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Żyjemy� w� burzliwych� czasach.� Choć� od� ponad� 70� lat� sama� Europa� nie� doświadcza� burzy�
wojny,� to� jednak� w� globalnej� wiosce,� którą� staliśmy� się� dzięki� wszechobecnym� mediom�
elektronicznym,� odczuwamy� echo� konfliktów� zbrojnych,� napięć,� otwartych� ran� na� mapie�
świata,�nawet�w�odległych�częściach�globu.�Wiele�mitów,�które�wyznaczały�narrację�drugiej�
połowy�XX�wieku,�legło�w�gruzach.�Na�przykład�przekonanie�o�postępie�historycznym�czy�
nieograniczonym�wzroście�gospodarczym�wobec�takich�wyzwań�współczesności,�jak�odżywa-
jące�ze�zdwojoną�siłą�konflikty�narodowe�czy�zmiany�klimatu.�

Pojawiają� się�dramatyczne�pytania�o� to:� jak�zachować� i�pielęgnować� tożsamość�europej-
ską?�Jak�budować�mosty�czy�rozwijać�dialog�w�społeczeństwach�rozdartych�podziałami?�Jak�
rozwijać�się,�ale�nie�kosztem�innych�mieszkańców�Ziemi�czy�przyszłych�pokoleń?�Na�naszych�
oczach�zmieniają�się�paradygmaty.�Wobec�tych�trudnych�pytań� i�zmian,�które�często�budzą�
lęk,�niepokój,�obawy�o�przyszłość�Europy�i�świata,�warto�uważniej�przyjrzeć�się�naszemu�dzie-
dzictwu�kulturowemu.�Temu,�co�zbudowało�fundamenty�naszej�cywilizacji.

W�europejskim�lamusie�mamy�wiele�skarbów,�które�mogą�okazać�się�pomocne�w�starciu�
z�zagrożeniami�współczesnego�świata.�Jednym�z�nich�–�bodaj�czy�nie�najpotężniejszym�–�jest�
edukacja.� A� wśród� całkiem� sporego� arsenału� zasobów� w� edukacyjnym� lamusie� znajdziemy�
uniwersytety�ludowe,�nazywane�w�swojej�ojczyźnie,�Danii,�gdzie�zrodziły�się�z�genialnej�myśli�
N.F.S.�Grundtviga,�folkehøjskoler.�Sam�Grundtvig�też�żył�w�czasach�niełatwych,�czasach�dla�
jego�ojczyzny�naznaczonych�ciągłymi�kryzysami.�XIX�wiek�w�Europie�to�także�czas�zmiany�
paradygmatów�w�różnych�dziedzinach�życia,�w�filozofii,�sztuce,�w�naukach�przyrodniczych,�
w�gospodarce.�

Uniwersytety� ludowe� stanowiły� w� swojej� ojczyźnie� ważny� element� pokojowej� rewolucji,�
przemiany�bez�stosowania�przemocy,�non-violence,�budowania�kultury�dialogu,�współpracy,�
demokracji.�

Struktura�niniejszej�publikacji�przypomina�drzewo,�które�jest�swoistym�symbolem�filozofii�
uniwersytetów� ludowych.� Jesteśmy� zakorzenieni�w� tradycji,� historii,� to�buduje�naszą� tożsa-
mość�i�pomaga�zrozumieć�i�odkryć�ciągłość�naszego�dziedzictwa.�

Jednocześnie�uważnie�przyglądamy�się�rzeczywistości:�jak�współcześnie�działają�uniwersy-
tety�ludowe�w�krajach�o�dłuższej�tradycji,�takich�jak�Dania,�Norwegia,�Niemcy.�Jak�wygląda�
sytuacja� w� takich� krajach,� jak� Szwajcaria,� których� doświadczenia� w� edukacji� dorosłych� są�
godne�uwagi,�choć�nie�stosowano�tam�formy�edukacji�nazwanej�uniwersytetem�ludowym,�czy�
w�Bułgarii,�gdzie�także�szukano�innych�rozwiązań.�Przyglądamy�się�polskim�uniwersytetom�
ludowym,�które�w�wolnej�Polsce�–�zamiast�rozkwitać�–�skurczyły�się�do�garstki�kilku,�ale�za�
to�prężnych�placówek.�

I�wreszcie�–�z�pnia�współczesności�wyrastają�konary�wyzwań�przyszłości.�W�naszej�książce�
udało�nam�się�zasygnalizować�tylko�niektóre�z�nich,�te�nawiązujące�do�współczesnych�zagro-
żeń�i�wyzwań.�Jest�ich�więcej,�warto�w�następnych�projektach�do�nich�wrócić.

Książka� nasza� jest� owocem� międzynarodowej� współpracy� w� ramach� programu� Unii� Eu-
ropejskiej�Erasmus+:�„Budowanie�kompetencji�kluczowych�a�pedagogika�uniwersytetów�lu-
dowych�w�Europie�XXI�wieku”.�Dzięki� temu�nad� tradycją,�współczesnością� i�wyzwaniami�
przyszłości�uniwersytetów�ludowych�mogliśmy�się�pochylić�z�perspektywy�5�bardzo�różnych�
krajów� europejskich:� Polski,�Danii,� Bułgarii,�Niemiec� i� Szwajcarii.�Ta�publikacja� jest� także�
zebraniem�doświadczeń�z�wcielania�w�życie�grundtvigiańskiej�pedagogi(k)i�na�mazowieckiej�
wsi,�gdzie�w�latach�2014–2017,�czyli�w�trakcie�trwania�projektu,�realizowane�były�i�są�dwu-
letnie�kursy�rolnictwa�ekologicznego�metodą�uniwersytetów�ludowych.�
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Mamy� nadzieję,� że� nasza� książka� posłuży� wszystkim� tym,� którzy� zastanawiając� się� nad�
współczesnymi�kryzysami,�szukają�rozwiązań�w�edukacji.�Dostarczy�wiedzy�o�historii�uniwer-
sytetów�ludowych,�przykładów�konkretnych�działań,�projektów,�kursów,�wreszcie�pytań,�nad�
którymi�wspólnie�chcemy�się�pochylić.�Zachęci�do�odkrywania�nowych�dróg�dialogu�w�po-
dzielonym�świecie,�odkrywania�radości�ze�współpracy�i�porozumienia,�pasji�uczenia�się�przez�
całe�życie.�Pokaże,�że�stary�Grundtvig�miał�ponadczasową�intuicję,�która�może�być�przydatna�
nie�tylko�jego�rodakom.�

*�*�*
Jak�już�wspomniano,�naszą�monografię�rozpoczynamy�od�korzeni�–�od�prób�ukazania,�w�ja-
kich�ideach�filozoficznych,�społecznych�i�edukacyjnych�czujemy�się�jako�współcześni�teore-
tycy�i�praktycy�pedagogi(k)i�grundtvigiańskiej�i�wyrosłej�na�jej�gruncie�koncepcji�szkoły�dla�
życia�zakorzenieni.�A�czujemy�się�spadkobiercami�i�kontynuatorami�tradycji�uniwersytetów�
ludowych.�Nie�mogło�więc�zabraknąć�odwołań�do�spuścizny�duńskiego�myśliciela,�którego�
wizje� dały� podwaliny� światowemu� ruchowi� uniwersytetów� ludowych.� Szkice� Ingrid� Ank�
–�dyrektor�Grundtvig-Akademiet�z�Kopenhagi,�instytucji�niezwykle�ważnej�dla�pielęgnowa-
nia�dorobku�Grundtviga�w�czasach�współczesnych�oraz�Ewy�Smuk-Stratenwerth�w�sposób�
oryginalny,�bo�niemal�niespotykany�w�piśmiennictwie�polskim�w�ostatnich�kilku�dekadach,�
ukazują�Czytelnikowi�sylwetkę�i�program�społeczny�wielkiego�Duńczyka,�oświetlając�z�róż-
nych�perspektyw�także�jego�poglądy�na�kwestie�edukacji,�demokracji�i�budowania�obywatel-
skości.�Kolejne�pięć�studiów�części�pierwszej�ukazuje�dzieje�i�rozwój�narodowych�koncepcji�
edukacyjnych�albo�bezpośrednio�powiązanych�z� internatowymi�uniwersytetami� ludowymi�
–�jak�to�ma�miejsce�w�przypadku�duńskiego�duetu�autorów�–�Jørgena�Carlsena�i�Ole�Borgå,�
Niemca� –� Martina� Nobelmanna� czy� Polki� –� Iwony� Błaszczak,� albo� też� prezentują� dzieje�
podmiotów�edukacyjnych�w�swoich�krajach,�które�opierały� się�na�podobnych�uniwersyte-
tów�ludowych�przesłankach�ideowych�i�programowo-metodycznych�–�jak�bułgarskie�ośrod-
ki� kultury� typu� читалище� przybliżone� w� tekście� Atanaski� Stoevej� i� Ivana� Manolova,� czy�
szwajcarskie�szkoły�biodynamiczne�w�ujęciu�Reto�Ingolda.�Część�historyczną�dopełnia�szkic�
Tomasza�Maliszewskiego,�w�którym�autor�podejmuje�próbę�ukazania,�że�uniwersytety� lu-
dowe�„od�zawsze”�mają�charakter�instytucji�oświatowo-wychowawczych,�które�skutecznie�
przeciwdziałają�różnorodnym�formom�wykluczenia,�gdyż�ze�swej�istoty�były�i�są�podmiota-
mi�społecznej�inkluzji.�

Wydaje�się,�że�wszystkie�osiem�zawartych�w�części�pierwszej�studiów�i�szkiców�bardzo�do-
brze�przygotowuje�grunt�pod�rozważania�poprowadzone�w�kolejnych�dwóch�częściach�książki�
–�i�w�drugiej�dotyczącej�teraźniejszości,�i�w�ostatniej,�trzeciej,�w�której�snute�są�rozważania�na�
temat�przyszłości�szkoły�dla�życia.�

*�*�*
Uniwersytety� ludowe�występują�współcześnie�w�kilkudziesięciu�krajach� świata.�Według�da-
nych�duńskiej�Grundtvig-Akademiet�funkcjonuje�ich�dzisiaj�w�różnych�miejscach�globu�około�
siedmiuset.�Są�one�zatem�dla�społeczeństw�wielu�państw�niezwykle�interesującym�doświadcze-
niem�ideowym�i�pedagogicznym/andragogicznym,�przykładem�wartościowego,�otwierającego�
rozumienia� prawideł� rządzących�oświatą� dorosłych.�W�drugiej� części� publikacji� ukazujemy�
zatem� różnorodne� współczesne� ujęcia� problematyki� uniwersytetów� ludowych� jako� zjawiska�
wielowymiarowego�i�charakteryzującego�się�różnorodnymi�zakresami�znaczeniowymi.�W�tym�
miejscu�monografii�została�również�podjęta�próba�analizy�obecnych�przemian�i�aktualnej�sy-
tuacji�ruchu�uniwersytetów�ludowych�w�Polsce�i�Europie�z�uwzględnieniem�najważniejszych�
ich�cech�charakterystycznych,�obszarów�działania�i�kierunków�rozwoju.�Poszczególni�autorzy�
podjęli�próby�ukazania�zasadniczych�cech�uniwersytetów�ludowych�zarówno�w�ujęciu�trady-
cyjnym,�jak�i�współczesnym.�

Właśnie� w� tym� miejscu� książki� znalazły� się� bardzo� ciekawe� artykuły,� przedstawiające�
działalność�wszystkich�czterech�internatowych�placówek�funkcjonujących�obecnie�na�tere-
nie�Polski:�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego�w�Grzybowie�(Ewa�Smuk-Stratenwerth,�
Jadwiga� Perek� i� Agnieszka� Makowska),� Kaszubskiego� Uniwersytetu� Ludowego� w� Wieży-
cy�(Barbara�Liedtke-Kątnik,�Renata�Mistarz�oraz�Sulisława�Borowska�wspólnie�z�Markiem�
Byczkowskim� i� Tomaszem� Maliszewskim),� Uniwersytetu� Ludowego� w� Radawnicy� (Miro-
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sław�Mincewicz)�oraz�Uniwersytetu�Ludowego�Rzemiosła�Artystycznego�w�Woli� Sękowej�
(Anna�Sołtysik).� Ich�autorzy�udowadniają,� że�uniwersytety� ludowe�w�naszym�kraju�nadal�
mogą�stanowić�i�stanowią�cenne�źródło�inspiracji�dla�podejmowania�i�rozwiązywania�pro-
blemów�rozwoju�kultury�i�budowania�społeczeństwa�obywatelskiego.�Oprócz�autorów�pol-
skich�opinie�w�sprawie�bieżącego�funkcjonowania�uniwersytetów�ludowych� i�pokrewnych�
im�instytucji�w�swoich�krajach,�wyrazili�partnerzy�projektu�z�Bułgarii�(Ivan�Manolov),�Da-
nii�(Peter�Mogensen�i�ponownie�duet�autorski�Jørgen�Carlsen�i�Ole�Borgå),�Niemiec�(Mar-
tin�Nobelmann)� i�Szwajcarii� (Reto� Ingold).�Ciekawie�brzmią� też�uwagi�na� temat�edukacji�
obywatelskiej�w�Norwegii�(Anika�Konopka)�oraz�refleksje�o�zadaniach�Wiejskiego�Uniwer-
sytetu�ludowego�w�Niederalteich�(Martin�Nobelmann�wspólnie�z�Josephem�Holzbauerem).

*�*�*
O�tym,�jaka�przyszłość�czeka�uniwersytety�ludowe�i�bliźniacze�im�podmioty�edukacyjne,�nie-
wątpliwie�warto�rozmawiać�już�dzisiaj.�I�takie�rozmowy�toczą�w�różnych�miejscach�i�w�róż-
nych� związanych� z� grudtvigiańskimi� i� UL-owskimi� środowiskami� gremiach.� Swoistą� próbą�
przeprowadzenia� takiej� publicznej� debaty�o� tym,� co�nas� czeka�w�przyszłości,� jest� też� część�
trzecia�niniejszej�monografii.�O�„wyzwaniach�przyszłości”,�gdyż�taki�właśnie�tytuł�nadaliśmy�
tej�części,�wypowiadają�się�zarówno�przedstawiciele�poszczególnych�uniwersytetów�ludowych�
z�Danii�(Uniwersytet�Ludowy�w�Brenderup�–�dwukrotnie)�i�Polski�(Ekologiczny�Uniwersytet�
Ludowy�w�Grzybowie�i�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�w�Wieżycy�–�dwukrotnie),�jak�i�wy-
bitni� przedstawiciele� nauki� –� o.� dr� Stanisław� Jaromi,� OFMConv� o� eko-zadaniach� w� pracy�
uniwersytetów� ludowych� i� prof.�Tadeusz�Gadacz�o�uniwersytecie� „w� czasach�marnych”.�Ci�
pierwsi� poszukują� głównie� odpowiedzi� na� pytania� o� możliwość� funkcjonowania� i� rozwoju�
ich�własnych�placówek�w�nadchodzących�latach,�jak�również�kierunków�ewentualnej�mody-
fikacji�zakresów�i�treści�podejmowanych�zadań�oraz�ich�formuły�organizacyjno-metodycznej.�
Ci�drudzy�dotykają�zaś�kwestii�kardynalnych�–�ważnych�nie�tylko�dla�funkcjonowania�tego�
czy�innego�uniwersytetu�ludowego,�ale�też�społeczeństwa�jako�całości.

Czy�w�wyniku�lektury�siedmiu�zawartych�w�ostatniej�części�artykułów�Czytelnik�uzyska�
odpowiedź�na�pytanie�o�przyszłość�światowego�ruchu�uniwersytetów�ludowych�i�ich�narodo-
wych�odmian,�tego�zagwarantować�jako�redaktorzy�nie�możemy.�Jesteśmy�jednak�pewni,�że�
znajdzie�on�w�tej�części�wiele�uwag,�wskazówek�i�tropów�do�podjęcia�samodzielnej�refleksji�
na�ten�temat.�

*�*�*
Współcześnie�problematyka�ruchu�uniwersytetów�ludowych�stanowi�przedmiot�licznych�ana-
liz�teoretycznych�oraz�badań�empirycznych�podejmowanych�przez�naukowców�z�różnych�śro-
dowisk�akademickich,�jak�np.�współredaktorzy�niniejszej�monografii�–�Tomasz�Maliszewski�
czy� Iwona�Błaszczak�(i�wielu� innych!).�Podejmowana� jest� też�przez�praktyków�edukacji�do-
rosłych�działających�w�grundtvigiańskim�paradygmacie�szkoły�dla�życia�„nakazującym”�pod-
chodzić� do� materii� edukacyjnej� w� specyficzny,� wizjonersko-obywatelski� sposób� –� jak� Ewa�
Smuk-Stratenwerth,�kolejna�redaktorka�tego�tomu.�

Zarówno� zespół� redaktorów,� jak� i� poszczególni� autorzy� tej� publikacji� są� przekonani,� że�
współczesne�uniwersytety�ludowe�powinny�zajmować�poczesne�miejsce�wśród�instytucji�kul-
turalno-edukacyjnych� gotowych�odpowiedzieć� na�wyzwania�płynące� z� najważniejszych� zja-
wisk�i�procesów�dokonujących�się�we�współczesnym�świecie.�Analiza�tych�procesów�i�zjawisk�
dobitnie�pokazuje,� że� jeszcze� za�wcześnie,�by�publicznie�ogłaszać� zmierzch�UL-owskiej� idei�
i�konieczność�odprowadzenia�jej�na�karty�podręczników�historii�wychowania�i�dziejów�myśli�
pedagogicznej.�Przed�uniwersytetami�ludowymi�stają�bowiem�kolejne,�nowe�wyzwania�–�któ-
rych�katalog�sformułowany�został�przed�rokiem�w�ramach�projektu�„Budowanie�kompetencji�
kluczowych� a� pedagogika� uniwersytetów� ludowych� w� Europie� XXI� wieku”.� Działo� się� to�
przy� okazji� konferencji� na� temat� przyszłości� uniwersytetów� ludowych,� która� miała� miejsce�
w�Europejskim�Centrum�Solidarności�w�Gdańsku�(14�marca�2016�r.)�1�i�powoływania�do�ży-

1� Konferencja� ta� również� została� zorganizowana� w� ramach� projektu� Erasmus+� „Budowanie� kompetencji�
kluczowych�a�pedagogika�uniwersytetów�ludowych�w�Europie�XXI�wieku”,�którego�owocem�jest�także�niniejsza�
publikacja.
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cia�Ogólnopolskiej�Sieci�Uniwersytetów�Ludowych,�co�odbyło�się�kolejnego�dnia�w�siedzibie�
Kaszubskiego� Uniwersytetu� Ludowego� w� Wieżycy� (15� marca� 2016� r.).� Choć� niewątpliwie�
nie�wyczerpuje�on�wszystkich�potencjalnych� zadań�uniwersytetów� ludowych�możliwych�do�
podjęcia�w�nachodzącym�czasie,�zapewne�warto�go�w�tym�momencie�przypomnieć,�gdyż�po-
rządkuje�nasze�myślenie�o�uniwersytecie�ludowym�oraz�jego�przyszłości�i�zadaniach.�Oto�one:

1.� promowanie�dojrzałego�patriotyzmu� i� szacunku�dla�osiągnięć�historycznych�Ojczyzny�
przy�jednoczesnym�poszanowaniu�dla�odmienności�innych;�

2.� promowanie�edukacji�obywatelskiej�i�budowania�społeczeństwa�obywatelskiego,�rozwo-
ju�demokracji�lokalnej�i�idei�partnerstwa�społecznego;

3.� podejmowanie�działań�włączających�na�rzecz�grup/środowisk�i�jednostek�społecznie�wy-
kluczonych/defaworyzowanych;

4.� realizacja� zadań� o� charakterze� kulturalnym� –� w� tym� z� zakresu� ochrony� dziedzictwa�
kulturowego�i�wieloaspektowo�rozumianej�edukacji�regionalnej;

5.� wsparcie�w�rozwoju�ruchu�samokształceniowego�i�amatorskiej�twórczości�artystyczno-
-kulturalnej�w�małych�wspólnotach�lokalnych;

6.� rozwijanie�kompetencji�kluczowych�umożliwiających�funkcjonowanie�w�życiu�społecz-
nym,�politycznym,�zawodowym�i�osobistym;

7.� prowadzenie�edukacji�zawodowej�w�wybranych�kierunkach�z�wykorzystaniem�holistycz-
nego�podejścia�do�jednostki�i�jej�potrzeb;�

8.� propagowanie�idei�i�praktycznych�rozwiązań�w�zakresie�zrównoważonego�rozwoju�spo-
łeczno-gospodarczego�wspólnoty�lokalnej,�regionu�i�kraju;

9.� prowadzenie� zajęć� czasu�wolnego,� rozwijających� zindywidualizowane�potrzeby� człon-
ków�społeczności,�w�której�placówka�funkcjonuje;

10.� przygotowanie� do� rozumienia� i� akceptacji� zmian� cywilizacyjnych� zachodzących� we�
współczesnym�świecie�2.

Wracając�zaś�do�książki�–�zapraszamy�do�lektury�i�jako�redaktorzy�całości�życzymy�wielu�
zadumań�i�refleksji�na�temat�dziejów,�współczesności� i�przyszłości�uniwersytetów�ludowych�
w� Polsce� i� na� świecie.� I� wierzymy,� że� wkrótce� rozkwitną� one� ponownie� i� pięknie� również�
w�naszym�kraju,�by�wzorem�Danii�czy�Niemiec�przynosić�pożytek�społeczeństwu,�pilnować�
jego�demokracji�i�kształtować�prawdziwie�aktywnych�i�twórczych�obywateli.

Iwona�Błaszczak
Tomasz�Maliszewski
Ewa�Smuk-Stratenwerth�

2� T.� Maliszewski,� Uniwersytet� ludowy� jako� szkoła� dla� życia.� W� poszukiwaniu� przyszłości,� [w:]� Szkoła� dla�
życia.�Przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach�ludowych,�pod�red.�Tomasza�Maliszewskiego,�Kaszubski�Uni-
wersytet�Ludowy,�Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�„Ziarno”,�Wieżyca-Grzybów�2016,�s.�16–17.



Czy słońce jest dla mędrców jeno?

Czy�słońce�jest�dla�mędrców�jeno,
By�lśnić�i�trwać�bez�trudów?

Bynajmniej,�niebo�błogosławi�każdemu,
A�światło�jest�darem�z�góry.

Powstanie�słońce�ze�żniwiarzem,
Ominie�mędrców�zgoła,

Oświetli�blaskiem�wszystkich�tych,
Co�stają�w�pocie�czoła.

Czy�światło�domem�Ziemi�jest,
Nie�mając�wzroku�ani�mowy?

Czy�słowo,�co�w�nas�tworzy�się,
Błogosławieństwem�duszy�nie�jest�nowym?

Tak�zatem�wszelki�byt�widzimy,
Jak�promień�słońca�nas�olśniewa,
Uderza�niczym�piorun�w�duszę

I�sponad�chmur�rozświetla�nieba.

Czy�świtało�w�kilku�kwestiach�jeno,
Tak�płocho�na�swą�chwałę�zda�się?

Czy�życia�będąc�wszak�źrenicą
Czyż�łaską�nie�jest�wszędzie�raczej?
Czyż�my�z�powodu�błędnych�dróg

W�przestrzeni�ducha,�w�krypcie�nieba,
Wbijamy�w�czarną�pustkę�wzrok,

Na�lśniący�sygnał�słońca�ślepi?

Nie,�z�Północy�nigdy�nie�słyszano,
Żeby�nam�światło�gasić�trzeba,

Jak�zorze�w�wolno-narodzonym�słowie
Widziano�w�błyskach�nieba
I�na�biegunie�zalśni�nam,

Nie�tylko�pośród�śmiertelników,
Wyzwanie�dla�północnych�bram
Rzucone�glorią�letnich�błysków.

I�oświecenie�radość�da
Choćby�jedynie�na�ściernisku,

Lecz�pierwszym�i�ostatnim,�razem
Niech�całość�życia�olśni�wszystko!

To�ma�swe�źródło�w�zwykłym�czynie
I�wzrasta,�jeśli�doglądane,

Niech�na�nas�wspólna�rada�spłynie
Aż�po�północnej�gwiazdy�trwanie.�

(1844)





CZĘŚĆ  1

Tradycja

EUL tradycja_rozdzial_Peter1.indd   1 15.05.2017   23:22





Gdym spacerował w letni dzień

Gdym�spacerował�w�letni�dzień,�chcąc�słyszeć
Pieśń�ptaka,�co�w�stanie�byłby�serce�moje�przeszyć

W�głębokiej�dolinie,
Wśród�słowików�pienia,

Gdzie�każda�ptaszyna�serca�by�uszczknęła.

Mała�ptaszyna�przysiadła�w�buczynie
Słodko�zakwiliła�w�wieczornej�godzinie,

W�zielonej�dolinie,
Wśród�słowików�pienia,

Gdzie�każda�ptaszyna�serca�by�uszczknęła.

Zakwiliła�tak�słodko�o�łąkach�wybujałych,
Gdzie�niezapominajki�jak�trawa�się�bujały.

Śpiewała�o�wszystkim,�co�usłyszeć�można,
W�szczególności�o�tym,�co�serce�przeszyć�może,

Śpiewała�jak�żaden�ptak�nie�śpiewał�przed�nią,
Z�ojczystą�mą�mową�tak�igrając�przednio,

Śpiewała�jakby�me�serce�samo�powiadało
I�radość�oraz�smutek�w�dzióbek�jej�wkładało

I�wtenczas�wyszeptałem�w�wieczornej�godzinie:
Leć,�Złocistopióry!,�okrąż�swą�buczynę!

Leć�z�północy�w�południe,�na�zachód�ze�wschodu
Śpiewaj�w�duńskiej�szkole,�w�kościele,�w�pochodzie

W�ojczystym�języku,�śpiewaj�w�duńskiej�mowie,
Jak�żaden�ptak�przed�tobą�i�żaden�po�tobie!

Niech�wszyscy,�co�kochają�matki�swoje,�wiedzą:
Dania�–�dom,�gdzie�serca�pośród�pól�się�rodzą!

Wtenczas�wszystko�rozelśni�słońcem�oświetlone
Jak�czerwień�i�złoto�naszą�mową�zrodzone

W�głębokiej�dolinie,
Wśród�słowików�pienia,

Gdzie�każda�ptaszyna�serca�by�uszczknęła.

(1847)
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Ingrid Ank
Akademia�Grundtviga,�Dania

GRUNDTVIG�I�IDEA�
UNIWERSYTETU�LUDOWEGO

GRUNDTVIG�W�WIELU�WYDANIACH

Mikołaj�Fryderyk�Seweryn�Grundtvig�(N.F.S.�Grundtvig)�to�twórca�idei�uniwersytetu�ludo-
wego.�Żył�w�Danii�w�latach�1783–1872,�czyli�dożył�–�biorąc�pod�uwagę�średnią�długość�życia�
w� jego�czasach�–�naprawdę�sędziwego�wieku.�Był�aktywny�do�samego�końca�–�dzień�przed�
śmiercią�odprawił�nabożeństwo�i�wygłosił�kazanie�z�ambony�kościoła�Vartov�w�Kopenhadze.�
Należy�bowiem�wspomnieć,�że�Grundtvig�był�również�pastorem.�A�także�poetą,�mitologiem,�
historykiem,�politykiem,�nauczycielem�ludu.�Był�również�pisarzem�i�oprócz�wierszy,�psalmów�
i�pieśni�napisał�niezliczone�krótsze�i�dłuższe�dzieła�oraz�artykuły�i�komentarze�do�bieżących�
debat.�Spora�część�jego�dorobku�została�wydana�jeszcze�za�jego�życia�1.

Wiele�oblicz�i�profesji�Grundtviga,�jego�niezwykle�bogata�twórczość�oraz�długość�życia�bar-
dzo�utrudniają�stworzenie�jego�dokładnego�obrazu.�Do�tego�przez�całe�życie�odnosił�się�on�bez-
pośrednio�–�w�piśmie�i�w�mowie�–�do�politycznych�oraz�duchowych�kwestii�aktualnych�w�jego�
czasach,� jednak� te� kwestie� zmieniały� się� z� biegiem� lat.� Sam�Grundtvig� również�wielokrotnie�
zmieniał�punkt�widzenia.�Oznacza� to,� że�nie�
można�mówić�o�jednym�Grundtvigu�–�a�raczej�
o�wielu� jego�wydaniach.�Dlatego� i�w�dzisiej-
szej�Danii�można�zarówno�wśród�prawicy,�jak�
i� lewicy� znaleźć� polityków,� którzy� uznają� się�
za�„Grundtvigianów”.

Niniejszy�artykuł�poświęcony�jest�myśli�pedagogicznej�Grundtviga�ze�szczególnym�uwzględ-
nieniem� ruchu� uniwersyteckiego.� Jednak� pomimo,� że� można� mówić� o� różnych� wydaniach�
Grundtviga� (w� tym�również� jako� reformatora� szkolnictwa),�nie�da� się�nakreślić�wyraźnych�
granic�pomiędzy�poszczególnymi�wydaniami.�Dawniej�na�przykład�wśród�badaczy�Grundtvi-
ga�panowało�przekonanie,�że�dla�„późnego�Grundtviga”�bycie�człowiekiem�jest�ważniejsze�niż�
bycie�chrześcijaninem.�Prawdą�jest,�że�w�pewnym�momencie�życia�Grundtviga�to,�co�ludzkie�
oraz�to,�co�ludowe�wysunęło�się�na�pierwszy�plan.�Prawdą�jest�również,�że�teologia�Grund-
tviga�zmieniała�się�i�być�może�ewoluowała�w�kierunku�„bardziej�ludzkim”.�Nie�można�jednak�
powiedzieć,�że�kiedykolwiek�porzucił�duszpasterstwo,�pisanie�psalmów�czy�teologię�jako�taką.�
Wszak�–�jak�już�powiedziano�–�jeszcze�na�dzień�przed�swoją�śmiercią�odprawiał�nabożeństwo.

Nie� da� się� również� oddzielić� myśli� pedagogicznej� Grundtviga� od� jego� myśli� politycznej�
czy�poetyckiej.�Poglądy�Grundtviga�na�temat�tego,�czym�jest�oświecenie,�są�blisko�związane�
z�jego�pojęciem�„ducha�ludu”�(duń.:�folkeånd),�który�z�kolei�jest�blisko�związany�z�językiem�
–�zarówno�z�językiem�ojczystym,�czyli�tym,�co�duńskie,�narodowe,�jak�i�językiem�poetycko-
-mitycznym,�czyli�tym,�w�którym�duch�ludu�znajduje�swój�wyraz.�Kwestia�ludu�oraz�narodu�
odgrywała�bardzo�istotną�rolę�w�czasach�Grundtviga,�nie�tylko�u�niego�samego�czy�w�Danii,�
ale,�ogólnie�rzecz�biorąc,�w�całej�Europie.�Również�za�życia�Grundtviga�–�który,�jako�polityk,�
sam�uczestniczył�w�tym�procesie�–�kraj�przestał�być�monarchią�absolutną�i�część�władzy�prze-

1� Twórczość�Grundtviga�dostępna�jest�w�wersji�elektronicznej�na�stronie�www.grundtvigsværker.dk,�nowe�
teksty�są�tam�systematycznie�dodawane.

GrundtviG przez Całe żyCie odnosił się bezpośrednio – 
W piśmie i W moWie – do polityCznyCh oraz duChoWyCh 
kWestii aktualnyCh W jeGo CzasaCh, […] Wielokrotnie 
zmieniał punkt Widzenia . 

http://www.grundtvigsv<00E6>rker.dk
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szła�w�ręce�ludu.�W�tym�samym�czasie�Dania�przegrywała�wojny�
i�straciła�sporą�część�terytorium.�Norwegia,�niegdyś�duńska,�zo-
stała�przejęta�przez�Szwecję,�granica�z�Niemcami�przesunęła� się�
znacznie�na�północ.�Wszystkie�te�wydarzenia�wywarły�wpływ�na�
sposób,�w� jaki�Grundtvig�formułował�swoje� idee�dotyczące�uni-
wersytetów.

Gdybyśmy� mieli� wskazać� jedno� pojęcie,� które� występowało�
przez�cały�okres�działalności�Grundtviga,�a�wraz�z�wiekiem�tylko�
zyskiwało�na�znaczeniu,�byłoby�to�pojęcie�wolności�(przynajmniej�
jeśli�zacząć�rachubę�tuż�po�krótkim�okresie�w�młodości,�kiedy�był�
gorącym� zwolennikiem� bardzo� silnej,� ortodoksyjnej� luterańskiej�
interpretacji� chrześcijaństwa).�Wolność�wiary,�wypowiedzi,�my-
śli,�a�także�–�co�warto�zauważyć�–�wolność�dla�człowieka,�z�któ-
rym�się�głęboko�nie�zgadzamy.

Dlaczego�wolność�jest�tak�ważnym�pojęciem�dla�Grundtviga?�
Ponieważ�niewola�rodzi�kłamstwo.�Niewola�czyni�z�nas�hipokry-
tów.�Kiedy�nie�można�powiedzieć�tego,�co�się�chce,�mówi�się�to,�
co�chcą�usłyszeć�osoby�posiadające�jakąkolwiek�władzę.�To�samo�
dotyczy�wiary.�Do�wiary�nie�można�i�nie�powinno�się�–�według�
Grundtviga�–�przymuszać.�Wiara�i�sumienie�muszą�być�całkowicie�
wolne,�w�przeciwnym�razie�wszystko�będzie�kłamstwem.

Spróbujmy�jednak�pójść�nieco�wolniej�i�przyjrzeć�się,�jak�kształ-
towały�się�pomysły�edukacyjne�Grundtviga.

Grundtvig,� urodzony� w� 1783� roku,� jest� w� pewnym� sensie�
dzieckiem�epoki�oświecenia.�Pomimo�to�stał�się�gorliwym�kryty-
kiem�oświeceniowej�myśli.�Dzieckiem�epoki�był�w�tym�sensie,�że�
podzielał�jej�wiarę�w�postęp�historii�i�głęboko�zajmowała�go�kwe-
stia� kształcenia� –� lub� raczej� oświecania� (duń.:� oplysning),� gdyż�

wolał�to�właśnie�określenie.�Był�jednak�również�wobec�oświecenia�krytyczny,�szczególnie�wo-
bec�przesadnego�w�jego�oczach�przekonania�o�tym,�że�–�jak�twierdzili�przedstawiciele�racjona-
lizmu�–�wszystko�może�i�powinno�być�poznawane�wyłącznie�rozumem.�Grundtvig�postrzegał�

to� jako� przejaw� nadmiernego� poczucia� wła-
snej�wartości,�lecz�również�jako�swoiste�okro-
jenie� tego,� co� znaczy� być� człowiekiem.� Jak�
gdyby� uczucia,�wyobraźnia� i� zmysły� –� które�
czasem�otwierają�się�na�świat�niezależnie�od�
jednostki� –� były� tylko� narzędziami� rozumu.�
Tutaj�Grundtvigowi�zdecydowanie�bliżej�było�
do�romantyzmu,�który�powstał�właśnie� jako�
opozycja�do�racjonalizmu.�Wszystko�to�miało�
wpływ�na� jego�poglądy�na�temat�szkół,�któ-
rym�przyjrzymy�się�bliżej.

Dzieci

Zacznijmy�od�dzieci.�Otóż�Grundtvig�uważał,�że�dzieci�nie�powinny�chodzić�do�szkoły.�Sam�
w�dzieciństwie�był�bardzo�przywiązany�do�swojej�opiekunki,�Malene�Jensdatter,�która�miesz-
kała� w� ich� domu.� Wspominał� ją� jako� tę,� która� mu� śpiewała,� opowiadała� historie,� legendy�
i�bajki.�Tę,�która�poruszała�jego�wyobraźnię�i�tworzyła�obrazy�w�jego�głowie.�Malene�wpoiła�
Grundtvigowi� szczególne� pojęcie� języka� –� języka� żywego,� języka� ojczyzny� i� serca,� takiego�
który�przechodził� z�ust�do�ust� i� z� serca�do� serca.�Natomiast� szkoła� ze� swoim�uczeniem� się�
na�pamięć�zupełnie�go�nie�przekonywała.�Wtedy�właśnie�nabrał�przekonania,�że�to�rodzice�
są� najlepszymi�nauczycielami� swoich�dzieci.�Najważniejsze� było,� aby�dzieci�mogły� zadawać�
pytania�i�używać�wyobraźni.�Grundtvig�nigdy�nie�rozumiał�modelu,�w�którym�to�nauczyciel�
zadaje� pytania,� a� uczeń� odpowiada:� „Jak� nazywa� się� stolica� Hiszpanii?”,� „W� którym� roku�

dlaCzeGo Wolność jest tak Ważnym pojęCiem dla 
GrundtviGa? ponieWaż nieWola rodzi kłamstWo . 
nieWola Czyni z nas hipokrytóW . kiedy nie można 
poWiedzieć teGo, Co się ChCe, móWi się to, Co ChCą 
usłyszeć osoby posiadająCe jakąkolWiek Władzę . to samo 
dotyCzy Wiary . do Wiary nie można i nie poWinno się – 
WedłuG GrundtviGa – przymuszać . Wiara i sumienie muszą 
być CałkoWiCie Wolne, W przeCiWnym razie Wszystko 
będzie kłamstWem .

M.F.S.�Grundtvig�–�rycina�Erlinga�
C.W.�Eckersberga�z�1830�roku

(Źródło:�Christelige�Prædikener�eller�Søndags-
Bog,�vol.�1–3,�1827–30).
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Hannibal�przekroczył�Alpy�ze�swoimi�słoniami?”�itd.�Kiedy�bowiem�nauczyciel�zna�odpowie-
dzi,�to�uczeń�jego�powinien�o�to�pytać,�nie�odwrotnie.

Od� tamtej� pory� Grundtvig� stał� się� zdecydowanym� zwolennikiem� idei� wolnej� edukacji.�
Większość�wolnych�szkół�w�Danii�wzięła�się�właśnie�stąd,�że�rodzice�zaczęli�sami�uczyć�wła-
sne�dzieci�oraz�ewentualnie�dzieci�przyjaciół�czy�znajomych.�Taka�szkoła�wyrasta�z�wartości�
wyznawanych�przez�rodziców.�Wolna�szkoła�staje�się�zatem�przeciwieństwem�instytucji�szko-
ły�państwowej,�z�centralnym,�państwowym�punktem�widzenia�na�to,�co�miałoby�być�ważne�
w�nauczaniu.�Taka�szkoła�oparta�jest�na�miłości�pomiędzy�rodzicami�a�dziećmi.�Przynajmniej�
w�swojej�idealnej�formie.

Należy�oczywiście�zwrócić�uwagę�na�to,�jak�wyglądały�szkoły�w�czasach�Grundtviga.�Szkoła�
powszechna,� jak� ją�wówczas�nazywano,�była�od�drugiej�dekady�XIX�stulecia�obowiązkowa�2.�
Pomimo,�że�Grundtvig�nie�powiedział�ani�nie�napisał�zbyt�wiele�o�tym,�jak�powinna�funkcjono-
wać�szkoła�powszechna�(w�ogóle�powiedział�lub�napisał�bardzo�niewiele�tekstów,�które�mogłyby�
zostać�uznane�za�bezpośrednią�i�konkretną�instrukcję,�jak�należy�prowadzić�szkołę),�ponieważ�
sam�do� takowej�nie�uczęszczał,� to� jednak�właśnie� jego� idee�ukształtowały�państwową� szkołę�
w�Danii.�Tę,�która�wkrótce�otrzymała�nazwę�szkoły�ludowej�(duń.:�folkeskole).

Wprowadzone�do�duńskiej� szkoły� ludowej� zostały� zwłaszcza�Grundtvigiańskie� idee�wol-
ności�uczniów�do�zadawania�pytań�oraz�o�nauczaniu�ustnym.�Ale�też�rozumienie�szkoły�jako�
swego�rodzaju�przedłużenia�domu.�I�dzisiaj�zaangażowanie�rodziców�w�szkołę�ludową�odgry-
wa�istotną�rolę�–�i�to�nie�tylko�w�postaci�tej�części�władz�szkoły,�która�wybierana�bywa�spo-
śród�rodziców,�lecz�także�w�postaci�ogólnego�oczekiwania,�że�rodzice�zaangażują�się�w�dzia-
łania�pedagogiczne�oraz�życie�społeczne�szkoły.

Niemniej�istotne�dla�Grundtviga�było�to,�aby�chęć�uczęszczania�na�szkolne�zajęcia�spowodo-
wana�była�pragnieniem�uczenia�się,�pragnieniem�zostania�oświeconym.�Z�czasem�najważniejszą�
zasadą�myśli�pedagogicznej�Grundtviga�stało�się�twierdzenie,�że�nikt�nie�powinien�chodzić�do�
szkoły,�do�której�nie�chce�chodzić�i�nikt�nie�powinien�chodzić�do�szkoły,�do�której�nie�rozumie,�
po� co� idzie.�Nie�można� się� czegoś�nauczyć,� jeśli�nie�wkłada� się�w� to� serca� i� zaangażowania.�
Grundtvig� dziwił� się,� że� w� jego� czasach� po-
syłanie�dziecka�do�szkoły�sprawiało�wrażenie�
czegoś� niezwykle� ważnego,� podczas� gdy� wy-
dawało�się,�że�samym�nauczycielom�jest�zupeł-
nie�obojętne,�czy�uczniowie�czegokolwiek�się�
w�niej�nauczyli.�Uczniowie�powinni�byli�znać�
odpowiedź,� kiedy� nauczyciel� pytał,� ale� nie-
istotne�było,�czy�cokolwiek�z�tego�zrozumieli.

Grundtvig� przykładał� tak� dużą� wagę� do�
chęci�i�dobrowolności,�ponieważ�potrafił�dostrzec,�że�uczęszczanie�do�szkoły�wbrew�własnej�
woli�(a�co�za�tym�idzie,�niewynoszenie�z�niej�niczego)�to�nie�tylko�strata�czasu�i�pustka,�ale�
że�może�być�wręcz�destrukcyjne.�Można�bowiem�zdusić�w�uczniu�chęć�zostania�oświeconym,�
która�to�według�Grundtviga�drzemie�w�każdym�dziecku�i�w�ten�sposób�można�spowodować�
u�dziecka�nieodwracalne�szkody.�Aby�nauczyć�się�pewnych�rzeczy,�niezbędna�jest�dojrzałość.�
Tutaj�nie�wystarczy�jedynie�powtarzanie�jakiegoś�materiału�bez�końca.

W�dzisiejszych�czasach�nie�przykłada�się�już�takiej�wagi�do�dobrowolności.�Wręcz�przeciw-
nie,�często�słyszy�się�głosy�krytyczne,�że�szkoły�ludowe�były�za�bardzo�obciążone�wpływem�
Grundtvigiańskiego�„wyluzowania”,�aby�móc�osiągnąć�jasne�cele�i�konkretne�rezultaty�w�na-
uczaniu.�Dzisiejsza�debata�na�temat�szkolnictwa�została�zdominowana�przez�dyskusje�o�po-
równywalnych�miarach�i�wynikach�testów.�Dlatego�mówi�się�wiele�o�motywacji.�Nie�jest�to�
jednak�dokładnie�to�samo,�co�pojęcie�pragnienia�u�Grundtviga.�Motywacja�to�niekoniecznie�
coś,�co�po�prostu� jest,�ale�coś,�co�można�stworzyć� i�czym�można�kierować.�Motywacja�ma�
jednak� tyle�wspólnego�z�pragnieniem,� że�dzisiejszy�nauczyciel� zdaje� sobie� sprawę,� że�uczeń�
niewiele�się�nauczy,�jeśli�nie�będzie�miał�do�tego�woli�i�zaangażowania.

2� W�1814�w�Danii�przyjęto�„ustawę�o�szkołach�powszechnych”,�która�wprowadziła�obowiązek�szkolny�dla�
wszystkich�dzieci.�Uznano�bowiem,�że�wszystkie�dzieci,�niezależnie�od�sytuacji�materialnej�rodziców,�powinny�
odebrać�wykształcenie�elementarne.�Był�to�pierwszy�w�świecie�państwowy�akt�prawny�mówiący�o�powszechnym�
obowiązku�szkolnym�(przyp.�red.).

z Czasem najWażniejszą zasadą myśli pedaGoGiCznej 
GrundtviGa stało się tWierdzenie, że nikt nie poWinien 
Chodzić do szkoły, do której nie ChCe Chodzić i nikt nie 
poWinien Chodzić do szkoły, do której nie rozumie, po Co 
idzie . nie można się CzeGoś nauCzyć, jeśli nie Wkłada się 
W to serCa i zaanGażoWania .
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Grundtvig� zatem� zarówno� bezpośrednio,� jak� i� pośrednio� zostawił� swój� ślad� w� szkolnic-
twie:�bezpośrednio�w�postaci�wolnych�szkół,�gdzie�przykładał�dużą�wagę�do�prawa�rodziców�
do�samodzielnego�ustalania�ram�nauczania�dzieci,�pośrednio�zaś�–�w�formie�idei,�która�została�
wprowadzona� do� szkół� ludowych:� nauczania� ustnego� (żywego� słowa),� dobrowolności� oraz�
budzenia�chęci�do�nauki.�Szkoła�grundtvigiańska�jest�jednak�poddawana�krytyce,�szczególnie�
dziś,�gdy�dominuje�skupianie�się�na�testach�i�porównywanie�uczniów�według�międzynarodo-
wych�standardów.�Z�tego�względu�uznaje�się�operujące�żywym�słowem�wolne�szkoły�za�model�
nauczania�zbyt�swobodny�i�niekonkurencyjny.

Dorośli

W�tym�miejscu�musimy�wrócić�do�myśli�Grundtviga�o�oświeceniu�oraz�postrzeganiu�człowie-
ka,�jakie�w�sobie�zawiera�myśl�oświeceniowa.�Jak�wspomniano,�Grundtvig�krytykował�epokę�
oświecenia�oraz�skupienie�się�racjonalizmu�na�rozumie�jako�jedynej�drodze�do�poznania.�Nie�
był�natomiast�krytyczny�wobec� samego�słowa�„oświecenie”� (oplysning).�Przeciwnie,�bardzo�
cenił�metaforę�„światła”�(duń.:�lys)�jako�symbol�dorastania�i�stawania�się�człowiekiem.�Oświe-
cenie�jest�jak�słońce,�które�oświetla�ziemię�i�pobudza�rośliny�do�kiełkowania�i�wzrastania.

Oznacza�to,�że�potrzeba�czynnika�z�zewnątrz.�Człowiek�sam�w�sobie�ma�potencjał�do�roz-
woju�i�wzrostu,�ale�potrzeba�światła�–�oświecenia,�aby�zaczął�się�rozwijać.�Nie�można�zatem�
siedząc�samotnie�na�bezludnej�wyspie�stać�się�w�pełni�ukształtowanym�człowiekiem.�Człowiek�
musi� spotkać�coś,�co�pochodzi�z�zewnątrz,�a�kiedy�wejdzie�w� interakcję�z� tym,�co�spotkał,�
rozwija�się�oświecany.�Grundtvig�mógł�zatem�powiedzieć,�że�mowa�staje�się�elementem�oświe-
cenia�w�momencie,�w�którym�przechodzi�w�rozmowę.

Inną�ważną�kwestią�w�metaforze�światła� jest�fakt,�że�promienie�słoneczne�padają�na�nas�
wszystkich.�Z�wyższych� i�niższych�warstw,�wykształconych� i�niewykształconych�–� i�dlatego�
oświecenie� jest� dostępne� dla� wszystkich.� Jednocześnie� jednak� niczemu� nie� służy� oświetla-
nie� rośliny,� która� nie� ma� sił� życiowych� niezbędnych� do� wzrostu.� Wzrost� następuje� wtedy,�
gdy�światło�spotyka�coś,�co�na�nie�reaguje.�Zatem�roślina�–�lub�człowiek�–�musi�tego�chcieć�
i�zwrócić�się�w�stronę�światła.�Inaczej�nic�z�tego�nie�wyjdzie.

W� latach� 1830-tych� pojawiła� się� u� Grundtviga� idea� uniwersytetu.� Zaczęło� się� od� idei�
„uniwersytetu� w� Soer”,� czyli� w� mieście� Sorø� na� Zelandii,� gdzie� znajdowała� się� Akademia�
Sorø,�będąca�pierwotnie�szkołą�rycerską,�która�dawała�swego�rodzaju�częściowe�wykształce-
nie�uniwersyteckie�uczniom,�którzy�do�niej�uczęszczali.�Jednak�w�tym�czasie�szkoła�znajdo-

wała�się�w�widocznym�kryzysie.�Nauczycieli�
było� niemal� więcej� niż� uczniów.� Tak� więc�
potrzebny�był�nowy�pomysł.�W� tym�samym�
czasie,�w�1835�roku�powstało�doradcze�zgro-
madzenie� stanów,� co� wówczas� wydawało�
się� Grundtvigowi� idealną� formą� prowadze-
nia�polityki�przez� społeczeństwo:�wolny� lud�
doradzający� wolnemu� królowi� –� bez� stoją-
cych� na� przeszkodzie� prywatnych� interesów�

szlachty�(sam�Grundtvig�z�czasem�stał�się�gorącym�zwolennikiem�faktycznej�demokracji,�ale�
z�początku�był�wiernym�poddanym�króla).�Skoro�lud�ma�doradzać�królowi,�musi�zostać�–�my-
ślał�Grundtvig�–�do�tego�przygotowany�poprzez�oświecenie.�Rodziło�to�jego�zdaniem�potrzebę�
powołania�uczelni,�która�mogłaby�nauczyć�lud�patrzenia�w�kierunku�„wspólnego�dobra”,�czyli�
nauczyć� go�przyjmowania� zbiorowej�odpowiedzialności,� a�nie� jedynie�pilnowania�własnych�
interesów.�Grundtvig�próbował�przekonać�duńskiego�następcę�tronu�do�swojej�idei,�co�wkrót-
ce�miało�się�udać.

W�latach,�w�których�myśli�Grundtviga�na�temat�uniwersytetów�nabierały�kształtu,�oma-
wiano�w�Danii�potrzebę�alternatywy�dla�szkoły�klasycznej,�czyli�potrzebę�„szkoły�kontynu-
acyjnej”,�gdzie�zwłaszcza�dzieci�mieszczan�mogłyby�kontynuować�naukę�po�bierzmowaniu.�
Młodzież,�która�nie�potrzebowała�szkoły�klasycznej�(a�zdecydowana�większość�nie�potrze-
bowała),� nie�miała� bowiem�żadnej� alternatywy� edukacyjnej� –� istniały� co�prawda�prywat-
ne�szkoły�realne,�ale�publicznych�nie�było.�Teraz�jednak�powstała�potrzeba�szkoły�realnej,�

skoro lud ma doradzać króloWi, musi zostać – myślał 
GrundtviG – do teGo przyGotoWany poprzez ośWieCenie . 
rodziło to jeGo zdaniem potrzebę poWołania uCzelni, 
która moGłaby nauCzyć lud patrzenia W kierunku 
„WspólneGo dobra”, Czyli nauCzyć Go przyjmoWania 
zbioroWej odpoWiedzialnośCi, a nie jedynie pilnoWania 
WłasnyCh interesóW .
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gdzie�uczono�by�matematyki,�nauk�przyrodniczych�oraz� języków�nowożytnych� (w�przeci-
wieństwie�do�tradycyjnego�nauczania�łaciny,�greki�oraz�hebrajskiego�w�szkole�klasycznej).�
Pomysł�Grundtviga�dotyczący�rozwoju�uniwersytetu�w�Soer�zbiegł�się�z�zapotrzebowaniem�
na�szkołę�realną,�jednak�niestety�jego�poglądy�pedagogiczne�nie�współgrały�z�oczekiwania-
mi�tamtych�czasów.�Grundtvig�marzył�o�założeniu�szkoły�z�wolną�formułą�nauczania�i�bez�
egzaminu�końcowego.�Egzamin�w� jego�opinii�nie�miał�nic�wspólnego�z�podstawową�chę-
cią�człowieka�do�oświecenia.�Ponadto�uważał�on�egzaminowanie�za� skrajnie�nienaturalną�
formę�rozmowy,�niszczącą�relacje�między�na-
uczycielem�i�uczniem.�Ci�ostatni�powinni�bo-
wiem�przychodzić�na�uczelnię�z�własnej�woli�
i�z�chęcią.�W�kwestiach�programowych�uwa-
żał� zaś,� że� należy� koncentrować� się� na� spra-
wach� ludowych,� duchowych� i� narodowych,�
nie� na� matematyce� czy� naukach� przyrodni-
czych.�Można�odnieść�wrażenie,�że�z�sugestii�
Grundtviga� wynika,� iż� chłopcy� w� wieku� po�
bierzmowaniu�stawali�się�leniwi�i�bezwolni�od�
siedzenia�w�szkole�i�liczenia.�Irytował�się�również�faktem,�że�pomysły�na�szkoły�ludowe�po-
wstawały�głównie�z�myślą�o�dzieciach�mieszczan,�a�nie�wszystkich�obywateli�Danii.

Grundtvig�wyobrażał�sobie,�że�w�społeczeństwie�istniało�zapotrzebowanie�na�trzy�rodzaje�
szkół:�„szkołę�kościelną”�dla�pastorów,�aby�mogli�sprawować�posługę�duszpasterską,�„szkołę�
klasyczną”�dla�tych,�którzy�mieli�piastować�najwyższe�urzędy�w�społeczeństwie,� jak�np.�sę-
dziowie�czy�urzędnicy�państwowi�oraz�„szkołę�dla�obywateli”� (duń.:�borgerskole),�czyli�dla�
całego�ludu.�Brakowało�tej�ostatniej,�ponieważ�nie� istniały�publiczne�szkoły�realne.�Jednak,�
jak�już�wspomniano,�Grundtvig�miał�zdecydowanie�inną�wizję�szkół�realnych�niż�jemu�współ-
cześni.�To,�czego�uczyła�ówczesna�szkoła�klasyczna�było�według�Grundtviga�niezbędne�tylko�
nielicznym,� a�większości� społeczeństwa� zupełnie� niepotrzebne.�W�przeciwieństwie� do�niej,�
szkoła�dla�obywateli�powinna�stać�się�przydatna�dla�wszystkich�–�także�dla�biednych,�dla�lud-
ności�wiejskiej,�ale�również�–�co�warto�zauważyć�–�dla�elit.

„Szkoła�dla�obywateli”�nie�powinna�zostać�uznana�za�prezentującą�najniższy�poziom�kształ-
cenia�albo�dająca�„wymóg�minimum”�(minimumskravet)�pod�względem�wiedzy,�tak�jak�było�
to�w�przypadku�szkoły�powszechnej�dla�dzieci.�Szkoła�dla�obywateli�miała�być�odzwierciedle-
niem�ludu,�o�którym�można�mówić�wtedy,�kiedy�jednostki�spotykają�się�i�ze�sobą�rozmawiają.�
Kluczową�kwestią�było�bowiem,�aby�ci,�którzy�mieli�zostać�sędziami�czy�urzędnikami,�przy-
chodzili�do�szkół�dla�obywateli� i�poznawali� tych,�dla�których�mieli�prowadzić�swą�przyszłą�
służbę� zawodową.�To�głównie�przyszli� sędziowie� i�urzędnicy�mieli�mieć�potrzebę�przyjścia�
tam�i�zrozumienia�języka�oraz�doświadczeń�życiowych�ludu.�Równie�ważne�było�to,�że�przez�
pewien�czas�mieszkali�ze�sobą�drzwi�w�drzwi�w�internacie�i�wchodzili�ze�sobą�w�interakcję�
(vekselvirkning�–�co�stanowi�jedno�z�kluczowych�pojęć�społecznej�myśli�Grundtviga).

Interakcja�to�coś,�co�zachodziło�między�różnymi�warstwami�społecznymi,�między�chłopa-
mi�a�mieszczanami,�kiedy�spotykali� się�w�szkole.� Interakcją�było�również� to,�co�zachodziło�
między�nauczycielem�a�uczniem,�jako�że�o�prawdziwym�oświeceniu�można�było�mówić�dopie-
ro�wtedy,�gdy�zarówno�uczeń�jak�i�nauczyciel�wynieśli�z�rozmowy�jakąś�wiedzę.

Idea�uniwersytetu�w�Soer�nigdy�nie�została�zrealizowana.�Jednak�same�Grundtvigiańskie�
idee� uniwersytetu� były� od� tamtego� czasu� wprowadzane� w� życie� w� innych� okolicznościach.�
W� roku� 1844� w� miejscowości� Rødding� w� południowej� Jutlandii� został� założony� pierwszy�
duński�uniwersytet�ludowy.�Nie�z�Grundtvigiem�jako�kierownikiem,�lecz�oparty�na�jego�idei�
uniwersytetu,� ze� szczególnym�uwzględnieniem�aspektu�narodowego� (Rødding� leżało�blisko�
granicy�z�Prusami).�W�roku�1851�otwarto�uniwersytet�w�Ryslinge�z�Christenem�Koldem�ja-
ko�kierownikiem.�Christen�Kold�(1816–1870)�założył�wiele�grundtvigiańskich�uniwersytetów�
w�Danii�i�może�być�uznawany�za�tego,�który�idee�Grundtviga�wprowadził�w�życie.�Dlatego�
mówi�się�również�o�szkole�grundtvigiańsko-koldowskiej.

Grundtvigiańska� idea� „szkoły� dla� obywateli”� stała� się� wzorcem� dla� kolejnych� uniwer-
sytetów� ludowych,�których�powstało�wiele�po�otwarciu� tych�pierwszych�w�Rødding�oraz�
Ryslinge.�Jednak�jakie�są�tak�właściwie�założenia�uniwersytetu�ludowego?�Czego�powinno�
się�tam�nauczać?�

GrundtviG marzył o założeniu szkoły z Wolną 
formułą nauCzania i bez eGzaminu końCoWeGo . eGzamin 
W jeGo opinii nie miał niC WspólneGo z podstaWoWą 
ChęCią CzłoWieka do ośWieCenia . ponadto uWażał on 
eGzaminoWanie za skrajnie nienaturalną formę rozmoWy, 
niszCząCą relaCje między nauCzyCielem i uCzniem . 
Ci ostatni poWinni boWiem przyChodzić na uCzelnię 
z Własnej Woli i z ChęCią .
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Tego�już�Grundtvig�nie�powiedział�i�zrobił�to�zupełnie�świadomie.�Uniwersytet�ludowy�po-
winien�być�przede�wszystkim�szkołą�dla�życia�(skole�for�livet),�a�życia�nie�da�się�z�góry�zaplano-
wać.�Żadna�szkoła,�jak�powiedział�Grundtvig,�nie�stworzy�dla�nas�nowego�życia�(skrytykował�

tym�samym�niemiecki�idealizm).�Dlatego�nie�
można� z� góry� zaplanować� szkoły,� ponieważ�
szkoła� musi� „zaplanować� się� sama”� zgodnie�
z� tym,� na� co� jest� w� życiu� zapotrzebowanie.�
Szkoła�nie�istnieje�dla�samej�siebie,�nie�istnie-
je�również�po�to,�aby�forsować�określone�wy-
obrażenia�idealnego�życia.�Szkoły�istnieją,�by�
wspierać�życie,�są�–�jak�nazwał�je�Grundtvig�–�
szkołami�dla�życia�(skolen�for�livet).�Powinna�
być� zatem� miejscem� dla� ducha� oraz� „oświe-

cania�życia”�(livsoplysning�–�czyli�kolejne�z�kluczowych�pojęć�u�Grundtviga).�Powinna�także�
odnosić�się�do�rzeczywistego�rozwoju�w�społeczeństwie.

Grundtvig�nie�sformułował�zatem�konkretnego,�jasnego�modelu,�czego�i� jak�powinno�się�
nauczać� na� uniwersytecie.� Przedstawił� natomiast� pewne� propozycje� tego,� na� jaką� formułę�
uniwersytetu�wtedy�–�w� jego�czasach�–�było�zapotrzebowanie.�Ale�nie�był� to�wzór,�według�
którego�uniwersytet�powinien�być�organizowany�po�wsze�czasy.

W� czasach� Grundtviga� kwestia� ducha� duńskiego� ludu� odgrywała� coraz� ważniejszą� rolę�
zarówno�w�kwestii� politycznego� rozwoju�w�kierunku�demokracji�3,� jak� i�w�kwestii� sytuacji�
politycznej�w�Szlezwiku-Holsztynie�oraz�wojnach�o�duńskie�granice�z�lat�1848–1851�i�1864.

Lud

W�oczach�Grundtviga�to�język�jest�czynnikiem�definiującym�lud.�Nie�religia�czy�określone�cechy�
etniczne,�ale�właśnie�wspólny�język�i�możliwość�rozmawiania�ze�sobą.�Język�jest�tym,�co�łączy�
ludzi.� Jednocześnie� samo� określenie� lud� (duń.:� folk)� znaczyło� dla� Grundtviga� dwie� zupełnie�
różne�rzeczy.�Było�to�z�jednej�strony�realnie�istniejące�współcześnie�społeczeństwo�(lud),�czyli�
ludzie�żyjący�w�teraźniejszości,�oraz�społeczność�(lud)�występująca�w�legendach�i�mitach,�rozwi-
jająca�się�w�mityczno-poetyckim�języku�–�również�w�nordyckiej�mitologii,�która�dla�Grundtviga�
była�swego�rodzaju�„Starym�Testamentem”,�duchowym�przodkiem�chrześcijaństwa.

3� Dania�uzyskała�pewną�formę�demokracji�w�1848�roku,�a�konstytucję�w�1849�–� jednak�parlamentaryzm�
został�wprowadzony�dopiero�w�1901,�a�kobiety�oraz�służba�uzyskali�prawa�wyborcze�dopiero�w�1915.

uniWersytet ludoWy poWinien być przede Wszystkim 
szkołą dla życia (skole for livet), a żyCia nie da się z Góry 
zaplanoWać . […] dlateGo nie można z Góry zaplanoWać 
szkoły, ponieWaż szkoła musi „zaplanoWać się sama” 
zGodnie z tym, na Co jest W żyCiu zapotrzeboWanie . 
szkoła nie istnieje dla samej siebie, nie istnieje róWnież po 
to, aby forsoWać określone Wyobrażenia idealneGo żyCia . 
szkoły istnieją, by Wspierać żyCie .

Pierwszy�uniwersytet�ludowy�–�Rødding,�fotografia�z�roku�2007

(Źródło:�Hubertus45,�https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dding_H%C3%B8jskole#/media/
File:R%C3%B8dding_H%C3%B8jskole_-_S%C3%B8nderjylland.jpg;�dostęp:�2-05-2017)
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W�rzeczywistości� to� lud� z� tej� drugiej� definicji� –�poetycki� lub�duchowy� lud�w� legendach�
i�mitach�–� jest�dla�Grundtviga� ludem�właściwym.�Projektem�Grundtviga�było,� aby�obydwa�
te�ludy�stały�się�jednym,�a�to�za�sprawą�przywrócenia�do�życia�tych�mitycznych�społeczności�
przy�pomocy�języka.

Trochę� więcej� jeszcze� powiedzmy� o� samym� słowie� lud� (duń.� folk):� w� języku� duńskim�
może�zostać�użyte�w�takim�samym�znaczeniu�jak�słowo�„służba”�(tyende)�w�dawnych�cza-
sach.�Można�powiedzieć� „mam�od� tego� lu-
dzi”,�co�znaczy�„mam�kogoś�zatrudnionego�
do�brudnej�pracy,�żebym�sam�nie�musiał�się�
tym� zajmować”.� Najpopularniejsze� obec-
nie� znaczenie� słowa� lud� jest� jednak� nieco�
inne� i� spotykamy� je� w� wyrażeniach� takich�
jak:� szkoła� ludowa� (folkeskole),� uniwersytet� ludowy� (folkehøjskole),� parlament� (folketing),�
duński�kościół�narodowy�(folkekirke).�Tutaj� lud�oznacza�coś�uduchowionego,�podniosłego�
–� poczucie� wspólnoty,� wspólnej� tożsamości� w� stosunku� do� czegoś.� To� właśnie� znaczenie�
rozwinęło�się�za�czasów�Grundtviga,�również�za�jego�sprawą.�W�nazistowskich�Niemczech�
słowo�lud�zyskało�znaczenie�odnoszące�się�szczególnie�do�etniczności�czy�rasy,�co�utrudnia�
tłumaczenie�tego�słowa�z�duńskiego�na�niemiecki.�Po�duńsku�to�słowo�ma�przede�wszystkim�
wydźwięk�grundtvigiański,�czyli�związany�z�językiem�–�żyjącą�mową�oraz�językiem�poetyc-
ko-mitycznym�–�a�nie�z�rasą�czy�religią.�W�zasadzie�każdy,�kto�miał�chęć,�mógł�zostać�człon-
kiem�duńskiego�ludu,�poprzez�nauczenie�się�języka.�Duńskość�nie�była�czymś,�co�nabywało�
się�poprzez�urodzenie.

Jak� już�wspomniano,�Grundtvig�był�wiernym�poddanym�króla� i�nie�robiły�na�nim�pozy-
tywnego�wrażenia�prądy,�które�rozszerzały�się�poza�Francję�w�związku�z�rewolucją.�Budziły�
one�u�Grundtviga�i�innych�obawę,�że�społeczeństwo�pogrąży�się�w�niekontrolowanej�przemo-
cy.�Grundtvig�z�pogardą�patrzył�na�ludzi,�którzy�wywołali�rewolucję�i�przejęli�władzę�w�Pa-
ryżu,�nazywał� ich�niewykształconym�motłochem,�pospólstwem.�Był� też� jednak�przekonany,�
że�ten�ruch,�który�zaczął�się�w�Paryżu,�nie�zatrzyma�się.�Z�czasem�zyskał�również�pewność,�
że�demokracja�dotrze�i�do�Danii.�Jednocześnie�utwierdzał�się�w�przekonaniu,�że�ludziom�nie�
można�powierzyć�władzy�oraz�odpowiedzialności�bez�odpowiedniego�przygotowania.�Pospól-
stwo�(motłoch)�to�ludzie�myślący�wyłącznie�o�własnych�interesach.�Lud�natomiast�składa�się�
z�ludzi�zdolnych�do�podjęcia�odpowiedzialności�zbiorowej�oraz�myślących�o�innych,�nie�tylko�
o�sobie.�Projekt�uniwersytetów�miał�zatem�na�celu�uczynienie�ludu�odpowiedzialnym�i�wycią-
gnięcie�go�z�plebejskiego�stanu�(pospólstwa).

We�współczesnych�dyskusjach�na�temat�Grundtviga�jako�symbolu�„duńskości”�istotną�ro-
lę�odgrywa�kwestia�narodu� (nation)�oraz� ludu� (folk).�Niektórzy�uważają,� że�Grundtvig� jest�
nieprzetłumaczalny� i� przez� to� jego� sposób�myślenia�nie�przyda� się�do�niczego�poza�Danią,�
ponieważ�jego�idee�są�zbyt�ściśle�związane�z�duńskością.�Nie�ulega�też�wątpliwości,�że�kwestie�
narodowe,�język�ojczysty�oraz�tworzenie�prawdziwego�duńskiego�ludu�były�dla�niego�niezwy-
kle�ważne.�Zajmował� się�właśnie� językiem,�nie� rasą�czy�etnicznością.�Dla�Duńczyka�ważne�
jest,�aby�przywoływać�te�legendy�i�mity,�które�przez�wieki�istniały�w�duńskiej�kulturze�i�przy-
glądać� się,�w� jaki� sposób�nas�ukształtowały.�Dla�Niemca,�Szweda,�Polaka� i� innych�będą� to�
zapewne�inne�mity�i�legendy,�ale�pointa�jest�zawsze�ta�sama:�żeby�przynależeć�do�wspólnoty,�
należy�mieć�poczucie�jej�historii�i�kultury,�a�przez�to�lepsze�zrozumienie�tego�ducha,�którego�
nośnikiem� jest� język.� Idąc� dalej,� można� uznać,� że� kiedy� człowiek� rozumie� własną� kulturę,�
łatwiej�mu�zrozumieć�także�inne�kultury,�a�przez�interakcję�z�nimi�uzyskuje�pełniejsze�zrozu-
mienie�samego�pojęcia�kultury.

Współczesny�ruch�uniwersytecki

Skoro�celem�ludowego�uniwersytetu�(lub�przynajmniej�jednym�z�nich)�było�uczynienie�z�po-
spólstwa�–�ludu,�samo�nasuwa�się�pytanie:�co�jest�jego�celem�w�dzisiejszych�czasach?

Szacunki�wskazują,�że�obecnie�na�świecie�istnieje�ponad�700�uniwersytetów�ludowych�lub�
podobnych�do�nich�szkół.�Jedne�z�nich�odwołują�się�do�spuścizny�Grundtviga,�inne�nie.�Wiele�
uniwersytetów�ludowych�w�Danii�otrzymało�specjalistyczne�profile,�jak�na�przykład:�wycho-

lud oznaCza Coś uduChoWioneGo, podniosłeGo – 
poCzuCie Wspólnoty, Wspólnej tożsamośCi W stosunku do 
CzeGoś . to Właśnie znaCzenie rozWinęło się za CzasóW 
GrundtviGa, róWnież za jeGo spraWą .



22

wanie�fizyczne,�dramaturgia�czy�dziennikarstwo.�Pytanie�brzmi:�czy�w�ich�programie�również�
znajduje�się�szeroko�pojęte�oświecanie�życia�dla�dobra�wspólnoty?

Przez�ostatnie� trzy�dekady�uniwersytety� ludowe�znajdowały� się�pod�presją� ekonomicz-
ną� i,� aby� przyciągnąć� uczniów,� musiały� zawęzić� swoje� profile,� skupiając� się� na� dawaniu�
konkretnych�umiejętności�z�myślą�o�dalszej�ścieżce�edukacyjnej�i�„znalezieniu�wymarzonej�
pracy”� (uniwersytety� stają� się� również�miejscami�pomagającymi�w�wyborze� studiów�oraz�
kariery),�albo�pomagając�w�rozwoju�osobistym.�Uniwersytety�ludowe�w�Danii�oferują�rów-
nież�na�przykład�kursy�tygodniowe,�głównie�dla�dorosłych�lub�osób�starszych,�ale�również�
dla�całych�rodzin.

Krytyczne�głosy�twierdzą,�że�uniwersytety�tym�samym�zdradzają�ideały�ogólnego�kształce-
nia.�Z�drugiej�jednak�strony,�placówki�te�nigdy�nie�były�oderwane�od�praktycznego�życia�i�od�

początku� łączyły� ogólne� kształcenie� z� na-
uczaniem� na� przykład� technik� rolniczych.�
Proporcje�między�„rozwojem�osobistym”�jed-
nostki� z� jednej� strony�a�przygotowaniem�do�
zaangażowania� w� życie� społeczeństwa� oraz�
odpowiedzialnością�zbiorową�–�z�drugiej,�za-
wsze�były�bardzo�wyrównane.�I�to�pomimo,�
że�„rozwój�osobisty”�jest�pojęciem�współcze-
snym,�które�w�obecnych�bardzo�indywiduali-
stycznych� czasach� zyskało� znacznie� większą�

uwagę�niż� w� czasach� Grundtviga.�Niezależnie� od�okoliczności,� dyskusja� jest� ważna� i� przy-
czynia�się�do�podtrzymania�uniwersytetów�ludowych�jako�żyjącego�ruchu�społecznego,�który�
wyważa�proporcje�między� takimi�pojęciami� jak�„jednostka”�a�„wspólnota”�czy�„materialne�
aspekty�życia”�a�„formacja�duchowa”.

Inny�obszar�krytyki�dotyczy�samej�idei�kształcenia.�Niektórzy�(jak�np.�rektor�wyższej�szko-
ły�zawodowej�Metropol�w�Kopenhadze,�Stefan�Hermann)�uważają,�że�grundtvigiański�ideał�
kształcenia� zyskał� tak� dominującą� pozycję� –� zwłaszcza� w� środowisku� uniwersyteckim,� ale�
również�w�szkole�ludowej�i�ogólnie�w�debacie�publicznej,�że�zupełnie�zapomniane�albo�pomi-
nięte�zostały�inne�koncepcje�kształcenia.�Dlaczego�przedmioty�takie�jak�historia�czy�literatura�
miałyby�być�uważane�za�kształcące,�a�chemia,� fizyka�czy�biologia� już�nie?�Czy�stosunek�do�
natury�i�technologii�(oraz�do�samego�siebie�jako�części�natury)�nie�jest�tak�samo�wartościowy,�
jak�stosunek�do�społeczeństwa,�kultury�i�wspólnej�historii�(w�tym�do�samego�siebie�jako�czę-
ści�ducha)?�Ta�krytyka�nie�jest�formułowana�bezpośrednio�jako�krytyka�grundtvigiańskiego�
rozumienia�edukacji,�ale�raczej�jako�pytanie�o�rozwinięcie�koncepcji�kształcenia,�skoro�grund-
tvigiańska�nie�jest�jedyną.

Trzeci�obszar�dyskusji�na�temat�roli�uniwersytetów�dotyczy�kwestii�narodowych.�Jak�wspo-
mniano,�ruch�uniwersytecki�w�Danii�pojawił�się�w�okresie,�kiedy�sprawy�narodowe�były�na�
ustach�wszystkich�Europejczyków,�między�innymi�przy�okazji�poruszania�kwestii�władzy�ludu�
i� w� czasach,� kiedy� Dania� jako� naród� cierpiała� jednocześnie� z� powodu� wojen� z� sąsiednimi�
Niemcami.�Pytanie,�czy�ruch�uniwersytecki�jest�ruchem�narodowym�czy�międzynarodowym?�
Czy�w�uniwersytetach�w�Danii�chodzi�o�to,�aby�przystosować�uczniów�do�życia�w�specyficz-
nej�„duńskiej”�społeczności,�czy�w�jakiejkolwiek,�której�częścią�obecnie�jesteśmy�–�zarówno�
narodowej,�jak�i�międzynarodowej?�Szczególny�wariant�tego�pytania�pojawia�się�w�przypadku�
amerykańskich�i�kanadyjskich�uniwersytetów�ludowych,�które�ściśle�związane�są�z�emigracją�
Duńczyków�i�innych�Skandynawów�do�Ameryki.�Niektóre�z�nich�–�choć�nie�wszystkie�–�stały�
się�swego�rodzaju�centrami�zachowania�duńskiej�kultury.�Kłóci�się�to�jednak�z�pierwotną�ideą�
uniwersytetów,�które�nie�miały�pełnić�roli�enklawy�wobec�otaczającego�je�społeczeństwa,�lecz�
właśnie�żyć�w�harmonii�z�tym�społeczeństwem.

Czwarta�kwestia�to�pytanie�o�przewagę�spraw�duchowych�nad�politycznymi.�Ruch�uni-
wersytecki�powstał�w�czasie,�kiedy�demokracja�zbliżała�się�wielkimi�krokami,�a�lud�potrze-
bował�–�według�Grundtviga�–�odpowiedniego�przygotowania�do�udziału�w�życiu�politycz-
nym� i� brania� politycznej� odpowiedzialności.� Jednak� uniwersytet� jako� miejsce� kształcenia�
z�założenia�nie�jest�skupiony�wyłącznie�na�polityce.�Stanie�się�częścią�ducha�ludu�to�bowiem�
nie�wyłącznie�kwestia�polityczna,� lecz� również�duchowa,�gdzie�poetycki� i�mityczny� język�
pełni�ważną�rolę.

proporCje między „rozWojem osobistym” jednostki z jednej 
strony a przyGotoWaniem do zaanGażoWania W żyCie 
społeCzeństWa oraz odpoWiedzialnośCią zbioroWą – 
z druGiej, zaWsze były bardzo WyróWnane . i to pomimo, 
że „rozWój osobisty” jest pojęCiem WspółCzesnym, 
które W obeCnyCh bardzo indyWidualistyCznyCh 
CzasaCh zyskało znaCznie Większą uWaGę niż W CzasaCh 
GrundtviGa .
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Niektóre�spośród�uniwersytetów�ludowych�powstałych�w�krajach�trzeciego�świata�skupiły�
się�zaś�przede�wszystkim�na�kwestii�politycznej�oraz�kształceniu�„obywateli�demokratycznego�
społeczeństwa”.� Nie� jest� zaskoczeniem,� że� kraje� „nowych� demokracji”� obrały� taki� właśnie�
kierunek,� lecz� pytanie� brzmi,� czy� pominię-
cie� duchowego� –� poetyckiego,�mitycznego� –�
aspektu�nie�zawęzi�zbytnio�punktu�widzenia.�
W�obliczu�bieżącej�sytuacji�politycznej�w�Eu-
ropie� i� Stanach� Zjednoczonych,� gdzie� wielu�
wyborców� zdecydowało� się� oddać� swój� głos�
jako�sprzeciw�wobec�elit�politycznych�można�
się�zastanawiać,�czy�warto�powoływać�się�na�
dyskusję�o�„aspekcie�duchowym”,�który�wią-
że� się� z� „aspektem� ludowym”.� W� grundtvi-
giańskiej�tradycji�bowiem�aspekt�ludowy�nie�sprzeciwia�się�aspektowi�elitarnemu,�ale�„motło-
chowi”�(pospólstwu).�Aspekt�ludowy�to�coś,�do�czego�się�dorasta�dzięki�światłu�oświecenia,�
które�jest�nośnikiem�siły�i�ducha.�Ruch�uniwersytecki�jest�zatem�i�będzie�wciąż�kontynuował�
zaczętą�przed�dziesięcioleciami�dyskusję,�co�dowodzi,�że�uniwersytet�ludowy�wciąż�pozostaje�
szkołą�dla�życia.
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W GrundtviGiańskiej tradyCji boWiem aspekt ludoWy nie 
sprzeCiWia się aspektoWi elitarnemu, ale „motłoChoWi” 
(pospólstWu) . aspekt ludoWy to Coś, do CzeGo się dorasta 
dzięki śWiatłu ośWieCenia, które jest nośnikiem siły 
i duCha . ruCh uniWersyteCki jest zatem i będzie WCiąż 
kontynuoWał zaCzętą przed dziesięCioleCiami dyskusję, 
Co doWodzi, że uniWersytet ludoWy WCiąż pozostaje 
szkołą dla życia .

http://www.grundtvigsv<00E6>rker.dk
http://www.grundtvigsv<00E6>rker.dk


24

Ewa Smuk-Stratenwerth
Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�ZIARNO

GRUNDTVIG�–�
POETA�I�WIZJONER�

W�BURZLIWYCH�CZASACH

Grundtvig,�teolog,�historyk,�poeta

Mikołaj�Grundtvig�jest�znany�głównie�w�swojej�ojczyźnie�–�w�Danii.�W�świecie�jego�postać�
udało�się�trochę�rozpowszechnić�dzięki�temu,�że�przez�ponad�dziesięć� lat�program�edukacji�
dorosłych,�w�ramach�szerszych�działań�Unii�Europejskiej�na�rzecz�wspierania�uczenia�się�przez�
całe�życie,�nosił�jego�nazwisko.�Na�konferencji�unijnej�w�2009�roku�w�Kopenhadze�poświęco-
nej�właśnie�Programowi�Grundtvig�zaproszono�uczestników�na�warsztaty�„uliczne”.�Mieliśmy�
chodzić�po�głównych�ulicach�miasta�i�pytać�przechodniów�„Kto�to�jest�Grundtvig?”.�Okazało�
się,�że�zdecydowana�większość�nie�miała�wątpliwości:�poeta,�pisarz,�pastor,� teolog,� filozof,�
twórca�uniwersytetów�ludowych.�Pojedyncze�osoby,�które�miały�problem�z�odpowiedzią,�oka-
zywały�się�cudzoziemcami.

Dlaczego�Grundtvig�jest�dla�Duńczyków�tak�ważny?�Duńczycy�podkreślają,�że�wiąże�się�to�
nie�tylko�z�tysiącami�napisanych�przez�niego�pieśni�i�psalmów,�które�śpiewa�się�do�dziś,�lecz�
przede�wszystkim�–�z�wpływem,�jaki�Grundvig�wywarł�na�ówczesne�społeczeństwo�duńskie,�
a�to�głównie�dzięki�zainicjowaniu�powstania�uniwersytetów�ludowych�(folkehøjskoler)�w�po-
łowie�XIX�wieku.�Dlaczego�zatem�jego�sława�nie�rozlała�się�tak�szeroko�poza�Danię,�jak�sła-
wa�innych�jego�współczesnych�krajan:�pisarza�Hansa�Christiana�Andersena�i�filozofa�Sørena�
Kierkegaarda?� Choćby� w� Polsce,� gdzie� wobec� licznych� tłumaczeń� baśni� Andersena� i� dzieł�
Kierkegaarda,�jedynie�fragmenty�pism�Grundtviga�zostały�wydane�ponad�30�lat�temu�w�małej�
książeczce�Agnieszki�Bron-Wojciechowskiej�(do�tej�pracy�odwołuję�się�w�niniejszym�tekście)�1.�
Zaś� pieśni� Grundtviga� zamieszczone� w� niniejszej� publikacji� to� chyba� jego� debiut� poetycki�
w�Polsce!�Pewne�światło�na�wytłumaczenie�tego�zjawiska�rzuca�autor�książki�„Danish�Folk�
High�Schools”,�Thomas�Rørdam,�pisząc�o�ojcu�uniwersytetów�ludowych:

„Jego�styl�jest�specyficznie�duński,�aczkolwiek�skomplikowana�składnia�wskazuje�na�grun-
towną�znajomość�łaciny.�W�dodatku�najzwyklejszym�słowom�nadaje�szczególne�znaczenie�
i�niezliczone�wyrazy,�które�sam�tworzył,�stawiają�przed�tłumaczem�ogromne�wymagania”�2.

W� swoim�artykule� spróbuję�przyjrzeć� się�postaci�Grundtviga� jako�osoba,� którą�od�ponad�
dwudziestu� lat� fascynuje� zarówno� jego� myśl,� jak� i� dzieło� jego� życia� –� uniwersytety� ludowe.�
Chciałabym�zilustrować�swój�tekst�wierszami�duńskiego�geniusza,�żeby�przybliżyć�choć�odro-
binę�jego�spojrzenie�na�sprawy�dla�niego�najistotniejsze:�przyrodę,�człowieka,�ojczyznę,�wiarę�3.

Na� początek� dygresja:� ostatnio� obejrzałam� razem� ze� studentami� naszego� Ekologicznego�
Uniwersytetu�Ludowego�w�Grzybowie� film�duńskiego� reżysera�Gabriela�Axela,� zrealizowany�

1� A.�Bron-Wojciechowska,�Grundtvig,�Wiedza�Powszechna,�Warszawa�1986.
2� T.�Rørdam,�The�Danish�Folk�High�Schools,�Det�Danske�Selskab,�Copenhagen�1980,�s.�14.
3� Zamieszczone�w�artykule�pieśni�pochodzą�ze�zbioru�„Easter�Flower!�What�would�you�here?”.�Za�zgodą�

autora�tłumaczeń�na�język�angielski,�Johna�Ironsa,�zostały�przetłumaczone�przez�Tomasza�Jabłońskiego�na�język�
polski.
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na�podstawie�opowiadania�Karen�Blixen�„Uczta�Babette”.�Pomyślałam,�że�film�ten�niezwykle�
trafnie�przybliża�rzeczywistość,�w�której�Mikołaj�Grundtvig�przyszedł�na�świat.�Druga�połowa�
XVIII�wieku,�w�Europie�wrze,�a�na�duńskiej�prowincji�toczy�się�spokojne,�trochę�nudne�życie�
prostych,�oddanych�Bogu�parafian,�prowadzonych�przez�charyzmatycznych�pastorów�ku�życiu�
wiecznemu.�Wspólna�modlitwa�i�studiowanie�Pisma�Świętego,�udział�w�pobożnych�zgromadze-
niach�religijnych,�rygorystyczna�moralność�oraz�działalność�charytatywna�–�wszystko�to�stano-
wiło�podstawę�powszechnego�wówczas�nurtu�religijnego�w�luteranizmie,�zwanego�pietyzmem,�
który�rozwinął�się�pod�koniec�XVII�wieku�w�Niemczech,�a�stamtąd�przeniknął�do�Skandynawii.

Sam�Grundtvig,�podobnie�jak�bohaterki�filmu�Gabriela�Axela,�był�dzieckiem�pastora.�Peł-
nienie� tej� funkcji� miało� zresztą� silnią� tradycję� zarówno� w� rodzinie� jego� matki,� jak� i� ojca.�
Nicolai�Frederik�Severin�Grundtvig�urodził�się�w�małej�wioseczce�Udby�na�wyspie�Zelandii�
8�września�1783�roku�jako�najmłodszy�syn�Catherine�Marie�z�domu�Bang�i�Johana�Ottesena.�
Tak�jak�filmowe�Philipa�i�Martina,�wychował�się�w�surowej,�pełnej�zasad�moralnych�atmosfe-
rze,�gdzie�radości�życia�codziennego�były�spychane�na�margines�wobec�troski�o�życie�wieczne.�
Najpierw�uczył� się�w�domu,�potem�(1793–1797)�w�parafialnej� szkole� łacińskiej�w�Tyregod,�
na� Jutlandii,� zaś� wykształcenie� średnie� (1798–1800)� zdobył� w� szkole� katedralnej� w� Århus.�
W�swoich�pismach�czas�nauki�w�szkole�łacińskiej�i�katedralnej�wspomina�jako�bezużyteczny�
i�martwy.�Jednak�właśnie�w�tym�okresie�w�bibliotece�szkolnej�zetknął�się�z�racjonalistyczną�
myślą�oświecenia,�co�obudziło�w�nim�naturalny�krytycyzm�(również�wobec�wyniesionej�z�do-
mu�prostej�religijności),�a�także�pasję�filozoficzną�i� literacką.�Podczas�studiów�na�uniwersy-
tecie�kopenhaskim�Grundtvig�odkrył�rodzący�się�wówczas�nowy�nurt�–�romantyzm.�Czytał�
dzieła� jego� najwybitniejszych� przedstawicieli:� J.W.� Goethego,� F.� Schillera,� F.W.� Schellinga,�
J.G.� Herdera� czy� wreszcie� –� późniejszego� przyjaciela� Grundtviga,� a� wówczas� już� znanego�
poety�–�Adama�Oehlenshlägera.�W�tym�samym�czasie�zainteresował�się�mitologią,�zwłaszcza�
nordycką,�co�miało�duży�wpływ�na�jego�myśl�pedagogiczną.

Zapewne� romantyzm� przyczynił� się� do� narodzin� kolejnego� zamiłowania� Grundtviga� –�
poezji.�To�dzięki�niej�jest�on�tak�obecny�we�współczesnej�Danii�–�jego�psalmy�i�hymny�śpiewa�
się�bowiem�nie� tylko�w�kościołach,� lecz� także�we�wszystkich�uniwersytetach� ludowych� (we�
współcześnie� wydanym� śpiewniku� uniwersytetów� ludowych� –� Højskolensangbogen,� 2014� –�
wśród� ponad� stu� autorów� tekstów� pieśni,� Grundtvig� jest� autorem� 72� tekstów,� czyli� ponad�
12%�wszystkich�utworów).

Ten�pierwszy�okres�życia,�do�roku�1815,�został�nazwany�przez�Grundtviga�okresem�teo-
logicznym,�gdyż�w�tym�czasie�poświęcał�się�nie�tylko�studiom�teologicznym,�lecz�także�pisa-
niu�i�głoszeniu�kazań.�Jego�kazania�z�tego�okresu�–�gwałtowne,�krytyczne�wobec�ówczesne-
go�kościoła,�walczące�o�surową�moralność�i�czystość�wiary�–�nie�zjednywały�mu�przyjaciół.�
Wręcz�przeciwnie�–�doprowadziły�do�tego,�że�kolejni�pastorzy�zamykali�przed�nim�drzwi�4.

Następny�okres�swego�życia,�związany�z�pobytem�w�Kopenhadze,�ojciec�uniwersytetów�lu-
dowych�nazwał�„historycznym”,�gdyż�sam�siebie�zaczął�uważać�przede�wszystkim�za�historyka�
i�poetę.�Dużo�pisał�do�ówczesnych�czasopism,�usiłując�przedstawiać�„historię�żywą”.�Uważał,�że�
można�to�zrobić�wyłącznie�za�pomocą�poezji,�gdyż�bez�poezji�nasz�związek�z�przeszłością�jest�
martwy.�W�tym�okresie�celem�jego�pracy�było�szukanie�tego,�„co�jest�zasadniczo�ludzkie”.�Wte-
dy�też�zaczęło�się�wykuwać�jego�fundamentalne�twierdzenie:�„najpierw�człowiek,�potem�chrze-
ścijanin”�5.�Stwierdzenie�to,�często�przytaczane�przez�moich�duńskich�kolegów�ze�współczesnych�
uniwersytetów� ludowych,� jako�dowód�na�dystans�Grundtviga�wobec�chrześcijaństwa,�nie� za-
przecza�jego�drodze�wiary,�której�do�końca�życia�pozostał�wierny.�Świadczy�o�tym�wiele�pieśni�
i�hymnów,�które�napisał,�jak�chociażby�ta�z�roku�1851,�której�fragment�przytaczam�poniżej:

Wszystkie�ptaki,�którym�Bóg�dał�skrzydła,
Wszystkie�istoty,�które�pieśń�uskrzydla

Śpiewają,�póki�tchu�im�starcza,
Chwalą�swego�Pana,�bo�On�jest�dobrocią
I�swoim�miłosierdziem�On�zawsze�łagodzi

Troski�życia�i�ból�jego�straszny�6.

4� A.�Bron-Wojciechowska,�op.cit.
5� Ibidem.
6� Pełen�tekst�tej,�jak�i�pozostałych�cytowanych�pieśni,�znajdzie�czytelnik�w�innych�miejscach�w�niniejszej�książce.
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Żarliwości� wiary� Grundtvig� uczył� się� także� od� pierwszych� Ojców� Kościoła.� W� połowie�
lat�dwudziestych�XIX�wieku�wielki�wpływ�na�jego�myślenie�wywarła�lektura�„Przeciw�here-

zji”�św.�Ireneusza�z�Lyonu,�który�w�II�wieku�
po� Chrystusie� przeciwstawiał� się� szerzącym�
się� w� tamtych� czasach� sektom� gnostyckim.�
W� 1826� roku� Grundtvig,� zainspirowany�
dziełem� Ireneusza,� opublikował� cięty� pam-
flet� przeciwko� uznanemu� teologowi� prof.�
H.N.�Clausenowi� i� jego�koncepcji� racjonali-

zmu�w� teologii.�Zamiast� debaty,� jakiej� się� spodziewał,� czekała� go� jednak� sprawa�w� sądzie,�
którą�przegrał�oraz�cenzura�jego�dzieł,�którą�zniesiono�dopiero�11�lat�później.

Przełomowe�wyprawy�do�Anglii

Mimo�wrogości� innych�duchownych�Grundtvig�cieszył� się� sympatią�ówczesnego�monarchy,�
króla�Fryderyka�VI.�Kiedy�król�zapytał�go�w�rozmowie�w�1828�roku,�co�u�niego�słychać,�ten�
odpowiedział,�że�nic�szczególnego,�ale�chętnie�pojechałby�do�Anglii�studiować�dawne�manu-
skrypty�i�poznawać�zamierzchłą�historię�Danii�7.�Sytuacja�ekonomiczna�samego�poety,�z�po-
wodu�cenzury�jego�prac,�była�bardzo�trudna.�Gdyby�nie�wsparcie�monarchy,�nie�mógłby�on�
w�latach�1829–1831�odbyć�aż�trzech�wizyt�w�Anglii.�Jak�się�później�okazało,�podróże�te�i�czas�
spędzony�w�angielskich�bibliotekach�miały�decydujący�wpływ�na�dalsze�losy�poety,�a�przede�
wszystkich�na�„poczęcie�się”�idei�uniwersytetów�ludowych.

Grundtvig� opuścił� szarą,� pogrążoną� w� kryzysie� Kopenhagę� i� dotarł� do� tętniącej� życiem�
Anglii.�Nie�był�jeszcze�świadom�negatywnych�aspektów�rewolucji�przemysłowej,�niesprawie-
dliwości� i� krzywdy� społecznej,� które� opisywali� współcześni� mu� artyści� angielscy,� tacy� jak�
Charles�Dickens.�Dostrzegał�przede�wszystkim�ducha�przedsiębiorczości,�aktywności,�zaan-
gażowania�–�tak�różnego�od�apatycznej�Danii.�Pasjonowała�go�zarówno�żywiołowość�dyskusji�
w� Izbie� Gmin,� jak� i� rozentuzjazmowani� oratorzy� w� Hyde� Parku.� Jednak� chyba� największe�
wrażenie� wywarł� na� nim� dwutygodniowy� pobyt� w� Trinity� College� w� Cambridge.� Panująca�
tam�atmosfera,�partnerstwo�nauczycieli�i�studentów,�niekończące�się�dyskusje,�wspólne�życie�
w�ówczesnym�kampusie,�służące�ciągłej�wymianie�idei,�pomysłów�i�wzajemnemu�uczeniu�się�
–�to�wszystko�bardzo�różniło�się�od�doświadczeń�wyniesionych�ze�szkół�w�swojej�ojczyźnie.�
Znaczenie� rozmowy,� spotkania� z� drugim� człowiekiem,� żywego� słowa� stało� się� namacalne�
zwłaszcza�dzięki�przełomowej�rozmowie�z�Klarą�Bolton,�którą�wtedy�odbył,�a�o�której�wspo-
minają�nasi�duńscy�koledzy�w�swoim�tekście�o�uniwersytetach�ludowych�8.

I�tutaj�chciałabym�wrócić�do�dygresji�z�początku�artykułu,�do�Babette,�bohaterki�opo-
wiadania� Karen� Blixen� i� filmu� Gabriela� Axela.� Klara� Bolton� w� jakimś� sensie� była� dla�
Grundtviga�tym,�kim�Babette,�mistrzyni�kuchni�francuskiej,� stała�się�dla�małej,�wiejskiej�
społeczności� na� duńskiej� prowincji.� Babette� delikatnie� wkroczyła� w� monotonne,� trochę�
apatyczne�życie�duńskich�wieśniaków�i�pomogła�im�odkryć�smak�życia.�Inny�niż�smak�zupy�
rybnej�zmiksowanej�z�razowcem,�spożywanej�przez�nich�od�lat.�Babette�przekonała�pury-
tańską� społeczność,� że� Bóg� po� to� wyposażył� nas� w� zmysły,� abyśmy� smakowali� zarówno�
cierpkie�jagody,�jak�i�wytrawne�wino,�wykwintną�zupę�żółwiową�czy�słodycz�wyrafinowa-
nych�francuskich�deserów.�9

7� M.S.�Borish,�The�Land�of� the�Living,�The�Danish�Folk�High�Schools� and�Denmark’s�non-violent�path� to�
modernization,�Blue�Dolphin�Press,�California�1991,�s.�166.

8� Zob.� szkic� Jørgena�Carlsena,�Ole�Borgå�pt.� „Od�Grundtviga�do� folkehøjskole.�Wokół� tradycji� duńskich�
uniwersytetów�ludowych”�w�niniejszej�części�książki.

9� Ciekawy�opis�tego�przełomowego�momentu�znajduje�się�w�artykule�„O�Bogu,�sztuce�i�jedzeniu”�na�forum�te-
matycznym�poświęconym�sztuce�filmowej:�Babette�pokazuje,�że�prawdziwa�ofiara�łączy�się�z�darowaniem�drugiemu�
jakiegoś�dobra.�Ona�też�wyrzeka�się�wszystkiego,�ale�tworzy�przy�tym�niezwykłe�dobro�–�z�wdzięcznością,�miłością�
i�prawdziwą�pokorą.�Dlatego�nie�ma�w�niej�zgorzknienia,�ale�autentyczna�radość�i�spełnienie.�Bo�jak�sama�mówi:�„Na�
całym�świecie�rozbrzmiewa�wołanie�artysty:�pozwólcie�mi�dać�z�siebie�wszystko”.�To,�co�czyni�dla�innych,�realizując�
swój�wielki� talent,�czyni�z�niej�artystkę,�a�misterium�smaku,� jakie�urządza�zagorzałym�cierpiętnikom�–�prawdziwą�
sztuką.�„Autentyczny�artyzm�nie�pozostawia�nikogo�głuchym,�każdy�może�go�zrozumieć�i�to�właśnie�staje�się�miarą�

zapeWne romantyzm przyCzynił się do narodzin 
kolejneGo zamiłoWania GrundtviGa – poezji . to dzięki 
niej jest on tak obeCny We WspółCzesnej danii – jeGo 
psalmy i hymny śpieWa się boWiem nie tylko W kośCiołaCh, 
leCz także We WszystkiCh uniWersytetaCh ludoWyCh .
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Ten�smak�życia�doczesnego�poczuł�duński�reformator�w�czasie�swojej�kolejnej,�tym�razem�
prawdziwie�odkrywczej�wizyty�w�Anglii.�Doświadczył�„oplysning”�–�oświecenia,�zrozumie-
nia,�które�stanęło�u�podstaw�całej�jego�późniejszej�działalności.�Biograf�Grundtviga,�Kaj�Tan-
ning,�napisał,�że�„rok�1832�to�czas�nawrócenia�do�życia:�doczesnego,�ludzkiego,�tu�na�Ziemi”.�
Sam� poeta� porównywał� to� z� cudem,� który�
nagle�wydarzył�się�w�jego�życiu�10.�Poprzednio�
uważał,� że� życie� na� ziemi� to� czas� próby,�
grzeszny�okres�będący�zaledwie�wstępem�do�
prawdziwego� życia� po� śmierci.� Teraz� zrozu-
miał,� że� życie� na� Ziemi� ma� swój� sens.� Jest�
„boskim�eksperymentem�pyłu�i�ducha”�i�to�boskie�życie�nie�może�być�przekształcane�według�
sztywnych�reguł�religijnych.�Teraz�chciał�przyjmować�życie�takim,�jakim�jest:

„Chrześcijaństwo�przestało�być�prawem,�ale�stało�się�dobrą�nowiną,�nadającą�życiu�nowy�
kształt”�11.

Już�nie�chciał�wdawać�się�w�polemiki�broniące�czystości�wiary.�Z�typową�dla�siebie�wo-
jowniczością� i� temperamentem� zaczął� największą� i� najważniejszą� batalię� swego� życia� –�
o� folkehøjskoler,� uniwersytety� ludowe,�„szkoły�dla� życia�doczesnego”.�Na� ten� temat�napisał�
wiele�stron�publicystycznych�tekstów�i�manifestów,�wygłosił�setki�kazań�i�napisał�ponad�tysiąc�
pieśni�12.�Pieśń�pt.�„Czy�słońce�jest�dla�mędrców�jeno”,�której�fragment�zamieszczam�poniżej,�
do�dziś�śpiewana�w�duńskich�folkehøjskoler,�poetycko�wyraża�to,�co�autor�nazywał�„oświece-
niem�ludu”�(folkeoplysning).

Czy�słońce�jest�dla�mędrców�jeno,
By�lśnić�i�trwać�bez�trudów?

Bynajmniej,�niebo�błogosławi�każdemu,
A�światło�jest�darem�z�góry.

Powstanie�słońce�ze�żniwiarzem,
Ominie�mędrców�zgoła,

Oświetli�blaskiem�wszystkich�tych,
Co�stają�w�pocie�czoła…

Na�zewnątrz�–�porażki,�wewnątrz�–�rozkwit

Dla� zrozumienia� znaczenia� Grundtviga� dla� historii� Danii� niezbędny� jest� krótki� komentarz�
o�tle�historyczno-społecznym�powstania�i�rozwoju�duńskich�uniwersytetów�ludowych.�Wiek�
XIX�w�historii�Danii�to�okres�politycznych�i�gospodarczych�porażek.�Kraj,�który�na�początku�
XVIII�wieku�był�jednym�z�większych�i�ważniejszych�państw�europejskich,�sto�lat�później�stał�
się�jednym�z�najmniejszych�i�najmniej�znaczących.�W�wyniku�klęsk�wojennych�utracił�znacz-
ną� część� swoich� terytoriów,� głównie� na� rzecz� potężnego� sąsiada,� jakim� byli� Niemcy.� Tym�
militarnym�porażkom�towarzyszyły�niepowodzenia�ekonomiczne.�Po�latach�osiemdziesiątych�
i�dziewięćdziesiątych�XVIII�wieku,�które�dla� tego�małego�kraju�skandynawskiego�były�cza-
sem�dobrej�koniunktury� i� rozwoju�gospodarczego,�nastąpił� regres.�W�roku�1813�doszło�do�
załamania�gospodarki,�po�którym�nastąpiło�siedem�lat�inflacji.�W�tym�czasie�wartość�korony�
duńskiej�spadła�dziesięciokrotnie.�Dodatkowo�zmiany�na�rynku�rolnym,�spowodowane�napły-
wem�zboża�zza�oceanu,�miały�katastrofalne�konsekwencje�dla�rolnictwa�duńskiego.�Epidemie�
i�migracje�spowodowały,�że�liczba�mieszkańców�tego�małego�kraju�w�1864�roku�była�równa�
1/3�wielkości�populacji�z�początku�wieku�XIX.

jego�wielkości”.�W�tym�momencie�film�staje�się�pochwałą�kultury.�Przypomina�także,�że�życie,�by�było�w�pełni�życiem,�
nie�może�obyć�się�bez�radości�i�przyjemności�oraz�bez�odrobiny�szaleństwa;�http://www.filmweb.pl/film/Uczta+Ba-
bette-1987-31658/discussion/O+Bogu%2C+sztuce+i+jedzeniu.,1266844�(dostęp:�11-04-2017).

10� S.M.�Borish,�op.cit.,�s.�167.
11� T.�Rørdam,�op.cit.,�s.�18.
12� Więcej� o� tym�okresie� życia� i�wpływie�Grundtviga�na� filozofię� i�metody�pedagogiczne�w�Danii�można�

przeczytać�w�artykule�Ingrid�Ark.

GrundtviG opuśCił szarą, poGrążoną W kryzysie 
kopenhaGę i dotarł do tętniąCej żyCiem anGlii […] 
znaCzenie rozmoWy, spotkania z druGim CzłoWiekiem, 
żyWeGo słoWa stało się namaCalne .

http://www.filmweb.pl/film/Uczta+Babette-1987-31658/discussion/O+Bogu%2C+sztuce+i+jedzeniu.,1266844
http://www.filmweb.pl/film/Uczta+Babette-1987-31658/discussion/O+Bogu%2C+sztuce+i+jedzeniu.,1266844
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Amerykański� antropolog,� Steven� M.� Borish,� który� poświęcił� 10� lat� życia,� by� zrozumieć�
fenomen�duńskich�uniwersytetów�ludowych,�tak�pisze�o�tym�trudnym�czasie:

„Opis� tych�wydarzeń�w�historii�Danii� jest� żywym�przykładem� tego,� jak�obywatele�małego�
kraju�zareagowali�na�serię�kryzysów�ekonomicznych� i�politycznych�poprzez�demokratyczną�
rewolucję�non-violent�(bez�przemocy),�która�pomogła�im�odrodzić�się�dosłownie�z�popiołu”�13.

Mikołaj� Grundtvig� był� jednym� z� ważniejszych� przywódców� tej� „bezkrwawej”� rewolucji.�
W�swoich�pismach�i�wierszach�w�tych�trudnych�czasach�budował�poczucie�tożsamości�naro-
dowej,�dumę�z�bycia�Duńczykiem.

Wyższe�w�odległych�krainach�znajdziesz�szczyty
Niż�tu,�gdzie�pagórek�nosi�miano�stoku,

Lecz�dla�Danów�z�północy�wzgórze�trawą�pokryte
I�niziny�rozległe�mają�więcej�uroku.

Wyniosłe�i�wichrem�chłostane�niechaj�innym�służy,
Służba�ziemi�w�pokłonie�Danów�nigdy�nie�znuży.

W�czasach,�gdy�„wyższe�sfery”�posługiwały�się� językiem�niemieckim�i� łaciną,�Grundtvig�
z�uporem�upominał�się�o�używanie�rodzimego�języka.�W�swoim�eseju�„Duńska�czterolistna�
koniczyna”�14�z�roku�1836�podkreślał,�że

„naród�bez� języka� to� jak�król�bez�królestwa,�władza� jednego� i�drugiego� istnieje� tylko�«na�
papierze».�Doświadczenie�uczy� również,� że� język�pozbawiony� swego�ducha�w�ustach� ludu�
tyle�wart,�co�plany�bezsilnego�monarchy.�Skoro�bowiem�to�«duch�wspólnoty»�stanowi�siłę�
państwa,�a�własny�język�u�wszystkich�ludów�służy�wyrażaniu�ich�potrzeb,�tedy�żadne�pań-
stwo�kwitnąć�nie�może,�o�ile�nie�włada�w�nim�język�ojczysty�w�swej�najpełniejszej�postaci”�15.

Jednocześnie�zwalczał�szkoły,�w�których�dominowała� łacina,�nazywając� je�„szkołami�dla�
śmierci”.�Poniżej�fragment�hymnu�poświęconego�mowie�ojczystej.

Gdym�spacerował�w�letni�dzień,�chcąc�słyszeć
Pieśń�ptaka,�co�w�stanie�byłby�serce�moje�przeszyć,

W�głębokiej�dolinie,
Wśród�słowików�pienia,

Gdzie�każda�ptaszyna�serca�by�uszczknęła.

Mała�ptaszyna�przysiadła�w�buczynie
Słodko�zakwiliła�w�wieczornej�godzinie,

W�zielonej�dolinie,
Wśród�słowików�pienia�[…]

I�wtenczas�wyszeptałem�w�wieczornej�godzinie:
Leć,�Złocistopióry!,�okrąż�swą�buczynę!

Leć�z�północy�w�południe,�na�zachód�ze�wschodu
Śpiewaj�w�duńskiej�szkole,�w�kościele,�w�pochodzie

W�ojczystym�języku,�śpiewaj�w�duńskiej�mowie,
Jak�żaden�ptak�przed�tobą�i�żaden�po�tobie!

Niech�wszyscy,�co�kochają�matki�swoje,�wiedzą:
Dania�–�dom,�gdzie�serca�pośród�pól�się�rodzą!

O�życiu�osobistym

I�wreszcie�nieco�o�życiu�osobistym�Grundtviga,�równie�bogatym�jak�cała�jego�twórczość.�Poeta�
pierwszy�raz�ożenił�się�w�roku�1818�z�Lise�Blicher.�Lise�towarzyszyła�mu�w�najtrudniejszym�

13� S.M.�Borish,�op.cit.,�s.�10.
14� Tytułowe�cztery�liście�koniczyny�to:�król,�naród,�kraj�i�język.
15� A.�Bron-Wojciechowska,�op.cit.,�s.�151.
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okresie�życia�(gdy�cenzura�uniemożliwiła�mu�publikowanie�własnych�utworów,�co�negatyw-
nie�wpłynęło�na�ekonomiczną�sytuację�rodziny)�i�z�pogodą�znosiła�spotykające�ich�tarapaty,�
związane�z�bezkompromisowym�charakterem�męża�i�jego�„niewyparzonym�językiem”.�Po�jej�
śmierci�poślubił�w�roku�1851�Marie�Carlsen�Toft,�zamożną�wdowę�po�ziemskim�właścicielu,�
dzięki�czemu�poprawiła�się�jego�sytuacja�materialna.�Ukochana�Maria�zmarła�jednak�już�po�
trzech�latach�małżeństwa,�kilka�miesięcy�po�urodzeniu�syna�Fryderyka.�Po�raz�ostatni�poeta�
ożenił�się�mając�75�lat�–�z�młodszą�o�35�lat�Astą�Reedtz,�wdową�po�ministrze�spraw�zagranicz-
nych�Danii.�Ostatnie�z�licznych�dzieci�Grundtviga,�córka�Asta�Marie�Elisabeth,�urodziła�się,�
kiedy�ojciec�liczył�sobie�77�lat.�Dzięki�troskliwej�opiece�dużo�młodszej�żony�spokojnie�przeżył�
ostatnie�lata�swojego�długiego�życia.

Jak�cudnie�być�jednością
Dla�dwojga,�co�życie�serdecznie�chcą�dzielić!

Każda�radość�–�podwójną�radością
I�mrok�każdy�da�się�w�połowie�wybielić.

Tak,�to�niebo�bezchmurne,
Pod�nim�kroczyć�dumnie,
Dwa�światy,�lecz�w�unii,
W�miłości�prawdziwej!

Barwne� życie� Grundtviga,� jego� żywy� język,� pełne� ekspresji� pisma� czy� pieśni� do� dziś�
śpiewane� w� duńskich� kościołach� i� uniwersytetach� ludowych,� a� przede� wszystkim� –� pasja�
w�krzewieniu�„oświaty�dla�życia”,�pozostawiły�trwały�ślad�w�kulturze�społeczeństwa�duń-
skiego.�Nic�dziwnego,�że�na�ulicach�Kopenhagi�wszyscy�jego�rodacy�umieli�odpowiedzieć�na�
pytanie:�„Kim�był�Grundtvig?”.�Zaś�w�uniwersytetach�ludowych�w�Skandynawii,�w�Polsce�
i�wszędzie�tam,�gdzie�wykiełkowały�ziarna�grundtvigiańskiej�filozofii,�wciąż�trwają�ożywio-
ne�dyskusje:

�– czym� w� dzisiejszych� czasach� jest� sztandarowe� dla� jego� edukacyjnych� idei� określenie�
„oplysning”�–�oświecenie?,

�– jak�tworzyć�współcześnie�„szkołę�dla�życia”?,
�– jak�budować�równowagę�między� indywidualnym�rozwojem�człowieka�a� jego�zakorze-

nieniem�i�służbą�dla�wspólnoty?,

czyli�trwa�nieustanne�poszukiwanie�odpowiedzi�na�pytania,�które�jako�pierwszy�tak�wyraźnie�
postawił�w�XIX�wieku�M.F.S.�Grundtvig.
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eWa smuk-stratenWerth �–�z�wykształcenia�biolog-antropolog.�Skończyła�też�stu-
dia� podyplomowe� z� filozofii� u� prof.�Michała�Hellera�na� kierunku�„Religia� i� nauka”�na�
Uniwersytecie� Papieskim� Jana� Pawła� II� w� Krakowie.� Prowadzi� Ekologiczny� Uniwersy-
tet�Ludowy�w�Grzybowie.�Współzałożycielka� i�dyrektorka�Stowarzyszenia�Ekologiczno-
-Kulturalnego�„Ziarno”.�Z�mężem,�Peterem,�od�ponad�20�lat�prowadzą�gospodarstwo�eko-
logiczne�w�Grzybowie�oraz�bio-piekarnię� i� serowarnię.�Członek�Stowarzyszenia�Ashoka�
–�Innowatorzy�dla�Dobra�Publicznego.
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Jørgen Carlsen, Ole Borgå
Towarzystwo�Uniwersytetów�Ludowych,�Dania�

OD�GRUNDTVIGA�DO�FOLKEHØJSKOLE.

WOKÓŁ�TRADYCJI�DUŃSKICH�UNIWERSYTETÓW�
LUDOWYCH�1

M.F.S.�Grundtvig

Człowiekiem,�któremu�Duńczycy� zawdzięczają� tak� silne� i� typowe�dla� ich� tradycji�powiąza-
nie�edukacji�powszechnej�z�ideą�uczenia�się�przez�całe�życie,�był�Mikołaj�Fryderyk�Seweryn�
Grundtvig� (duń.�Nikolai�Frederik�Severin�Grundtvig,�1783–1872),�duchowny� i�pisarz.�Lata�
jego� życia� przypadły� na� okres� działalności� dwóch� innych� wybitnych� Duńczyków� –� Hansa�
Christiana�Andersena�oraz�Sørena�Kierkegaarda,�którzy�są�na�ogół�dużo�bardziej�rozpozna-
walni�w�świecie�niż�on�sam.�Jednak�z�perspektywy�Duńczyków,�to�właśnie�Grundtvig�jest�tą�
osobą,�która�najmocniej�wpłynęła�na�ich�kulturę.

Z�oczywistych�względów�nikt�nie�może�wiedzieć,� jaki�obrót�przybrałaby�historia,�gdyby�
Grundtvig�nigdy�nie�przyszedł�na� świat.� Jednak�można�zaryzykować� stwierdzenie,� że� życie�

w�Danii�–�całe�nasze�środowisko�kulturowe,�
życie� religijne,� system� edukacji,� kultura� po-
lityczna,� atmosfera� i�mentalność�–�wygląda-
łoby� zupełnie� inaczej� i� bardzo� możliwe,� że�
brakowałoby�mu�tej�atmosfery�celebracji�i�ra-
dości,�jaka�charakteryzuje�je�obecnie.

Grundtvig� pod� wieloma� względami� był�
żywym�przykładem�paradoksu�–�człowiekiem�
pełnym�sprzeczności.�W�swoim�życiu�miewał�
okresy�ciężkiej�depresji�i�pewnie�dzisiaj�zdia-
gnozowano� by� go,� jako� cierpiącego� na� za-

burzenie� maniakalno-depresyjne.� Nie� zmienia� to� jednak� faktu,� że� wykazywał� niesamowitą�
zdolność� przelewania� swoich� doświadczeń� osobistych� na� papier,� w� efekcie� czego� powstała�
poezja�i�proza�z�wizją�przyszłości�o�ogromnym�potencjale.�Pod�wpływem�natchnienia�potrafił�
pracować�w�szaleńczym�tempie�przez�długi�czas,�niemal�całkowicie�rezygnując�ze�snu.�Dzisiaj�
jest�zresztą�uważany�za�najbardziej�płodnego�twórcę�w�historii�Danii.�Co�ciekawe�jednak,�jed-
nym�z�nieustannie�powracających�wątków�w�jego�twórczości�jest�podrzędność�słowa�pisanego�
w�stosunku�do�słowa�mówionego�–�„żywego”,�jak�je�zwykł�określać.�W�ciągu�swojego�długie-
go�życia�Grundtvig�zdołał�dać�wyraz�–�tak�w�formie�ustnej,�jak�i�pisemnej�–�swoim�poglądom�
na�praktycznie�każdy�temat�dotykający�ludzkiej�egzystencji:�od�palących�kwestii�politycznych�
jego�czasów,�po�zagadnienia�wieczności.

Jako�młody�człowiek�nie�wyróżniał�się�ni-
czym� szczególnym� spośród� innych� Duńczy-
ków� tamtego� okresu,� żyjących� tym� samym�
powołaniem.� Wierzył,� że� życie� człowieka�
na� ziemi� to� stan� przejściowy,� bez� znaczenia�
–� rodzaj� czasowego� wygnania.� Dlatego� naj-

1� Niniejszy� szkic� jest� fragmentem� innego� opracowania� poświęconego� duńskim� uniwersytetom� ludowym:�
J.�Carlsen,�O.�Borgå,�The�Danish�Folkehøjskole,�The�Royal�Danish�Ministry�of�Foreign�Affairs,�Copenhagen�2010.�
Publikujemy�go�za�zgodą�wydawcy.�Tytuł�artykułu�pochodzi�od�redakcji.

z oCzyWistyCh WzGlędóW nikt nie może Wiedzieć, jaki 
obrót przybrałaby historia, Gdyby GrundtviG niGdy 
nie przyszedł na śWiat . jednak można zaryzykoWać 
stWierdzenie, że żyCie W danii – Całe nasze środoWisko 
kulturoWe, żyCie reliGijne, system edukaCji, kultura 
polityCzna, atmosfera i mentalność – WyGlądałoby 
zupełnie inaCzej i bardzo możliWe, że brakoWałoby mu 
tej atmosfery CelebraCji i radośCi, jaka Charakteryzuje je 
obeCnie .

W lataCh 1829–1831, już jako ponad 40-letni mężCzyzna, 
odbył trzy podróże do anGlii Celem kształCenia się . 
pobyt W tym kraju zmienił GrundtviGa i to pod Wieloma 
WzGlędami . zmieniło się jeGo spojrzenie na ludzkie żyCie 
i śWiat .
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ważniejszym�zadaniem�człowieka�jest�skierować�swoją�uwagę�na�„życie�wieczne”�po�śmierci.�
W�latach�1829–1831,�już�jako�ponad�40-letni�mężczyzna,�odbył�trzy�podróże�do�Anglii�celem�
kształcenia�się.�Pobyt�w�tym�kraju�zmienił�Grundtviga�i�to�pod�wieloma�względami.�Zmie-
niło�się�jego�spojrzenie�na�ludzkie�życie�i�świat.�Zyskał�zupełnie�nową�perspektywę.�W�tym�
też�okresie�sformułował�podstawowe�idee�dotyczące�kształcenia,�które�następnie�posłużą�za�
inspirację�do�założenia�duńskich�uniwersytetów�ludowych.

Do� Anglii� udał� się� jednak� przede� wszystkim� po� to,� by� zaznajomić� się� z� serią� manu-
skryptów� w� języku� staronordyckim.� Część� z� nich� znajdowała� się� bowiem� w� bibliotekach�
uniwersytetów� w� Oxfordzie� i� Cambridge.� Przebywając� w� Cambridge,� jakiś� czas� spędził�
w�Kolegium�Trójcy�Świętej�(ang.�Trinity�College),�doświadczając�tam�niezwykłej�swobody.�
Zdumiewała�go�szczególnie�braterska�atmosfera�relacji�pomiędzy�kadrą�nauczających�i�ich�
studentami.�Żyli�oni�jak�wspólnota�i�to�nie�tylko�w�trakcie�wykładów�i�ćwiczeń.�Wspólnie�
spożywali�posiłki,�spotykali�się�na�boisku,�debatowali�ze�sobą�przy�filiżance�popołudniowej�
herbaty.�Respekt�studentów�wobec�wykładowców�jest�czymś�naturalnym�–�studenci�szanu-
ją� ich�wiedzę� i�doświadczenie�naukowe.�Nie� to�było�dla�Grundtviga� czymś�wyjątkowym.�
Zaskoczyła�go�inna�rzecz�–�fakt,�że�wykładowcy�w�ten�sam�sposób�odnosili�się�do�swoich�
studentów.�Atmosfera�tego�środowiska�mocno�kontrastowała�z�tym,�co�Grundtvig�znał�do�
tej�pory,�kształcąc�się�w�Danii.

Przełomowy� moment� nastąpił� podczas� drugiej� podróży� Grundtviga� do� Anglii� w� ro-
ku� 1830.� Obserwator� stojący� z� boku,� mógłby� nie� zauważyć,� że� wydarzyło� się� cokolwiek�
szczególnego.�Jednak�zdarzenie,�które�stało�się�udziałem�Grundtviga,�wywarło�na�nim�tak�
ogromne� wrażenie� w� sferze� intelektu� i� ducha,� że� można� nazwać� je� momentem� jego� we-
wnętrznego�przewrotu.�Tutaj�również�bierze�swój�początek�późniejszy�przewrót�w�duńskiej�
kulturze!�Działo�się�to�24�czerwca�1830�roku.�Podczas�uroczystej�kolacji�Grundtvig�poznał�
Clarę�Bolton�–�uroczą�żonę�jednego�z�lekarzy.�Przyczyną�rewolucji�we�wnętrzu�Grundtviga�
była�zwykła�rozmowa,� jaką�tych�dwoje�ze�sobą�odbyło.�Grundtvig� i�Clara�Bolton�spędzili�
razem�cały�wieczór�pochłonięci�rozmową�na�temat�ludzkiej�egzystencji.�Swoje�dysputy�kon-
tynuowali� jeszcze� długo� po� tym,� jak� reszta� towarzystwa� przeniosła� się� do� sąsiednich� po-
mieszczeń,�aby�umilić�sobie�czas�grą�w�brydża.�Gdy�minęła�północ�gospodarz�domu,�nieco�
zaniepokojony,�wrócił�do�dyskutantów�z�zapytaniem,�co�tak�długo�nie�pozwala�im�dołączyć�
do�towarzystwa.�W�odpowiedzi�Clara�Bolton,�spoglądając�na�niego�swoimi�pięknymi�brązo-
wymi�oczami,�odrzekła:�„Nie�ma�na�świecie�takiej�rzeczy,�o�której�ja�i�pan�Grundtvig,�nie�
moglibyśmy�ze�sobą�rozmawiać!”.

Nie�wiadomo�nic�o�tym,�żeby�Grundtvig�i�pani�Bolton�mieli�okazję�spotkać�się�ponownie.�
Niemniej�żarliwa�dyskusja�z�tą�inteligentną�i�czarującą�młodą�kobietą,�pozostawiła�w�nim�nie-
zatarty�ślad.�Uległ�jej�urokowi!�Jeszcze�czternaście�lat�później�będzie�wciąż�wracał�w�swoich�
pismach�do�tego�porywającego�spotkania�z�„grecką�damą”,�jak�ją�nazywał.

Otóż�Clara�Bolton�wcale�nie�zachwycała�się�ideałem�świętego�ascety,�którego�oczy�wypa-
trują�jedynie�wiecznego�zbawienia.�Fascynowali�ją�natomiast�starożytni�Grecy,�z�dumą�kształ-
tujący�swój�własny�los�i�otwarci�na�wszystko,�
co�przynosi�życie�–�akceptujący�zarówno�jego�
radości,� jak�i�związane�z�nim�cierpienie.�Sil-
na� osobowość� pani� Bolton� oraz� jej� filozofia�
życia� wstrząsnęły� poglądami� Grundtviga� na�
temat� ludzkiego� życia� i� chrześcijaństwa.� Od�
tego�momentu�cel�chrześcijaństwa�zaczął�mu�
się�jawić�się�zupełnie�inaczej.�Doszedł�do�wniosku,�że�zadaniem�chrześcijaństwa�nie�jest�uwal-
nianie�ludzi�od�tego�świata�lecz�zupełnie�na�odwrót.�Chodzi�o�to,�żeby�wyzwolić�ludzkość�do�
życia�–�aby�potrafili�żyć�tu�na�ziemi.�Celem�nie�jest�wyzwolenie�ludzi�od�prób�i�udręk�ziem-
skiego�życia,�lecz�uwolnienie�i�uzdolnienie�ich�do�tego,�by�zaangażowali�się�w�życie�na�dobre�
i�na�złe�–�w�pełni.�Grundtvig�uświadomił�sobie,�że�życie�ludzkie�–�to�konkretne�zadanie,�jakie�
realizujemy�w�odniesieniu�do�siebie�samych,� jak�i�do�innych�–�to�cenny�dar,�który�niesie�ze�
sobą�wiele�sensu�i�treści�i�jest�nam�podarowany,�abyśmy�go�używali.

GrundtviG uśWiadomił sobie, że żyCie ludzkie 
– to konkretne zadanie, jakie realizujemy W odniesieniu 
do siebie samyCh, jak i do innyCh – to Cenny dar, który 
niesie ze sobą Wiele sensu i treśCi i jest nam podaroWany, 
abyśmy Go użyWali .
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Pierwsza�folkehøjskole

Przez�kolejną�dekadę�od�1830�roku�Grundtvig�tworzył�liczne�projekty�zmierzające�do�utwo-
rzenia�szkoły�wyższej,�która�bazowałaby�na�doświadczeniu,�jakie�przywiózł�ze�sobą�z�Anglii.�
W�swoje�wizje�próbował�angażować�króla,�który�miałby�założyć�wyższą�szkołę�służby�obywa-

telskiej.�Uczęszczaliby�do�niej�przyszli�rządcy�
kraju� wraz� z� synami� i� córkami� (!)� prostych�
rolników,� rybaków,� robotników,� kupców,�
służby� domowej.� Krótko� mówiąc:� w� jednej�
klasie�widział�ludzi�ze�wszystkich�środowisk.�
W� ten� sposób� przyszli� oficerowie� królestwa�
mieliby� możliwość� poznać� pragnienia� i� po-
trzeby� zwykłego� ludu,� a� dzięki� temu� byliby�
lepiej� przygotowani� do� późniejszej� służby�
narodowi� duńskiemu.� Z� różnych� względów�
plany�te�spełzły�na�niczym.�Rozwiązania�pro-

ponowane�przez�Grundtviga�znalazły�jednak�podatny�grunt�w�środowisku�duńskich�włościan.�
Folkehøjskoler�umożliwiały�im�bowiem�osiągnięcie�pewnego�statusu�oraz�zyskanie�pewności�
siebie,�a�dzięki�temu�mogli�oni�w�pełni�korzystać�z�demokratycznych�praw�przyznanych�im�
w�duńskiej�konstytucji�z�1849�roku.

Pierwszy� uniwersytet� otworzył� swoje� podwoje� kilka� lat� wcześniej,� 7� listopada� 1844� ro-
ku,�kiedy�to�18�robotników�rolnych�zebrało�się�w� jednym�z�gospodarstw�wiejskich�w�miej-
scowości� Rødding� w� południowej� Jutlandii,� tworząc� pierwszą� na� świecie� grupę� studentów�
folkehøjskole.�W�kolejnych�latach�założono�uniwersytety�również�w�innych�miejscach�w�kraju.�
Stopniowo�zaczynał�wyłaniać�się�model�klasycznej�folkehøjskole.

Znaczne� ożywienie� działalności� folkehøjskoler� przyszło� nagle� po� roku� 1864,� kiedy� to�
w� wyniku� klęski� Duńczyków� w� walkach� z� Prusami,� Królestwo� Danii� utraciło� terytoria�
księstw�Szlezwiku� i�Holsztynu� (około�40%�powierzchni�kraju).�W�ciągu�niespełna�10� lat�
powstało�wówczas�50�nowych�uniwersytetów�ludowych�w�różnych�miejscach�zachowanego�
terytorium�kraju.�Jednym�z�głównych�zadań�stawianych�sobie�przez�te�placówki�było�stwo-
rzenie� podstaw�narodu,� które�pomogłyby�odnaleźć� się�Duńczykom�w�nowej� sytuacji.�At-
mosfera�romantycznego�nacjonalizmu�dawała�się�odczuć�praktycznie�w�każdej�XIX-wiecz-
nej�folkehøjskole.�Dużo�uwagi�poświęcano�duńskiej�historii,�kulturze,� językowi,�życiu�wsi,�
ale�przede�wszystkim�tworzeniu�planów�rozwoju�kraju�i�narodu�duńskiego�w�perspektywie�
teraźniejszości�i�przyszłości.

Inaczej�niż�można�by�się�spodziewać,�klęska�poniesiona�w�walce�ze�Związkiem�Niemiec-
kim� zapoczątkowała� okres� wyjątkowego� rozwoju� –� rozkwit� aktywności� dzięki,� co� nie� jest�

bez� znaczenia,� nabyciu� przez� rolników� no-
wego� sposobu� rezonu� w� oparciu� o� wartości�
kulturowe.� Wraz� z� rozwojem� folkehøjskoler�
–� i�w�bliskim�związku�z� ich�środowiskiem�–�
chłopi� zaczęli� rozwijać� również� swoistą� for-
mę�organizacji�zwaną�ruchem�spółdzielczym.�
Powstawały� tworzone� wspólnie� spółdzielnie�
mleczarskie,� masarnie,� zrzeszenia� kupieckie�
(konsumenckie),� instytucje� ubezpieczenio-
we,� kasy� oszczędności� itp.� Organizowane�
w� ten� sposób� grupy� spółdzielcze� zasadzały�
się�na�wartościach� solidarności� i�wspólnoty,�

a� w� przypadku� podejmowania� decyzji� głos� każdego� z� członków� był� traktowany� na� równi.�
Przyznając�prawa�do�głosowania�nie�kierowano�się�kryterium�posiadanego�majątku,�lecz�obo-
wiązywała�zasada:�„jeden�człowiek�–�jeden�głos”.�Nasuwające�się�skojarzenie�z�typem�edukacji�
w�folkehøjskole,�gdzie�każda�osoba�postrzegana�jest�jako�wyjątkowa�i�niepowtarzalna�jednost-
ka,�wydaje�się�tu�być�jak�najbardziej�uzasadnione.

rozWiązania proponoWane przez GrundtviGa znalazły 
[…] podatny Grunt W środoWisku duńskiCh WłośCian . 
folkehøjskoler umożliWiały im boWiem osiąGnięCie 
peWneGo statusu oraz zyskanie peWnośCi siebie, a dzięki 
temu moGli oni W pełni korzystać z demokratyCznyCh 
praW przyznanyCh im W duńskiej konstytuCji z 1849 roku .

pierWszy uniWersytet otWorzył sWoje podWoje kilka lat 
WCześniej, 7 listopada 1844 roku .

Wraz z rozWojem folkehøjskoler – i W bliskim zWiązku 
z iCh środoWiskiem – Chłopi zaCzęli rozWijać róWnież 
sWoistą formę orGanizaCji zWaną ruChem spółdzielCzym . 
poWstaWały tWorzone Wspólnie spółdzielnie mleCzarskie, 
masarnie, zrzeszenia kupieCkie (konsumenCkie), instytuCje 
ubezpieCzenioWe, kasy oszCzędnośCi itp . orGanizoWane 
W ten sposób Grupy spółdzielCze zasadzały się na 
WartośCiaCh solidarnośCi i Wspólnoty, a W przypadku 
podejmoWania deCyzji Głos każdeGo z CzłonkóW był 
traktoWany na róWni .
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„Złoty�wiek”�folkehøjskoler

Złoty�wiek� folkehøjskoler�przypada�na� trzy�ostatnie�dekady�XIX�wieku.�W�tym�czasie�uni-
wersytety�działały� jak�silny�napęd�kulturowy�w�służbie�tworzenia�fundamentów�pod�budo-
wę�nowoczesnego�państwa�opiekuńczego.�Wiek�XX�przyniósł�dalszy�rozwój�uniwersytetów�
tworzonych�tym�razem�przez�ruch�robotniczy�w�tym�samym�jednak�celu�–�zapewnienia�lud-
ności� pracującej� w� zurbanizowanym� środowisku� poczucia,� że� mają� również� swoją� wartość�
dla� tworzenia� kultury.� W� miarę� upływu� lat�
model� kształcenia� stał� się� jeszcze� bardziej�
różnorodny� i� zróżnicowany.� Jednocześnie�
można� było� zaobserwować� zmianę� funkcji,�
jaką� folkehøjskoler� pełnią� w� społeczeństwie.�
Typowym� obecnie� dla� bardzo� wielu� uniwersytetów� jest� skierowanie� się� w� stronę� dziedzin�
twórczych,�takich�jak:�muzyka,�teatr,�sztuka.�Tendencja�ta�bywa�przez�niektórych�krytycznie�
patrzących�znawców�tematu�uznawana�za�formę�eskapizmu.�Zwolennicy�w�odpowiedzi�for-
mułują�pogląd,�że�powinnością�uniwersytetu�jest�tworzenie�propozycji�odpowiedzi�na�rzeczy-
wistość,�a�nie�jej�dokładne�odzwierciedlanie.�Jeśli�więc�folkehøjskole�ma�motywować�i�inspi-
rować,�to�jej�oferta�musi�być�alternatywą�–�musi�proponować�coś�innego�niż�mało�oryginalne�
podejścia�bazujące�na�utylitaryzmie,�którymi�nasze�dzisiejsze�społeczeństwo�jest�przepełnione.�
Folkehøjskole�powinno�być� laboratorium�eksperymentalnym,�gdzie� jest�miejsce�na�refleksję,�
entuzjazm�i�radość�życia.

Wolne�szkoły

Edukacja�zorganizowana�w�formie�højskole�została�rozpropagowana�głównie�dzięki�Christe-
nowi�Koldowi�(1816–1870),�którego�entuzjastyczne�nauczanie�w�dużym�stopniu�ukształtowa-
ło�panujący�od�tamtego�czasu�charakter�folkehøjskole.�To�Kold�uważał,�że�uczniów�należy�naj-
pierw�„stymulować”,�aby�dopiero�potem�móc�
ich� „edukować”.� Innymi� słowy� –� ziemia� nie�
będzie�jeszcze�gotowa�do�wydawania�owoców�
właściwych�procesowi�uczenia�się,�jeśli�wcze-
śniej�nie�zostanie�użyźniona�entuzjazmem�dla�
danej�tematyki.�Kiedyś�w�odpowiedzi�na�py-
tanie�o� to,� co�zamierza�osiągnąć�przez� swo-
je� nauczanie� sposobem� højskole,� Kold� wyjął�
zegarek�z�kieszeni� i�zaczął�go�nakręcać,�wy-
jaśniając:�„Chcę�nakręcić�moich�uczniów,�tak�
żeby�mogli�tykać�przez�całe�życie!”.

Według�Kolda�sztuka�nauczania�polega�na�
obudzeniu�istniejącego�już�w�uczniach�poten-
cjału�życia�oraz�wspieraniu,�by�wzrastał�i�roz-
wijał� się.� Bezmyślne� wkuwanie� i� „grzebanie�
się”� w� książkach� nie� są� tak� istotne,� jak� to,� aby� nauczyciel� posiadał� zdolność� przybliżania�
uczniom�danego�tematu�w�sposób�żywy,�przez�opowiadanie.

Jak�wcześniej�u�Grundtviga,�tak�i�tutaj,�tradycja�ustna�–�„żywe�słowo”�–�odgrywa�ważną�
rolę� i� jest� jednym�z�fundamentów� folkehøjskole�po�dziś�dzień.�Nierzadko�można�nawet�wy-
czuć�wyraźny�opór�wobec�słowa�pisanego.�W�początkach�funkcjonowania�uniwersytetów�nie�
było�niczym�osobliwym,� że� zabraniano� robienia�notatek�w� trakcie�przemowy�wykładowcy.�
Uważano,�że�rozprasza�to�uwagę�słuchających.�Narracja�wykładowcy�miała�bowiem�z�założe-
nia�uczynić�przedmiot�bardziej�dostępnym�dla�słuchaczy�oraz�–�zamiast�kierować�słuchaczy�
w�stronę�naukowych�analiz�dokonywanych�z�dystansu�i�bez�konkretnego�osobistego�odniesie-
niu�–�bardziej�ich�angażować.

Grundtvig�nigdy�nie�rozpoczął�tworzenia�szczegółowego�opisu�tego,�jak�wymyślona�przez�
niego� folkehøjskole� miałaby� funkcjonować� w� praktyce� –� co� zresztą� było� dla� niego� typowe.�
Swoje�pomysły�i�plany�tłumaczył�zawsze�przy�pomocy�bardzo�ogólnych�terminów.�Nie�dlate-

uniWersytety działały jak silny napęd kulturoWy 
W służbie tWorzenia fundamentóW pod budoWę 
noWoCzesneGo państWa opiekuńCzeGo .

edukaCja zorGanizoWana W formie højskole została 
rozpropaGoWana GłóWnie dzięki ChristenoWi koldoWi 
(1816–1870), któreGo entuzjastyCzne nauCzanie W dużym 
stopniu ukształtoWało panująCy od tamteGo Czasu 
Charakter folkehøjskole . to kold uWażał, że uCznióW 
należy najpierW „stymuloWać”, aby dopiero potem móC iCh 
„edukoWać” . […] kiedyś W odpoWiedzi na pytanie o to, 
Co zamierza osiąGnąć przez sWoje nauCzanie sposobem 
højskole, kold Wyjął zeGarek z kieszeni i zaCzął Go 
nakręCać, WyjaśniająC:

„chcę nakręcić moich uczniów, tak żeby mogli tykać przez 
całe życie!”.
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go,�aby�rozbudzić�wyobraźnię�czy�ciekawość,�ale�ponieważ�uważał,�że�folkehøjskoler�z�założe-
nia�nie�powinny�opierać�się�na�planach�rozrysowanych�przez�jakiegoś�specjalistę�od�edukacji.�
To,�co�najistotniejsze,�to�samo�życie,�jakie�będzie�toczyło�się�w�szkole.�Dana�folkehøjskole�roz-
winie�się�w�kierunku,�który�zaproponują�tworzące�ją�osoby.�Folkehøjskoler�należą�do�rodzaju�
szkół�zwanych�„wolnymi�szkołami”.�Oznacza�to,�że�mogą�samodzielnie�określać�listę�naucza-
nych�przedmiotów,�jak�i�układać�program�zajęć.�Warunkiem�jest�jednak�spełnienie�przez�nich�
przewidzianych�prawem�ogólnych�wymogów�w�zakresie�edukacji.

Posługiwanie� się� określeniem� „duńska� folkehøjskole”� jest� zasadniczo� błędne,� ponieważ�
w�pewnym�sensie�nie�ma�jednego�uniwersytetu,�który�byłby�naprawdę�reprezentatywny.�Uni-

wersytety� różnią� się� między� sobą� znacznie�
i� wszystkie� przywiązują� ogromną� wagę� do�
swojej� indywidualności.� Za� wspólny� mia-
nownik� w� odniesieniu� do� większości� z� nich�
można�by�uznać�kontynuację�tradycji�myślo-
wej� Grundtviga.� Jednak� nawet� na� tym� polu�
możemy�napotkać� istotne�różnice,�ponieważ�
sam�Grundtvig�–�co�nie�wymaga�tłumaczenia�
–�może�być� interpretowany�w�różny�sposób.�
Odmienny� charakter� uniwersytetów� kształ-
tują�również�ich�powiązania�z�ruchem�robot-
niczym,� czy� poszczególnymi� denominacjami�
religijnymi�lub�ideologiami.

„Wolność�dostaliśmy�po�to,�aby�jej�używać”

Wolności� uniwersytetów� ludowych�w�kontekście� edukacyjnym�nie�należy� rozumieć� jedynie�
jako�swego�rodzaju�idée�fixe.�Cała�ich�struktura�bazuje�na�bardzo�wyjątkowym�sposobie�pa-
trzenia�na�istotę�ludzką�oraz�na�bardzo�szczególnym�sposobie�postrzegania�relacji�jednostka–
państwo.

U� podstaw� każdego� z� podejść� do� nauczania� leży� konkretny� sposób� rozumienia� tego,� co�
znaczy:�być�człowiekiem.�Sposób�rozumienia�tej�kwestii�nie�może�być�jednak�narzucany�przez�
państwo.�Posługując�się�terminologią�Gundtviga,�człowiek�to�„boski�eksperyment”�i�nikt�nie�
ma�na�niego�patentu�–�ani�państwo,�ani�kościół,�ani�żadna�inna�instytucja.

Takie� postrzeganie� wolności� i� człowieczeństwa� jest� charakterystyczne� nie� tylko� dla�
folkehøjskole,�ale�dla�całego�systemu�edukacyjnego�w�Danii.�Prawo�w�Danii�nie�nakłada�obo-
wiązku�uczęszczania�do�szkoły.�Wymagane�jest�jedynie�branie�udziału�w�jakiejś�formie�kształ-
cenia�(obowiązek�nauki).�Jeśli�grupa�rodziców�wyraża�chęć�utworzenia�odrębnej�szkoły�dla�
swoich�dzieci,�ponieważ�mają�własny�odmienny�sposób�postrzegania�człowieka� i� świata,� to�
mają�prawo�otrzymać�wsparcie�od�państwa�na�prowadzeniu�takiej�placówki�szkolnej.�Rodzi-
com�przysługuje�również�prawo�do�samodzielnego�prowadzenia�edukacji�swoich�dzieci�w�do-
mu,�o�ile�mogą�potwierdzić�w�jakiś�sposób,�że�takie�kształcenie�rzeczywiście�się�odbywa.�Ist-
nieje�zgodność�zarówno�wśród�obywateli,�jak�i�w�rządzie,�co�do�tego,�że�kwestii�definiowania�
właściwego�sposobu�życia�nie�należy�powierzać�urzędom�i�urzędnikom.�Taki�sposób�patrzenia�
na�wolność�bierze�swój�początek�w�XIX-wiecznej�Danii,�kiedy�to�oddolnie,�z�różnych�stron,�

nastąpił� zdecydowany� sprzeciw� wobec� cen-
tralnej�władzy.�Od�tamtego�czasu�u�podstaw�
życia�politycznego�w�Danii�leży�zasada,�któ-
rej�nikt�nie�kwestionuje,�że�wolność�to�rzecz�
święta,�której�należy�bronić.

Jedną� z� fundamentalnych� zasad� naucza-
nia� postulowanych� przez� Grundtviga� była�

miłość,� która� to� otwiera� na� rozumienie� i� pozwala� uzyskać� wgląd� w� istotę� rzeczy.� Jest� to�
ważny�element�nie�tyle�przez�sam�fakt,�że�stanowi�część�grundtvigiańskiej�wizji,�lecz�ponie-
waż�formułując�to�założenie�Grundtvig�z�niesamowicie�błyskotliwą�prostotą�przypomina�nam�
o�czymś,�o�czym�wszyscy�wiemy,�co�przemówi�do�każdego�człowieka,�jeśli�tylko�pozwoli�on,�

posłuGiWanie się określeniem „duńska folkehøjskole” 
jest zasadniCzo błędne, ponieWaż W peWnym sensie 
nie ma jedneGo uniWersytetu, który byłby napraWdę 
reprezentatyWny . uniWersytety różnią się między sobą 
znaCznie i Wszystkie przyWiązują oGromną WaGę do sWojej 
indyWidualnośCi . za Wspólny mianoWnik W odniesieniu do 
WiększośCi z niCh można by uznać kontynuaCję tradyCji 
myśloWej GrundtviGa . jednak naWet na tym polu możemy 
napotkać istotne różniCe, ponieWaż sam GrundtviG – 
Co nie WymaGa tłumaCzenia – może być interpretoWany 
W różny sposób .

jedną z fundamentalnyCh zasad nauCzania 
postuloWanyCh przez GrundtviGa była miłość, która to 
otWiera na rozumienie i pozWala uzyskać WGląd W istotę 
rzeCzy . […] miłośCi nie da się WytłumaCzyć i tak samo 
jest z uniWersytetami ludoWymi .
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żeby�do�niego�mówiło�serce.�Zaczęliśmy�od�miłości�i�na�niej�też�skończymy.�Miłości�nie�da�
się�wytłumaczyć�i�tak�samo�jest�z�uniwersytetami�ludowymi.�Może�jednak�w�tym�przypadku�
zrozumienie�nie�jest�wcale�kwestią�typu:�„być�albo�nie�być?”.�Może�najważniejsze�jest�to,�że�
my�istniejemy�i�że�życie�jest�przez�nas�przeżywane�we�wszystkich�wymiarach,�jakie�oferuje�–�
na�dobre�i�na�złe.�Ostatecznie�serce�każdej�duńskiej�folkehøjskole�bije�w�rytm�poszczególnych�
drgnień�składających�się�na�nieprzebrane�bogactwo�życia�ludzkiego.
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Martin Nobelmann
Uniwersytet�Zrównoważonego�Rozwoju�w�Eberswalde

HISTORIA�WIEJSKICH�
UNIWERSYTETÓW�

LUDOWYCH�W�NIEMCZECH

I.�Kształcenie�dorosłych�i�wiejskie�uniwersytety�ludowe�
od�XIX�wieku�aż�do�końca�I�wojny�światowej

Pierwsze�modele�i�prekursorzy

Wiejskie� uniwersytety� ludowe,� które� widzimy� dzisiaj� w� Niemczech,� są� owocem� wieloletniej�
ewolucji�w�edukacji�dorosłych.�Pierwsze�modele�koncepcyjne�można�znaleźć�już�w�XVIII�wieku�
w�kontekście�oświecenia,�w�którym�kwestie�edukacyjne�odgrywały�ważną�rolę.�Jako�przykład�
można� podać� takie� postaci,� jak� ojciec� współczesnej� pedagogiki,� Johann� Heinrich� Pestalozzi�

(1746–1827�ze�Szwajcarii)�oraz�Johann�Gott-
fried�von�Herder�(1744–1803),�jeden�z�najbar-
dziej�wpływowych�pisarzy�i�myślicieli�niemiec-
kojęzycznych�z�epoki�oświecenia.

Na� początku� XIX� wieku� miała� miejsce�
transformacja�społeczeństwa�feudalnego�w�no-
woczesne�społeczeństwo�burżuazyjne.�W�tym�

czasie�jednym�z�podstawowych�zadań�edukacji�dorosłych�było�zorganizowanie�opartej�na�wiedzy�
zawodowej�edukacji�techniczno-rolniczej�oraz�dalszego�kształcenia�dla�rzemieślników,�robotni-
ków�i�chłopów.�Doprowadziło�to�do

„zmiany�w�edukacji�–�od�codziennej,�tradycyjnej,�imitacyjnej�nauki�(nauczania�fachu)�w�kie-
runku�instytucjonalnie�skoncentrowanych�i�zorganizowanych�lekcji�(nauka�szkolna)”�1.

Edukacja�szkolna�została�uznana�za�niewystarczającą.�Częścią�edukacji�stało�się�wówczas�
kształcenie�dorosłych.�Wstępne�rozważania�dotyczące�ustanowienia� instytucji�edukacyjnych�
dla�młodych�rolników�pojawiły�się�w�całym�świecie�niemieckojęzycznym�już�w�pierwszej�po-
łowie�XIX�wieku.

W� latach� poprzedzających� stłumioną� rewolucję� w� Niemczech� z� 1848� roku� (zwaną� Vor-
märz),� pojawiło� się� wiele� koncepcji� i� postulatów� dotyczących� tego,� że� edukacja� dorosłych�
powinna�służyć�nie�tylko�kształceniu�zawodowemu,�ale�również�dążyć�do�przekazania�wiedzy�
o�życiu�w�najszerszym�tego�słowa�znaczeniu.

Szczególnie� wart� wspomnienia� w� tym� kontekście� jest� Carl� Friedrich� Hermann� Klenze�
(1795–1878).� Przypisuje� mu� się� stworzenie� „uniwersytetu”� dla� rolników� z� landu� Szle-
zwik-Holsztyn�w�Rendsburgu.�Dziś�szkoła�ta�jest�uważana�za�prekursora�niemieckich�uni-
wersytetów�ludowych.�Zamysłem�Klenzego�było�stworzenie� instytucji�oferującej� szkolenia�
i�kształcenie�ustawiczne,�mającej�na�celu�pomoc�ludności�wiejskiej�w�osiągnięciu�większego�
stopnia�oświecenia�oraz�lepszej�edukacji�ogólnej�i�specjalistycznej,�aby�umożliwić�im�udział�

1� W.�Seitter,�Geschichte�der�Erwachsenenbildung,�Bielefeld�2007,�s.�19.
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w�bieżących�wydarzeniach�2.�Szkoła�skierowana�była�do�młodych�mężczyzn�z�rodzin�rolni-
czych� między� 20.� a� 30.� rokiem� życia,� którzy� mogli� podjąć� naukę� na� własny� koszt.� Cykl�
kształcenia�miał�trwać�dwa�lata�i�skupiał�się�w�szczególności�na�dwóch�
dziedzinach:� wiedzy� i� umiejętnościach� rolniczych� oraz� kształceniu�
ogólnym.� Szkoła� posiadała� własne� gospodarstwo,� dzięki� czemu� to,�
czego�nauczono�się�w�klasie,�można�było�sprawdzić�w�praktyce.�Klen-
ze� uważał,� że� „każdy� potrzebuje,� podążając� za� swoim� powołaniem,�
duchowego�połączenia�z�ogółem�ludzkości”�3.

Pomysły�Klenzego�zostały�wprowadzone�w�życie�poprzez�utworze-
nie�uniwersytetu�dla�rolników�z�landu�Szlezwik-Holsztyn�w�1842�roku,�
po�tym�jak�200�rolników�–�członków�„Landwirtschaftlicher�Verein�im�
Amte�Rendsburg”� (Stowarzyszenia�Rolnicze�Rady�Rendsburga)�obec-
nych�na�posiedzeniu�stowarzyszenia�poparło�projekt�4.

Szkoła�w�Rendsburgu�rozpoczęła�swoją�działalność�w�czasach�nie-
pokojów� politycznych:� Szlezwik-Holsztyn� był� pod� duńską� okupacją�
i�walczył�o�niepodległość.�Był� to�również� jeden�z�powodów,�dla�któ-
rych� szkoła� miała� zostać� zamknięta� w� 1848� roku.� Niemniej� należy�
podkreślić,�że�placówka�w�Rendsburgu:

„utorowała� drogę� uniwersytetom� ludowym.� Mimo,� że� nie� był� to�
uniwersytet�ludowy�w�naszym�rozumieniu,�ale�raczej�szkoła�dzien-
na�dla�dorosłych,�którzy�mieli� gdzie� zatrzymać� się�na�noc�w�po-
bliskim�mieście.�Od�samego�początku�było�to�coś�więcej�niż�tylko�
centrum�edukacji�zawodowej�dla�rolników.�W�centrum�zainteresowania�znajdowała�się�
[tu]�edukacja�ogólna�i�kształtowanie�charakteru,�które�miały�mieć�pozytywny�wpływ�na�
edukację�polityczną�społeczności�wiejskiej”�5.

Rozwój�od�drugiej�połowy�XIX�wieku�do�1918�roku

Działalność�niezależnych�placówek�edukacyjnych�dla�dorosłych,�zapoczątkowana�przez�uni-
wersytet�dla�rolników�w�Rendsburgu,�początkowo�nie�była�kontynuowana�po�upadku�rewolu-
cji�1848�roku.�Sytuacja�była�zupełnie�inna�od�tego,�co�miało�miejsce�w�sąsiedniej�Danii,�gdzie�
po�założeniu�przez�zwolenników�Grundtviga�pierwszego�uniwersytetu�ludowego�w�Rødding�
w�1844�roku,�szybko�zaczęły�powstawać�kolejne�szkoły,

„które�zostały�na�stałe�wraz�z�falą�nowych�szkół�założonych�po�1864�roku�–�jako�pośredni�
skutek�klęski�w�wojnie�z�Prusami”�6.

Pod�koniec�XIX�i�na�początku�XX�wieku�niemieckie�kształcenie�dorosłych�znajdowało�się�
raczej� pod� wpływem� angielskiego� modelu� przedłużonej� edukacji� uniwersyteckiej� z� cyklami�
wykładów,�kursami�i�seminariami,�ale�bez�internatu.�W�tym�kontekście�powstało�określenie�
„uniwersytet�ludowy”�(„Volkshochschule”)�i�miało�inny�wydźwięk�w�Skandynawii�niż�w�kra-
jach�niemieckojęzycznych�7.

Nazwa�ustanowiona�przez�Grundtviga�pojawiała�się�w�Niemczech�na�marginesie�dyskusji�
dotyczącej�edukacji,�które�skupiały�się�bardziej�na�wzorach�ludowych�uniwersytetów�niż�na�
faktycznych� ideach� leżących� u� ich� podstaw.� Zmieniło� się� to� dzięki� książce� „Die� Dänische�
Volkshochschule�und�ihre�Bedeutung�für�die�Entwicklung�einer�völkischen�Kultur�in�Däne-
mark”�(tłum.�pol.:�„Duński�uniwersytet�ludowy�i�jego�znaczenie�dla�rozwoju�kultury�narodo-

2� K.� Gaasch,� Vorläufer� und� Anfänge,� [w:]� K.� Gaasch,� W.� Kuhne,� A.� Emmerling,� Geschichte� des� Verban-
des�Ländlicher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands,�T.�II,�Verband�Ländlicher�Heimvolkshochschulen�Deutsch-
lands�e.V.,�Hermannsburg�1991,�s.�14.

3� Ibidem,�s.�15.
4� K.�Gaasch,�op.cit.,�s.�15.
5� Ibidem,�s.�20.
6� N.�Vogel,�Grundtvigs�Schulgedanken�aus�deutscher�Sicht,�„Grundtvig-Studier”�1989,�t.�41,�nr�1,�s.�161.
7� K.�Gaasch,�op.cit.,�s.�29.

Carl�Friedrich�Hermann�Klenze�
(1795–1878)
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wej�w�Danii”)�Antona�Heinricha�Hollmanna,�która�została�opublikowana�w�1909�roku�i�była�
pierwszą�tego�typu�pozycją,�która�dotarła�do�szerszej�publiczności.

„Swoją�książką�Hollmann�nie�tylko�w�znaczący�sposób�przyczynił�się�do�poszerzenia�wie-
dzy�na�temat�duńskich�uniwersytetów�ludowych�w�Niemczech,�ale�także�idei�uniwersyte-
tu�ludowego�opracowanej�przez�Grundtviga,�a�tym�samym�można�go�uważać�za� jednego�
z�głównych�propagatorów�Grundtviga�na�początku�XX�wieku.�Książka�Hollmanna�okre-
śliła� ważne� podstawy� dla� dalszego� rozwoju� odbioru� Grundtviga� w� niemieckiej� edukacji�
dorosłych�w�ciągu�najbliższych�kilku�lat�i�w�przyszłości”�8.

Oprócz�książki�Hollmanna,� istniał� jeszcze� jeden�czynnik,�który�doprowadził�do�powsta-
nia�uniwersytetów�ludowych�na�północy�Niemiec�zaraz�na�początku�XX�wieku.�Jeden�z�ele-

mentów,� które� przyczyniły� się� do� sukcesu�
duńskich� szkół,� polegał� na� kultywacji� war-
tości� narodowych� ważnych� dla� Duńczyków�
po� klęsce� w� 1864� roku� i� utracie� Szlezwi-
ku-Holsztyna.� Znaczną� część� mieszkańców�
tego�regionu,�zwłaszcza�północnego�Szlezwi-
ku,�stanowili�Duńczycy.�Wielu�pochodzących�
stamtąd�młodych�ludzi�uczęszczało�do�grund-
tvigiańskich�szkół�po�drugiej�stronie�granicy,�
co�pomogło�wzmocnić�kulturę�duńską�w�pół-
nocnym�Szlezwiku�i�„ogrzało�serce�duńskiego�
charakteru”.�W�ramach�niemiecko-duńskiego�
sporu�o�granice�w� tym� regionie,� rozwój� ten�
był�postrzegany�przez� ludność�niemiecką� ja-

ko�zagrożenie�i�doprowadził�do�powstania�w�latach�1905�i�1911�czterech�niemieckich�uniwer-
sytetów�ludowych�opartych�na�modelu�duńskim�(w�Tingleff,�Albersdorfie,�Mohrkirch-Oster-
holz�i�Norburgu)�w�celu�„zachowania�i�krzewienia�kultury�niemieckiej”�9.

W�ten�sposób�uniwersytety�ludowe�zawitały�do�Niemiec.�Doświadczenie�zdobyte�w�Szle-
zwiku-Holsztynie�stworzyło�podstawę�dla�założenia�znacznie�większej�ilości�tego�typu�placó-
wek�na�terenie�całego�kraju�po�zakończeniu�I�wojny�światowej�w�1918�roku.

II.�Wiejskie�uniwersytety�ludowe�w�czasie�Republiki�Weimarskiej�
do�1933

Po�przegranej�i�zakończeniu�I�wojny�światowej�w�1918�roku,�Niemcy�stanęły�w�obliczu�trans-
formacji�od�monarchii�do�republiki,�gdzie�należało�rozwijać�myśli�i�działania�demokratyczne.�
Republika�Weimarska�była�rozdarta�przez�konflikty�polityczne�i�społeczne�w�całym�okresie�
jej� istnienia�aż�do�1933�roku.�To�również�miało�wpływ�na�rozwój�ludowych�uniwersytetów�
w� tym�okresie,� na�początku�którego�nastąpił� „boom�na� tworzenie�nowych� szkół� na� całym�
terytorium�Rzeszy”�10.�Teren�został�przygotowany�wcześniej�przez�wspomnianą�książkę�Hol-
lmanna,� a� także� edukatora� Roberta� von� Erdberga� (1866–1929).� Nie� ulega� wątpliwości,� że�
kształtował�on�„nowy�kierunek”�w�edukacji�dorosłych�poprzez�umieszczenie�jednostki�w�cen-
trum�działań�edukacyjnych�oraz�postulując,�aby�„ostatecznym�celem”�była�„edukacja�dla�lu-
dzi,�zarówno�jako�jednostek,�jak�i�członków�społeczeństwa”�11.

Jednak�założyciele�niemieckich�uniwersytetów� ludowych� tej�epoki�czerpali� swoją�wiedzę�
w�mniejszym�stopniu�z�oryginalnych� tekstów�Grundtviga� (które�zostały�przetłumaczone�na�

8� N.�Vogel,�op.cit.,�s.�164.
9� G.�Steindorf,�Von�der�den�anfangen�Volkshochschulen�in�Deutschland,�Osnabrück�1968�(s.�32),�[za:]�K.�Ga-

asch,�op.cit.,�s.�29.
10� W.�Kuhne,�Ländliche�Heimvolkshochschulen�in�der�Weimarer�Zeit,�[w:]�K.�Gaasch,�W.�Kuhne,�A.�Emmer-

ling,�Geschichte�des�Verbandes�Ländlicher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands,�T.�II,�Verband�Ländlicher�Heim-
volkshochschulen�Deutschlands�e.V.,�Hermannsburg�1991,�s.�37.

11� „Bildung�des�Menschen�zum�Menschen”,�Erdberg,�[za:]�W.�Kuhne,�op.cit.,�s.�35.
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szerszą�skalę�po�raz�pierwszy�w�1927�roku),�a�bardziej�z�bezpośredniego�kontaktu�z�duńskimi�
uniwersytetami�ludowymi.�Wielu�gości�z�Niemiec�udało�się�do�Danii,�aby�doświadczyć�„ory-
ginału”.�Większość�wróciła�do�domu�pełna�entuzjazmu�i�zainspirowana�do�wcielenia�w�życie�
w�Niemczech�tego,�czego�nauczyła�się�na�miejscu�12.

Utworzenie�wielu�nowych�szkół�nie�ozna-
czało� jednak,� że� istniała� w� tej� fazie� jednoli-
ta� koncepcja� dotycząca� ram� ideologicznych�
i�praktycznych�uniwersytetów�ludowych.�Nie�
istniały� żadne� ogólne� kryteria� zatwierdzone�
przez�wszystkich.�Nawet�nazwa�„Heimvolks-
hochschule”� lub� „uniwersytet� ludowy”� nie�
została�powszechnie�przyjęta.

Szkoły�były�pod� silnym�wpływem�różnych�
„szkół�ideologicznych”�i�grup�interesu.�W�1932�
roku�istniały�52�szkoły�sklasyfikowane�jako�uniwersytety�ludowe,�z�czego�połowa�powstała�przed�
1925�rokiem.�Spośród�tych�szkół,�32�miało�profil�protestancki,�13�etniczno-narodowy,�3�socja-
listyczny�i�2�katolicki�lub�inny.�Jeśli�chodzi�o�grupę�docelową,�większość�z�tych�instytucji�była�
szkołami�dla�rolników,�nawet�jeśli�tylko�niewielka�garstka�zawarła�to�w�imieniu�szkoły�13.

Uniwersytet� ludowy� Dreißigacker� w� Turyngii� był� najbardziej� znaną� niezależną� szkołą�
w�tamtym�okresie.�Była�ona�nastawiona�na�młodych,�pochodzących�z�miast�robotników�i�pra-
cowników�umysłowych.�Na�jej�czele�stał�Eduard�Weitsch,�jeden�z�najbardziej�znanych�peda-
gogów�tamtych�czasów.

Ponad�połowa�szkół�miała�wsparcie�kościoła� lub�instytucji�z�nim�związanych.�Większość�
pozostałych� szkół�podtrzymywała�wartości� chrześcijańskie�–� zazwyczaj�protestanckie�–�bez�
umieszczania�tych�wartości�na�czele.�Najbardziej�znany�ewangelicki�uniwersytet�ludowy�zo-
stał�założony�już�w�1919�roku�w�Hermannsburgu�leżącym�w�dzisiejszej�Dolnej�Saksonii.�Był�
on� skierowany�do�młodzieży�wiejskiej� i� rozpoczął�pracę�zimą� tego� roku�pięciomiesięcznym�
kursem,�w�którym�wzięło�udział�29�uczestników�14.

„Treści�nauczania�obejmowały�aktualne�zagadnienia�polityczne,�gospodarcze�i�kulturalne,�ale�
dużo�czasu�poświęcano�również�historii�–�zwłaszcza�«historii�regionalnej�i�lokalnej»�–�w�celu�
«rozbudzenia�nowej�świadomości�wartości�regionu�zamieszkania�wśród�uczestników�zajęć»”�15.

Do�1924� roku� zainteresowanie�wzrosło� tak,� że�w� zimowym�kursie�w� tym� czasie� udział�
wzięło�już�aż�60�uczestników�16,�a�w�różnych�częściach�regionu�zbudowano�kolejne�szkoły�17.�
Uniwersytet�ludowy�w�Hermannsburgu�istnieje�do�dziś�i�nadal�oferuje�kilkumiesięczne�kursy�
dla�młodzieży.

Instytucje�bardziej� skupione�na�kształceniu� zawodowym� to�obiekty� edukacyjne�należące�
do�„Bauernschulung�e.V.�zur�Pflege�und�Förderung�bäuerlicher�Bildung�und�Kultur”�18.�Stowa-
rzyszenie� to�zostało�założone�przez�Stowarzyszenie�Związków�Niemieckich�Rolników�(„Ve-
reinigung�der�Deutschen�Bauernvereine”)�po�
tym,�jak�kryzys�rolny�nasilił�się�między�1927�
a�1932�rokiem,�a�wielu�rolników�musiało�po-
rzucić�swoje�gospodarstwa.�Szkoły�Stowarzy-
szenia�były�skierowane�do�młodych�rolników�
i�oferowały�zajęcia�związane�z�rolnictwem�19.�
Pierwsze� cztery� szkoły� rolnicze� zostały�
otwarte�w�1931� roku,� a�po�nich�otworzono�

12� W.�Kuhne,�op.cit.,�s.�37.
13� Ibidem,�s.�40.
14� Ibidem,�s.�52.
15� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�Die�pluralen�Strukturen�der�Erwachsenenbildung.�Zur�Geschichte�der�Er-

wachsenenbildung�Niedersachsen�1947–1960,�T.�I,�Oldenburg�2000,�s.�317f.
16� W.�Kuhne,�op.cit.,�s.�53.
17� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�op.cit.,�s.�318.
18� Ibidem,�s.�317.
19� W.�Kuhne,�op.cit.,�s.�76.
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następne.� Jednak�do�upadku�Republiki�Weimarskiej�w�1933�roku�szkoły� te�zdołały� jedynie�
postawić�pierwsze�kroki.

Instytucje�nacjonalistyczno-rasistowskie,�które�również�określały�się� jako�szkoły�rolni-
cze�lub�rolnicze�uniwersytety�ludowe,�także�miały�znaczny�wpływ�na�obszarach�wiejskich.�
Choć�jako�model�służył�im�ruch�oparty�na�ideach�grundtvigiańskich�20,�szkoły�te�bazowały�
na�zupełnie�innej�interpretacji�jego�poglądów,�która�łączyła�nacjonalizm,�rasizm�i�antyse-
mityzm.

Dojście�nazistów�do�władzy�wiosną�1933�roku�oznaczało�tymczasowy�koniec�tej�fazy�roz-
woju�ludowych�uniwersytetów�w�Niemczech.�Prawie�wszystkie�szkoły�zamknięto�i�dopiero�po�
1945�utworzono�nowe�lub�ponownie�otwarto�te�sprzed�wojny.

Stosunkowo�krótki�okres�od�1919�do�1933�roku�był�nadal�bardzo�ważny�dla�dalszego�roz-
woju�ludowych�szkół�w�Niemczech.

„Ich�osiągnięcia�nie�mogą�być�pomijane.�Obejmowały�one�rozwój�teorii�i�oparty�na�osią-
gnięciach� naukowych� certyfikat� potwierdzający� zdobyte� kwalifikacje,� ale� także� uznanie�
i�pomoc� finansową�rządu.� […]�Rozkwit�wiejskich�uniwersytetów� ludowych�zaraz�po�za-
kończeniu�II�wojny�światowej�i�ich�«zrzeszenie�się»�w�ogólnokrajową�organizację,�nie�mia-
łyby�miejsca�tak�szybko�i�efektywnie,�jak�to�miało�miejsce�bez�„fazy�odwrotu”.�Różnorod-
ność�szkół�i�zinstytucjonalizowana�współpraca�są�ich�dziedzictwem.�Dodatkowo�pomagały�
one�w�ukształtowaniu�przyszłości�polityki�edukacyjnej”�21.

III.�Wiejskie�uniwersytety�ludowe�w�Republice�Federalnej�Niemiec�
po�1945�roku

Po�roku�1945�niektóre�uniwersytety�ludowe�były�w�stanie�podjąć�pracę�w�miejscu,�w�którym�
ją�przerwały�przed�1933� i�zacząć�od�nowa.�Na�przykład�uniwersytet� ludowy�w�Hermanns-
burgu�został�ponownie�otwarty�w�październiku�1946�roku,�udostępniając�5-miesięczny�kurs�

20� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�op.cit.,�s.�316.
21� W.�Kuhne,�op.cit.,�s.�38�i�85.

Uczestnicy�letniego�kursu�z�1925�roku�na�uniwersytecie�ludowym�w�Hermannsburgu,�
łuskający�fasolę�w�sali�wykładowej
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dla� młodych� mężczyzn�22.� Powstało� też� wiele� nowych� szkół� w� zachodnich� strefach� okupo-
wanych,� do� tego� stopnia,� że� do� roku� 1949� otwarto� aż� 23� wiejskie� uniwersytety� ludowe�23.�
Typowym�punktem�wyjścia�były�lokalne�lub�regionalne�inicjatywy,�często�prowadzone�przez�
ludzi,�którzy�działali�aktywnie�w�edukacji�dorosłych�na�obszarach�wiejskich�w�okresie�Repu-
bliki�Weimarskiej�lub�–�którzy�popierali�ideę�wiejskich�uniwersytetów�ludowych�jako�ich�„byli�
uczniowie”�24.

Istniał� również� impuls� zewnętrzny,� w� postaci� polityki� „reedukacji”� prowadzonej� przez�
aliantów�zachodnich,�która�przede�wszystkim�miała�na�celu�wzmocnienie�demokratycznego�
ducha�w�społeczeństwie�niemieckim.

„Wysyłanie�nauczycieli�do�krajów�okupantów�jako�część�strategii�«reedukacji»�była�ukie-
runkowaną�formą�pomocy�w�odbudowie�demokracji�po�1945�roku.�Oprócz�Anglii�i�Ame-
ryki,� od� samego� początku� udział� w� programach� wymiany� brały� kraje� skandynawskie,�
zwłaszcza�Szwecja.�Programy�te�zostały�zaprojektowane�tak,�aby�dać�niemieckim�nauczy-
cielom� zajmującym� się� edukacją� dorosłych� możliwość� poznania� instytucji� edukacyjnych�
o� tym� samym� profilu� w� krajach� przyjmujących.� […]� We� wrześniu� 1947� roku� pierwsza�
grupa�53�osób�została�podczas�zimowych�miesięcy�wysłana�do�Szwecji�na�kursy�do�wielu�
uniwersytetów�ludowych,�aby�poprowadzić�tam�obserwacje”�25.

Nawet�po� tym,� jak�w�1949� roku�ustanowiono�Republikę�Federalną�Niemiec,�otwartych�
zostało�wiele�nowych�wiejskich�uniwersytetów�ludowych,�a� ich� liczba�doszła�do�36�w�roku�
1953�26.�Podmioty�te�były�na�ogół�prawnie,�organizacyjnie�i�finansowo�niezależne�i�sponsoro-

22� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�op.cit.,�s.�374.
23� A.�Emmerling,�[w:]�K.�Gaasch,�W.�Kuhne,�A.�Emmerling,�Geschichte�des�Verbandes�Ländlicher�Heimvolks-

hochschulen�Deutschlands,�T.�II,�Verband�Ländlicher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands�e.V.,�Hermannsburg�
1991,�s.�194.

24� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�op.cit.,�s.�374.
25� W.�Seitter,�op.cit.,�s.�113.
26� W.�Faber,�Geschichte�des�Verbandes�Ländlicher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands,�T.�I,�Verband�Länd-

licher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands�e.V.,�Hermannsburg�1991,�s.�18.

Katolicki�wiejski�uniwersytet�ludowy�Oesede:�wspólny�obiad�podczas�pierwszego�kursu�zimowego�
dla�młodych�rolników�po�II�wojnie�światowej�w�1949

(Źródło:�©�KLVHS�Oesede)
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wane�przez�stowarzyszenie�nieposiadające�osobowości�prawnej.�W�zależności�od�swej�orien-
tacji�miały�albo�profil�religijny,�albo�rolniczy�27.

„Celem�wiejskich�uniwersytetów�ludowych�było�kształtowanie�charakteru�w�oparciu�o�za-
sady� chrześcijańskie,� nie� tylko� wyznaniowe,� w� celu� umożliwienia� studentom� stania� się�
«prawdziwymi� rolnikami».� Docelowa� grupa� młodych� rolników� do� 30� roku� życia� miała�
ożywić�zagrożone�społeczności�wiejskie.�Efektem,�jakiego�oczekiwano,�a�nawet�do�którego�
do�pewnego�stopnia�celowo�dążono,�miał�być�rozwój�młodego�pokolenia�liderów�różnych�
dziedzin�życia�gospodarczego�i�politycznego�na�obszarach�wiejskich”�28.

Za� podstawę� realizacji� tych� celów� uznano� tzw.� „długie� kursy”,� trwające� kilka� miesięcy,�
realizowane�według�modelu�duńskiego.

Pomimo� tego,� że�uniwersytety� ludowe�powstawały� indywidualnie� i�niezależnie�od� siebie,�
od�samego�początku�i�tak�utrzymywały�ze�sobą�ścisły�kontakt.�Wkrótce�poczuły�też�potrzebę�
utworzenia�stowarzyszenia,�które�reprezentowałoby�ich�wspólne�interesy�w�Republice�Federal-
nej,�odgrywając�ważną�rolę�między�innymi�w�alokacji�przyznawanych�środków�finansowych.�
„Verband� Ländlicher� Heimvolkshochschulen� (ländliche� Erwachsenenbildung)� e.V.”� („Zwią-
zek�Wiejskich�Uniwersytetów�Ludowych�[Wiejskie�Kształcenie�Dorosłych]”)�zostało�założone�
w�1951�roku.�W�ciągu�najbliższych�kilku�lat�katolickie,�protestanckie�i�rolnicze�wiejskie�uni-
wersytety�ludowe�stworzyły�własne�grupy�pod�auspicjami�tej�organizacji.�Wszystkie�one�miały�
równe�prawa�w�Związku�i�reprezentowały�różnych�sponsorów�uniwersytetów�ludowych.

W�następnych�dziesięcioleciach�społeczeństwo�niemieckie�zmieniło�się,�a�wraz�z�nim�wy-
zwania�edukacyjne�dla�tego�typu�placówek.�Znaczące�zmiany�przyniosły�w�szczególności�re-
formy�na�szczeblu�federalnym�około�roku�1970.�Edukacja�dorosłych�była�coraz�bardziej�po-
strzegana� jako� sprawa� publiczna� i� rozwijana,� by� ostatecznie� przerodzić� się� w� (zawodowe)�
kształcenie�ustawiczne.�„Prawo�do�nauki”�dorosłych�zostało�uznane,�a�przepisy�prawne�doty-
czące�kształcenia�dorosłych�i�kształcenia�ustawicznego�uchwalone�w�poszczególnych�krajach�
związkowych,�zagwarantowały�wsparcie� finansowe�dla�uniwersytetów� ludowych.�Kluczowe�
znaczenie�dla�tego�typu�placówek�i�związanej�z�nimi�idei�„życia�i�nauki�pod�jednym�dachem”�
miało�wprowadzenie�prawa�określającego�zasady�urlopu�szkoleniowego.�Urlop�szkoleniowy�to�
płatny� urlop� przeznaczony� na� kształcenie� zawodowe� i� edukację� polityczną,� który� po� jego�
wprowadzeniu�pozytywnie�wpłynął�na�wskaźniki�uczestnictwa�dorosłych�w�oświacie� i� sto-

27� W.B.�Gierke,�U.�Loeber-Pautsch,�op.cit.,�s.�324.
28� Ibidem,�s.�380.

Uniwersytet�ludowy�w�Seddiner�See�niedaleko�Berlina�w�kraju�związkowym�Brandenburgia
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pień�wykorzystania�kursów.�W�tym�okresie�zmieniła�się�struktura�uniwersytetów�ludowych�
zmalały�kolejno:� liczba�kursów,� czas� ich� trwania,� jak� i� liczba�uczestników�kursów�długich.�
Grupa� docelowa� zaczęła� obejmować� doro-
słych�w�każdym�wieku,�wykonujących�różne�
zawody� i� funkcje.� Wpłynęło� to� także� na�
zmianę� treści� kształcenia,� jak� również� czas�
trwania� poszczególnych� przedsięwzięć� edu-
kacyjnych.� Wprowadzono� kursy� jednodnio-
we,�tygodniowe�i�weekendowe.�Wynikiem�tych�zmian�był�szerszy�zakres�możliwości�eduka-
cyjnych,�choć�uniwersytety�ludowe�nadal�miały�różne�priorytety�29.

Zjednoczenie� Niemiec� w� 1990� roku� również� przyniosło� dalsze� istotne� zmiany.� System�
edukacyjny�NRD�nie�pozwalał�na� istnienie�wolnych�i�niezależnych�instytucji�edukacyjnych.�
Dlatego�nie�było�możliwe,�żeby�po�roku�1945�powstały�tam�uniwersytety�ludowe.�Po�upad-
ku�Republiki�Weimarskiej�i�przejęciu�władzy�przez�nazistów,�uniwersytety�ludowe�znikły�ze�
wschodnich�Niemiec�na�ponad�50� lat.�Pojawienie� się� inicjatyw� lokalnych�mających�na� celu�
utworzenie�nowych�szkół�we�wszystkich�pięciu�landach�byłego�NRD�pokazały�jednak,�że�idee�
Grundtviga� pozostały� atrakcyjne� nawet� w� trudnej� fazie� przejściowej� zarówno� na� poziomie�
społecznym� i� indywidualnym.� Stowarzysze-
nie�uniwersytetów�ludowych�postanowiło,�by�
zamiast�samodzielnie�aktywnie�tworzyć�nowe�
szkoły,� raczej� wspierać� i� doradzać� lokalnym�
inicjatywom.� Kolejnym� obszarem� działalno-
ści� było� osadzanie� uniwersytetów� ludowych�
w� prawodawstwie� dotyczącym� kształcenia�
ustawicznego� poszczególnych� nowych� lan-
dów� tak,� aby� stworzyć� podstawę� tworzenia�
tego� typu� instytucji� edukacyjnych�30.� Dwa-
dzieścia� lat� później� stowarzyszenie� powięk-
szyło� się� o� siedem� instytucji� członkowskich,�
które� stały� się� integralną� częścią� krajobrazu�
edukacyjnego�w�nowych�landach�31.

W�latach�1990-tych�i�2000-nych,�kurczące�
się� budżety� publiczne� doprowadziły� do� cięć�
w�finansowaniu�oświaty.�Jednocześnie�zmia-
ny� strukturalne� w� rolnictwie� doprowadziły�
do� gwałtownego� spadku� liczby� uczestników�
zajęć� na� wielu� wiejskich� uniwersytetach� lu-
dowych.� Wiele� z� nich� poczuło� się� zmuszo-
nych� do� wyeliminowania� lub� drastycznego�
ograniczenia� i� skrócenia� „długich� kursów”,�
które� dotychczas� stanowiły� unikalny� ele-
ment� ich� oferty� i� rdzeń� pracy� edukacyjnej.�
Inne� próbowały� zachować� tradycję� „długich�
kursów”,� kierując� je� do� nowych� grup� doce-
lowych� i� zmieniając� propozycje� treści� pro-
gramowych.� Jednym� z� nich� był� Uniwersytet�
Ludowy� w� Hermannsburgu,� który� wprowa-
dził�kurs�„Zmienne�czasy”.�Z�drugiej�strony,�
wciąż�istnieją�„długie�kursy”�związane�z�rol-

29� F.�Ameln,�Lernort�Heimvolkshochschule.�Eine�empirische�štúdie,�Bielefeld�2014,�s.�44.
30� H.�Neuner,�F.�Schmidt,�Die�Deutsche�Wiedervereinigung�–�eine�Herausforderung�für�den�Verband�Ländli-

cher�Heimvolkshochschulen�Deutschlands,�[w:]�Eine�Mauer�ist�kein�Haus.�Vom�Aufbau�ländlicher�Heimvolkshoch-
schulen�in�den�neuen�Bundesländern,�Verband�der�Bildungszentren�im�ländlichen�Raum�e.V.,�Seddiner�See�2009,�
s.�8�f.

31� Ibidem,�s.�11.

system edukaCyjny nrd nie pozWalał na istnienie 
WolnyCh i niezależnyCh instytuCji edukaCyjnyCh . 
dlateGo nie było możliWe, żeby po roku 1945 poWstały 
tam uniWersytety ludoWe .

Mapa�pokazująca�lokalizację�45�wiejskich�uniwersytetów�
ludowych�należących�do�Stowarzyszenia�Ośrodków�Edukacji�

na�Obszarach�Wiejskich

(Źrodło:�©�Verband�der�Bildungszentren�im�ländlichen�Raum�e.V.)
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nictwem�trwające�kilka�miesięcy,�na�które�w�rejonach�rolniczych�uczęszcza�ok.�50–70�mło-
dych�uczestników�rocznie.

W�tym�okresie�ponad�dziesięć�obiektów�musiało�zostać�zamkniętych�lub�opuściło�stowa-
rzyszenie�z�innych�powodów.�Był�to�również�czas,�kiedy�nazwa�„Heimvolkshochschule”�zosta-
ła�przez�wiele�instytucji�–�w�tym�także�przez�stowarzyszenie�federalne�–�odrzucona.�Termin�
ten� był� postrzegany� jako� staroświecki� i� nieaktualny.� Od� 2005� roku� stowarzyszenie� zatem�
oficjalnie� nosi� nazwę� „Verband� der� Bildungszentren� im� ländlichen� Raum� e.V.”� („Stowarzy-
szenie�Ośrodków�Edukacji�na�Obszarach�Wiejskich”).�Zmiana�ta�oraz�dostęp�do�innych�grup�
docelowych�i�form�uczenia�się�oznaczał�również,�że�inne�wiejskie�ośrodki�edukacyjne�zbliżyły�
się�do�profilu�Związku�i�stały�się�jego�członkami.�W�rezultacie�w�2016�roku�stowarzyszenie�
liczyło�ponownie�45�instytucji�członkowskich,�czyli�tyle,�ile�w�roku�1988�32.
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TRADYCJE�POLSKICH�
UNIWERSYTETÓW�

LUDOWYCH

„Jedni�biegną�do�celu�w�pośpiechu,
Inni�kroczą�spokojnie,�wytrwale.

Jedni�o�los�grają�na�loterii,
Inni�kują�swój�los�jak�kowale”.

Zofia�Solarzowa

Polskie�początki…

W�Polsce�historii�powstania�uniwersytetów�ludowych�należy�doszukiwać�się�w�tradycjach�po-
lityczno-filozoficznych� narodów� skandynawskich.� Idea� duńskiego� uczonego� M.F.S.� Grund-
tviga,�okazała� się�wartością�uniwersalną,� sprzyjającą�wszechstronnemu� rozwojowi�poszcze-
gólnych� ludzkich� istnień� oraz� całej� wspólnoty,� integrującą� w� zrównoważoną� jedność� cele�
indywidualne�i�interes�narodu.

Polskie�uniwersytety� ludowe,� jako� instytucje�pozaszkolnej�oświaty�dorosłych,�propago-
wały�przeświadczenie�o�doniosłej�roli�kultury�chłopskiej�dla�dalszego�rozwoju�kultury�ogól-
nonarodowej.� Szczególną� zasługą� tych� placówek,� było� aktywne� zaangażowanie� w� proces�
pielęgnowania�i�popularyzowania�wartości�kultury�chłopskiej.�Poznanie�tej�kultury,�obco-
wanie�z�nią,�podkreślenie�jej�wartości,�miało�
na�celu�kształtowanie�u�młodego�pokolenia�
chłopów�poczucia�własnej�wartości,�godno-
ści� i� wiary� we� własne� możliwości.� Uniwer-
sytety� ludowe� przeciwstawiały� się� bowiem�
tendencji�do�degradowania�wartości�kultury�
chłopskiej,� poprzez� ukazywanie� jej� niezwy-
kłego�piękna,�mądrości� i�głębokiego�huma-
nistycznego�sensu.

Pod�koniec�XIX�wieku�dotarły�do�Polski�idee�M.F.S.�Grundtviga�–�twórcy�duńskich�uni-
wersytetów�ludowych.�Spotkały�się�one�ze�specyficznymi�problemami�i�dążeniami�wsi�polskiej�
oraz�całej�kultury�narodowej.�Wraz�z�odzyskaniem�niepodległości�wzmogło�się�wśród�środo-
wisk�oświatowych�zainteresowanie�koncepcją�wychowawczą�realizowaną�w�tych�placówkach.�
Jednakże�już�w�1872�roku�w�Poznaniu,�jako�reakcja�na�germanizację,�powstało�Towarzystwo�
Oświaty�Ludowej� (TOL),�a�po� jego� rychłej� likwidacji�przez�władze�pruskie�–�Towarzystwo�
Czytelni�Ludowych� (TCL)� założone�w�1880� roku,�któremu�udało� się�przetrwać�do� czasów�
II�Rzeczypospolitej.�W�1881�roku�w�Małopolsce,�z�inicjatywy�Adama�Asnyka,�powstaje�Towa-
rzystwo�Szkoły�Ludowej�(TSL)�1.�Na�tym�tle�trzeba�dostrzegać�okoliczności�i�uwarunkowania�
przyswajania�idei�grundtvigowskich�na�ziemiach�polskich.�Znamienny�dla�tego�procesu�wyda-
je�się�być�artykuł�J.H.�Siemienieckiego�z�1888�roku,�zamieszczony�w�warszawskim�„Głosie”,�

1� F.�Popławski,�Polski�Uniwersytet�Ludowy,�Wydawnictwo�Spółdzielcze.�Warszawa�1985,�s.�30.

polskie uniWersytety ludoWe, jako instytuCje 
pozaszkolnej ośWiaty dorosłyCh, propaGoWały 
prześWiadCzenie o doniosłej roli kultury Chłopskiej dla 
dalszeGo rozWoju kultury oGólnonarodoWej . szCzeGólną 
zasłuGą tyCh plaCóWek, było aktyWne zaanGażoWanie 
W proCes pielęGnoWania i popularyzoWania WartośCi 
kultury Chłopskiej .
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pt.:�„Cesarz�niemiecki�w�Kopenhadze�–�uniwersytety�chłopskie�w�Danii”�2.�Autor�przedstawia�
przegraną�wojnę�Danii� z�Niemcami� (1864)� i� utratę� Szlezwiku�oraz�Holsztyna� jako� główną�
przyczynę�ożywienia�ruchu�patriotycznego�i�kulturalnego�wsi�duńskiej,�widocznego�w�two-
rzeniu�uniwersytetów�ludowych.�Podkreśla�konieczność�naśladowania�w�kraju�nad�Wisłą�wła-
śnie�takiej�formy�walki�o�narodową�tożsamość�i�świadomość�chłopów�polskich.

W�Polsce�pierwsze�doświadczenia� z�wypracowanymi�na�gruncie� skandynawskim�założe-
niami�wyższej� szkoły� ludowej� rozwijały� się�etapowo�oraz�w�różnych�kierunkach.�Pomiędzy�
pierwszymi�doniesieniami,�jakie�pojawiły�się�w�języku�polskim�na�ten�temat�na�łamach�mię-
dzy� innymi� lwowskiej� „Szkoły”� czy� warszawskiego� „Ateneum”�3,� a� powołaniem� pierwszego�
polskiego�uniwersytetu�ludowego,�upłynęło�jeszcze�wiele�lat.�Bezsprzeczny�pozostaje�jednak�
fakt,�że�polskie�uniwersytety�ludowe�należą�do�najstarszych�tego�typu�placówek�w�Europie.�
Wśród�współczesnych�badaczy,�zajmujących�się�historią�oświaty�dorosłych�nie�ma�consensusu�
co�do�tego,�który�z�uniwersytetów�ludowych�należy�uznać�za�prototyp.�Wedle�opinii�niektó-
rych,�jak:�T.�Pilch�czy�K.�Wojciechowski,�za�pierwsze�wśród�rodzimych�polskich�uniwersyte-
tów�ludowych�można�uważać�już�szkoły�rolnicze�powoływane�kolejno�między�1900�a�1914�ro-
kiem�na�ziemiach�Królestwa�Polskiego�za�sprawą�Jadwigi�Dziubińskiej�i�ruchu�zaraniarskiego.�
Chcąc�zrozumieć�genezę�powstania�UL�na�terenach�polskich,�konieczne�wydaje�się�przypo-
mnienie�działających�na�terenie�zaboru�rosyjskiego,�tzw.�Królestwa�Kongresowego,�placówek,�
które�powstały�kolejno:�w�1900�roku�w�Pszczelinie,�w�1903�roku�w�Kruszynku�oraz�w�1909�
roku� w� Sokołówku.� Wymienione� placówki� wychowawcze� dla� dorosłej� młodzieży� wiejskiej�

pozostawały�w�zasięgu�oddziaływania�ruchu�
ludowego,� który� w� warunkach� zaborów� nie�
mógł� stworzyć�organizacji�politycznej,�nato-
miast� po� roku� 1918� skrystalizował� się� jako�
Polskie�Stronnictwo�Ludowe�„Wyzwolenie”�4.

Wśród�historyków�można�spotkać�również�
takich,�którzy�w�działalności�szkół�rolniczych�
dostrzegają�tylko�pewne�elementy�inspirowa-

ne�skandynawskimi�wzorcami�–�są�oni�dość�ostrożni,�odmawiając�wyżej�wymienionym�szko-
łom�miana�pierwszych�polskich�uniwersytetów�ludowych.

W�okresie�Polski�Niepodległej

Okres�międzywojenny�w�Polsce�tworzył�klimat�sprzyjający�rozwojowi�demokratycznych�i�sa-
morządowych� instytucji�oraz�ruchów�oświatowych.�Charakterystyczny� jest� fakt,�że�zmiany,�
jakie�dokonywały�się�w�teorii�i�praktyce�oświaty�pozaszkolnej�w�Polsce�międzywojennej,�pole-
gały�właśnie�na�zastępowaniu�programów�edukacyjnych�eksponujących�zadania�kompensacji�
i� rozszerzania� podstaw� wykształcenia� programami� akcentującymi� kreatywne� funkcje� pracy�
oświatowej.�Do�takich�inicjatyw�społecznych�należy�zaliczyć�powstały�w�1921�roku�Uniwersy-
tet�Ludowy�w�Dalkach�koło�Gniezna,�założony�przez�księdza�Antoniego�Ludwiczaka.�Uniwer-
sytet�ten�stawiał�przed�sobą�jako�naczelne�zadanie�–�podobnie�jak�inne�uniwersytety�założone�
później� przez�Towarzystwo� (w�Zagórzu� i�Odolanowie)� –�wychowanie� Polaka-katolika�5.�To�
niewątpliwie�uniwersytet�o�charakterze�katolickim,�ale�jego�program,�nakreślony�przez�księ-
dza�A.�Ludwiczaka�miał�charakter�obywatelsko-społeczny�w�formułowaniu�celów.

Ksiądz�A.�Ludwiczak�założył�Towarzystwo�Byłych�Słuchaczy�Uniwersytetu�Ludowego�pod�
nazwą�„Promień”,�które�wydawało�kwartalnik�pod�takim�samym�tytułem�i�przyczyniało�się�
do�upowszechnienia�idei�kształcenia�młodzieży�w�uniwersytetach�ludowych.�Uniwersytet�lu-

2� J.H.�Siemieniecki,�Cesarz�niemiecki�w�Kopenhadze�a�uniwersytety� ludowe�w�Danii,� „Głos”�1888,�nr�11,�
s.�7.

3� J.� Finkelhaus,� Trzy� rozdziały� z� współczesnego� życia� Norwegii.� Studium� z� podróży� odbytej� w� roku� 1979�
(cz.�I),�„Ateneum”�1880,�t.�III�(XIX),�z.�7,�s.�122–136.

4� Por.:�Z.�Kmiecik,�Działalność�oświatowo-społeczna�w�Królestwie�Polskim�w�latach�1900–1914,�„Roczniki�
Dziejów�Ruchu�Ludowego”�1961,�nr�3.

5� Patrz:�Wiejskie�uniwersytety�ludowe�w�Polsce.�Biuletyn�konferencji�oświatowej�poświęconej�sprawie�uni-
wersytetów�ludowych�(Łowicz�7–9�marca�1937),�Warszawa�1938.

Wśród historykóW można spotkać róWnież takiCh, którzy 
W działalnośCi szkół rolniCzyCh dostrzeGają tylko peWne 
elementy inspiroWane skandynaWskimi WzorCami – są oni 
dość ostrożni, odmaWiająC Wyżej Wymienionym szkołom 
miana pierWszyCh polskiCh uniWersytetóW ludoWyCh .
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dowy�w�Dalkach�działał�aż�do�wybuchu�wojny,�natomiast�uniwersytet�w�Odolanowie�został�
z� przyczyn� finansowych� zamknięty� w� 1932� roku,� zaś� uniwersytet� w� Zagórzu� odrodził� się�
w�Bolszewie�koło�Wejherowa�dopiero�w�1938�roku�6.

Uniwersytet�Ludowy�w�Dalkach

(Źródło:�zbiory�prywatne�Iwony�Błaszczak)

Kolejny�ważny�etap�w�powstaniu�UL�w�Polsce�jest�związany�z�nurtem�ideologii�chłopskiej,�
który�zdecydowanie�dominował�w�uniwersytetach�ludowych�okresu�dwudziestolecia�między-
wojennego.�W�tym�czasie�powstało�na�terenie�Polski�aż�26�internatowych�placówek�wycho-
wawczych� pod� nazwą� „uniwersytet� ludowy”.� Niewiele� instytucji� wychowawczych� w� Polsce�
okresu�dwudziestolecia�międzywojennego�wzbudziło�takie�zainteresowanie�jak�uniwersytety�
ludowe,� a� w� szczególności� Wiejski� Uniwersytet� Orkanowy� w� Szycach� i� Gaci� Przeworskiej.�
Niewątpliwie� szczytowym� osiągnięciem� w� rozwoju� UL� były� te� dwie� placówki� prowadzone�
przez�Ignacego�i�Zofię�Solarzów;�pierwszy�powstał�w�latach�1924–1931�w�Szycach�koło�Kra-
kowa,�założony�przez�Związek�Nauczycielstwa�Polskiego�Szkół�Powszechnych,�drugi�w�Gaci�
koło�Przeworska�w� latach�1932–1939,� założony� jako�Spółdzielnia�Uniwersytetów�Wiejskich�
przez�Związek�Młodzieży�Wiejskiej�RP�„Wici”.

Gacka�Górka,�1929

(Źródło:�zbiory�prywatne�Iwony�Błaszczak)

6� T.�Maliszewski,�Wyższe�szkoły�ludowe�w�koncepcjach�pracy�oświatowej�ks.�Antoniego�Ludwiczaka,�„Studia�
Edukacyjne”�2013,�nr�29,�s.�169–190.
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Zofia�i�Ignacy�Solarzowie�z�córką�Agnieszką�i�synem�Andrzejem,�
Szyce,�1929

(Źródło:�zbiory�prywatne�Haliny�Popławskiej)

Opowiadając�o�historii�powstania�polskich�uniwersytetów�ludowych�nie�można�nie�wspo-
mnieć�szerzej�o�pionierskiej�roli,�jaką�odegrali�Ignacy�i�Zofia�Solarzowie�we�współtworze-
niu�polskich�uniwersytetów� ludowych.�Otwarty�w�Gaci�Przeworskiej�Wiejski�Uniwersytet�
Orkanowy�należał�do�jednej�z�najbardziej�znanych�placówek�wiejskiej�oświaty�pozaszkolnej.�
Był� miejscem� narodzin� radykalnych� koncepcji� ruchu� ludowego� i� licznych� reform� społecz-
nych.� W� obecnym� roku� 2017,� minęło� osiemdziesiąt� pięć� lat� od� rozpoczęcia� działalności�
Wiejskiego�Uniwersytetu�Orkanowego,�który�swoje�pomieszczenia�znalazł�w�progach�Koła�
Młodzieży�Wiejskiej�w�Gaci�oraz�gościnnych�domostwach�działaczy�ludowych�i�młodzieżo-

wych.� W� działalności� uniwersytetów� ludo-
wych�prowadzonych�przez� Solarzów�należy�
wyodrębnić� dwa� okresy:� pierwszy,� „drogi�
przez� mękę”,� przypadający� na� okres� 1932–
1936� i� drugi,� w� „Świetlistym� Domu”,� z� lat�
1936–1939.

Jak� wspominają� byli� wychowankowie�
uniwersytetu,� najtrudniejszy� był� pierwszy�
okres,� kiedy� to�nauka�odbywała� się�w�nie-
zwykle�prymitywnych�warunkach,�w�wielu�

pomieszczeniach,�rozrzuconych�po�całej�wsi.�Rozległość�pomieszczeń,�jesienne�słoty,�desz-
cze,� wiosenne� roztopy� urosły� do� rangi� niebywałych� problemów.� Do� tych� trudnych� wa-
runków�doszły� jeszcze�szykany�administracyjno–policyjne�ze�strony�władz�państwowych,�
mające� na� celu� udaremnienie� prowadzenia� kursów,� długi� od� mandatów� karnych� dla� go-
spodarzy,� u� których� mieszkali� kursanci,� kontrole� policji� na� wykładach� kursów�7.� W� tych�
niezwykle� ciężkich� warunkach� ogółem� kursy� ukończyło� 281� osób.� Potwierdzeniem� siły�
duchowej� ludności�wiejskiej� stała� się� budowa�własnego� Świetlistego�Domu� finansowane-
go�czynem�społecznym�„wiciarzy”� i� ludowców�przy�współudziale�całego�ruchu� ludowego�

7� Patrz:� S.� Dyksiński,� F.� Popławski� (red.),� Ignacy� Solarz� i� jego� uniwersytet� ludowy,� Ludowa� Spółdzielnia�
Wydawnicza,�Warszawa�1965.

opoWiadająC o historii poWstania polskiCh uniWersytetóW 
ludoWyCh nie można nie Wspomnieć szerzej o pionierskiej 
roli, jaką odeGrali iGnaCy i zofia solarzoWie […] . 
Wiejski uniWersytet orkanoWy […] był miejsCem 
narodzin radykalnyCh konCepCji ruChu ludoWeGo 
i liCznyCh reform społeCznyCh .
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w�Polsce.�Ten�wielki�czyn�społeczny�wynikał�ze�świadomości,�że�własnymi�rękoma�chłopi�
budują�przybytek�odrodzenia�ducha�wsi,�pracownię�myśli�chłopskiej,�ognisko�społecznego�
czucia.

W�Uniwersytecie�Orkanowym,�przeprowadzono�15�kursów,�w�których�udział�wzięło�po-
nad�pół�tysiąca�słuchaczy.�Uroczystość�wmurowania�aktu�budowy�odbyła�się�w�czerwcu�1935�
roku,�gromadząc�tysiące�młodzieży�wiejskiej�z�całej�okolicy.�W�październiku�1936�roku,�wy-
chowankowie�UL�wprowadzili�się�do�gmachu�na�Gackiej�Górce.�W�ten�oto�sposób,�na�wzgó-
rzu� za�wioską�wyrósł� dom,�w�którym�znalazł� pomieszczenia�Uniwersytet�Ludowy�Solarza.�
Odtąd�placówka�ta�w�codziennym�słownictwie�wsi�i�okolicy�otrzymała�nazwę�„Gackiej�Gór-
ki”,�która�symbolizuje�miejsce�dorastania�młodzieży�wiejskiej.�Każdy�wychowanek�UL�otrzy-
mywał�z�rąk�Solarza�znak�zgody�i�współdziałania:

„Zaczął� Solarz� szukać� znaku,� symbolu,�w�którym�mieściłyby� się�najistotniejsze�wartości�
wychowawcze�–�znalazł� taki�znak:� ‘Krzywula�–�znak�zgody� i�współdziałania’.�Znalazł� ją�
w� obyczajowości� społecznej� bardzo� odległych� czasów� –� w� pradawnych� obyczajach� sło-
wiańszczyzny.�Czym�zatem�była�‘Krzywula’?�Otóż�w�czasach�kiedy�nie�było�gazety,�radia,�
telewizji,� Internetu,� kiedy� wszelkie� wiadomości� były� upowszechniane� w� formie� ustnego�
przekazu,� wymyślono� znak� –� wezwanie.�
To�młodziutki�dębczak,�wyrosły�ze�zdro-
wego�ziarna,�na�dobrej�glebie�posłużył�ja-
ko� znak� wezwania.� Wierzchołek� jego�
związano�w�węzeł�i�tak�rósł,�nabierał�mo-
cy�i�twardości.�Gdy�przyszła�potrzeba�mo-
bilizacji� sił� współziomków,� ścinano� dęb-
czaka� przy� korzeniach.� Przenoszony�
z�chaty�do�chaty,�z�osiedla�do�osiedla�niósł�
wiadomość:�‘sąsiad�szykuje�się�do�napaści’�
i� wzywał� wszystkich� do� zjednoczenia� sił.�
‘Krzywula’� była� wezwaniem� do� współ-
działania,� nakazywała� porzucić� wszystko�
choćby� najpilniejszą� robotę� podjętą� na�
własny�użytek,�gdy�tego�wymagało�dobro�
społeczności”�8.

W� roku� 2017� przypada� też� 115� rocznica�
urodzin� Zofii� Solarzowej,� a� 22� stycznia� ob-
chodziliśmy�29�rocznicę�jej�śmierci.�Chrzest-
na�odeszła�w�60-tą�rocznicę�powstania�ruchu�
„wiciowego”.� Mówiono� o� niej� „niezastąpio-
na”.� Wszechstronnie� utalentowana,� wycho-
wana�w�tradycjach�patriotycznych�i�demokra-
tycznych,� od� najmłodszych� lat� uczestniczyła�
w�życiu�kulturalnym�i�oświatowym�polskiej�wsi.�Pasją�jej�bogatego,�twórczego�i�bardzo�praco-
witego�życia�było�łączenie�ludzi�poprzez�żywe�słowo�i�wspólne�przeżycia�artystyczne�związane�
przede�wszystkim�z�pieśnią:

„Niebo�się�nad�nami�słonkiem�rozjaśniło.�Niebo�się�nad�nami�słonkiem�rozjaśniło.�A�gdzież�
jest�to�serce,�co�kochaniem�biło.�Hej,�co�kochaniem�biło”�(Zofia�Solarzowa).

Niezwykle�skomplikowane�i�kręte�były�losy�polskich�uniwersytetów�ludowych�w�okresie�
międzywojennym:� jedne� powstawały� z� ogromnym� rozmachem,� inne� były� nagle� zamyka-
ne.�Warto� jednak�pamiętać,� że�okres� ten� (1921–1939)�był�prawdziwą�eksplozją� ruchu�UL�
w� Polsce� –� jak� podkreśla� F.� Popławski,� funkcjonowało� w� tym� czasie� około� 80� tego� typu�
placówek�9.

8� Z.�Mierzwińska-Szybka,�Krzywula�–�znak�zgody�i�współdziałania,�„Polski�Uniwersytet�Ludowy”,�Warszawa�
2002,�s.�39.

9� F.�Popławski,�Polski�Uniwersytet…,�op.�cit.

Krzywula�–�znak�zgody�i�współdziałania

(Źródło:�Archiwum�i�Muzeum�Historii�Ruchu�Ludowego�w�Warszawie.�
Zespół:�Materiały�archiwalne�Towarzystwa�Uniwersytetów�Ludowych�

Rzeczypospolitej�Polskiej�1948–1993)
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Okres�powojenny

Po�II�wojnie�światowej�wraz�z�rozwojem�stalinowskich�mechanizmów�kontroli� i� sterowania�
życiem�społecznym�–�następuje�stopniowe�ograniczanie�uniwersytetów�ludowych.�Już�w�roku�

1952�placówki�te�ulegają�w�zasadzie�absolut-
nej�likwidacji.�Pozostały�jedynie�trzy�uniwer-
sytety� ludowe,� znajdujące� się� na� Ziemiach�
Zachodnich.�Ich�zadaniem,�jak�podkreśla�na�
stronie� Towarzystwa� Uniwersytetów� Ludo-
wych�T.�Pilch,�była� repolonizacja�młodzieży�
autochtonicznej.�Wśród�tych�placówek�należy�
wymienić:� uniwersytet� w� Błotnicy� Strzelec-
kiej,�w�Większycach�Opolskich,�w�Radawni-

cy�Złotowskiej.�Pewna� liberalizacja� stosunków�politycznych,�która�zaistniała�w�następstwie�
przemian�październikowych,�doprowadziła�do�reaktywowania�w�latach�1956–1957�kolejnych�
kilku�uniwersytetów:�w�Wierzchosławicach,�Rożnicy,�Gardzienicach�Lubelskich.�Te�uniwer-
sytety�były�prowadzone�przez�nieprzeciętnych�wychowawców,�często�działając�na�pograniczu�
akceptacji� ówczesnych� władz,� kultywowały� idee� uniwersytetów� ludowych� oraz� ich� metody�
pracy� dydaktyczno-wychowawczej.� Oprócz� wymienionych� uniwersytetów� istniały� jeszcze�
placówki:�Iłowa�Żagańska�w�zielonogórskim,�Mosty�w�woj.�szczecińskim,�Rudziniec�w�woj.�
katowickim�i�Rudziska�Pasymskie�w�woj.�olsztyńskim,�które�jednak�na�początku�lat�60-tych�
przestały�działać.�Wszystkie�uniwersytety�ludowe�zostały�objęte�opieką�organizacyjną�i�pro-
gramową�przez�reaktywowany�w�roku�1956�Związek�Młodzieży�Wiejskiej.�Nadejście�w�Polsce�
przełomu� politycznego� i� transformacji� ustrojowej� w� zasadzie� skończyło� się� unicestwieniem�
instytucjonalnej�formy�uniwersytetów�ludowych.�Władze�całkowicie�przestały�interesować�się�
istotą,� funkcją� i�kondycją�uniwersytetów�ludowych.�Placówki� te�rzucone�w�żywioł�wolnego�
rynku,�mechanizmy�komercjalizacji� i�powszechną�zasadę�samofinansowania�się,�po�krótkiej�
walce�o�istnienie�–�zginęły�niemal�wszystkie,�stały�się�kategorią�historii�oświaty�10.

W�1981�roku�na� fali� solidarnościowej�odwilży�powstaje�niezależny�Bałtycki�Uniwersytet�
Ludowy�w�Opaleniu�kierowany�przez�Narcyza�Kozłowskiego.�Z�placówką�wiązał�duże�na-
dzieje� cały� polski� ruch� uniwersytetów� ludowych,� jednak� pod� koniec� lat� 80-tych� ubiegłego�
wieku� zostały� one� zniweczone� przez� nieroztropne� decyzje� warszawskiej� centrali� wiejskiego�
ruchu�młodzieżowego�11.

W�okresie�transformacji

Już�w�1982�utworzono�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�w�Wieżycy,�który�potrafił�zaadapto-
wać�się�do�ówczesnych�warunków.�Placówka�ta�od�samego�początku�do�dnia�dzisiejszego�kie-

rowana� jest� przez� wspaniałego� społecznika�
Marka� Byczkowskiego,� który� z� wielkim� od-
daniem�i�zaangażowaniem�rozwijał�i�rozwija�
nadal� żywą� działalność� oświatowo-kultural-
ną�na�Kaszubach.

W�praktyce�okazało�się,�że� transformacja�
ustrojowa� nie� była� przyjazna� instytucjom�
oświatowym.� Z� uniwersytetów� ludowych�
działających�wcześniej�przetrwały�oprócz�Ka-
szubskiego� jeszcze� tylko� dwa� uniwersytety:�

w�Radawnicy�oraz�Uniwersytet�Ludowy�Rzemiosł�Artystycznych�w�Woli�Sękowskiej.�W�roku�
2002�powstał�również�Uniwersytet�Powszechny�im.�Jana�Józefa�Lipskiego�w�Teremiskach�ko-

10� Por.:� T.� Pilch,� Historia� Polskich� Uniwersytetów� Ludowych,� TUL,� https://www.google.pl/ul� (dostęp:�
20-01-2017).

11� T.�Maliszewski,�Narcyz�Kozłowski�(1913–2000)�–�pomorski�społecznik�i�oświatowiec,�„Rocznik�Andrago-
giczny”�2012,�s.�245–263.

po ii Wojnie śWiatoWej Wraz z rozWojem stalinoWskiCh 
meChanizmóW kontroli i steroWania żyCiem społeCznym 
– następuje stopnioWe oGraniCzanie uniWersytetóW 
ludoWyCh . już W roku 1952 plaCóWki te uleGają 
W zasadzie absolutnej likWidaCji . pozostały jedynie 
trzy uniWersytety ludoWe, znajdująCe się na ziemiaCh 
zaChodniCh .

już W 1982 utWorzono kaszubski uniWersytet 
ludoWy W WieżyCy, który potrafił zaadaptoWać się do 
óWCzesnyCh WarunkóW . plaCóWka ta od sameGo poCzątku 
do dnia dzisiejszeGo kieroWana jest przez WspaniałeGo 
społeCznika marka byCzkoWskieGo, który z Wielkim 
oddaniem i zaanGażoWaniem rozWijał i rozWija nadal 
żyWą działalność ośWiatoWo-kulturalną na kaszubaCh .

https://www.google.pl/ul
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ło� Białowieży,� zbliżony� w� wymiarze� dydaktyczno-wychowawczym� do� wzorów� skandynaw-
skich�–�dziś�chwilowo�wyłączony�z�pracy�oświatowej�na�rzecz�dorosłych.�W�2014�roku�Stowa-
rzyszenie� Ekologiczno-Kulturalne� „ZIARNO”,� pod� kierunkiem� Ewy� Smuk-Stratenwerth�
i� Petera� Stratenwerth,� zaczęło� zaś� realizację�
projektu�„Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy”,�
powołując�do�życia�pierwszy�w�Polsce�Ekolo-
giczny� Uniwersytet� Ludowy� w� Grzybowie.�
Placówka� ta,� dzięki� ogromnemu� zaangażo-
waniu�prowadzących,�rozwija�się�coraz�pręż-
niej.�Obecnie� również� środowiska�katolickie�
podejmują� inicjatywy� związane� z� reaktywa-
cją�uniwersytetów�ludowych.

Ksiądz�Jan�Zieja�–�karta�z�historii�pierwszego�Uniwersytetu�
Ludowego�na�Ziemiach�Odzyskanych

Ksiądz�Jan�Zieja� to�kapłan,�o�którym�pamięć�potrzebna� jest�nie� tylko�polskiemu�Kościoło-
wi,� ale� całemu� społeczeństwu.�Był� to� człowiek,�który�prawdziwie� żyjąc�Ewangelią,�potrafił�
łączyć�zagniewane�strony,�skrajnie�odmienne�poglądy�i�idee.�Nieustanne�dążenie�ks.�Ziei�do�
pokoju�i�dialogu�zdaje�się,�szczególnie�dziś,�być�bardzo�ważną�inspiracją,�nie�tylko�dla�osób�
wierzących.� Dlatego,� przypominając� historię� powstania� PUL,� nie� możemy� pominąć� w� tym�
tekście�postaci�ks.�Jan�Ziei,�wybitnego�oświatowca,�społecznika,�oddanego�przyjaciela�ludzi�
dotkniętych�przez�los.

„Ojciec� Jan� Zieja� wywierał� głębokie� wrażenie� na� wszystkich,� którzy� go� spotkali.� Jeśli�
o�mnie�chodzi,�to�mogłem�z�nim�obcować�tylko�w�ostatnim�okresie�jego�bardzo�długiego�
życia.�Mimo�ogromnej�różnicy�wieku�i�tak�krótkiego�kontaktu�wytworzył�się�jednak�mię-
dzy�nami�pewien�rodzaj�przyjaźni,�jaka�powinna�łączyć�
autora�biografii�z�jego�bohaterem,�jeśli�oczywiście�pisarz�
mógł�się�z�nim�zetknąć�osobiście”�12.

Ksiądz�Jan�Zieja,�urodził�się�w�1897�roku�w�małej�wiosce�
na�ziemi�opoczyńskiej�o�nic�niemówiącej�większości�z�nas�
nazwie�–�Ossa.�Na�świat�przyszedł�dokładnie�1�marca�1897�
roku,� a� zmarł� 19� października� 1991� roku� w� Warszawie.�
Pochodził�ze�skromnej�rodziny�chłopskiej,�co�niewątpliwie�
miało�wpływ�na�Jego�dalsze�losy�i�dokonywane�wybory�ży-
ciowe.�Jego�powołanie�do�duszpaster�stwa�ujawniło�się� już�
w� najmłodszych� latach� życia,� kiedy� to� jako� całkiem� mały�
chło�piec�z�wielką�pasją�czytał�książki�religijne,�a�zwłaszcza�
Ewangelię.

Ksiądz�Zieja� to�nie� tylko�duchowny,� ale� zarazem�dzia-
łacz� społeczny,� tłumacz,� publicysta� i� pisarz� religijny,� żoł-
nierz�wojny�roku�1920,�obrony�z�września�1939�r.,�kapelan�
Szarych�Szeregów�i�AK�(ps.�Wojciech,�Rybak),�uczestnik�po-
wstania�warszawskiego,�współzałożyciel�Komitetu�Obrony�
Robotników�i�Komitetu�Samoobrony�Społecznej�„KOR”�13,�
człowiek�mocno�zaangażowany�w�działalność�uniwersytetów�ludowych.�Ważnym�rozdziałem�
w� działalności� oświatowo-wychowawczej� ks.� Ziei� było� powo�łanie� w� maju� 1946� roku� Uni-
wersytetu�Ludowego�w�Słupsku,�który�potem�został�przeniesiony�do�Orzechowa�koło�Ustki,�
opartego�na�wzorach�przed�wojennych�uniwersytetów�ludowych,�powstałych�dzięki�zaangażo-
waniu�Związku�Młodzieży�Wiejskiej�„Wici”.�We�wspomnieniach�współpracowników�ks.�Ziei,�

12� J.�Moskwa,�Ksiądz�Jan�Zieja.�Życie�Ewangelią.�Życie�Proroka,�Wydawnictwo�„Znak”,�Kraków�2011,�s.�11.
13� Patrz:�Kryptonim�„Gracze”.�Służba�Bezpieczeństwa�wobec�Komitetu�Obrony�Robotników�i�Komitetu�Samo-

obrony�Społecznej�„KOR”�1976–1981.�Wybór,�wstęp�i�oprac.�Ł.�Kamiński,�G.�Waligóra,�Warszawa�2010,�s.�61.

W 2014 roku stoWarzyszenie ekoloGiCzno-kulturalne 
„ziarno”, pod kierunkiem eWy smuk-stratenWerth 
i petera stratenWerth, zaCzęło zaś realizaCję projektu 
„ekoloGiCzny uniWersytet ludoWy”, poWołująC do 
żyCia pierWszy W polsCe ekoloGiCzny uniWersytet 
ludoWy W GrzyboWie .  plaCóWka ta, dzięki oGromnemu 
zaanGażoWaniu proWadząCyCh, rozWija się Coraz 
prężniej .

Ks.�Jan�Zieja�(ur.�1�marca�1897�w�Ossie,�
zm.�19�października�1991�w�Warszawie)

(Źródło:�zbiory�prywatne�Iwony�Błaszczak)

https://pl.wikipedia.org/wiki/1920
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapelan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotnik%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotnik%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Samoobrony_Spo%C5%82ecznej_%E2%80%9EKOR%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1897
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ossa_%28wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1991
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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odnajdujemy�wiele�ciekawych�wspomnień�z�działalności�uniwersytetów�ludowych�w�okresie�
1946–1949.�Jak�wspomina�Anna�Minkowska:

„[…]�w�końcu�znalazłam�się�w�Słupsku.�Z�Krakowa�była�to�wtedy�bardzo�długa�podróż.�
W�Słupsku�wyszła�po�mnie�Aniela�Urbanowiczowa�[…].�Dowiedziałam�się�od�niej�wiele�
o�powstaniu�«Domu�Matki�i�Dziecka».�Krótko�po�wyjściu�Niemców�przyjechał�do�Słupska�
ks.�Jan�Zieja�z�zamiarem�rozpoczęcia�szerokiej�religijnej�i�społecznej�działalności.�Miasto�
było�wtedy�prawie�puste,�w�każdym�razie�nie�było�prawie�Polaków,�Niemcy�częściowo�ucie-
kli,�część�z�nich�chowała�się.�Ks.�Zieja�był�pierwszym�księdzem�Polakiem,�który�przyjechał�
do�Słupska.�Jego�działalność�cechował�zawsze�rozpęd�i�rozmach.�Pracę�ks.�Jana�należałoby�
podzielić�na:�duszpasterską,�pedagogiczną�i�społeczną.�Trzy�instytucje�zostały�wtedy�przez�
niego�uruchomione:�«Dom�Matki�i�Dziecka»,�«Biblioteka�Filarecka»�i�Uniwersytet�Ludowy.�
Otóż�wszystkie�te�trzy�instytucje�były�początkowo�czynne�w�Słupsku.�Uniwersytet�Ludowy�
w�Słupsku�przeprowadził� już� jeden�kurs,�który�miał�25�słuchaczy� i�był�popierany�wtedy�
przez�organizację�młodzieżową�«Wici».�Wiosną�1946�roku�ks.�Jan�objął�parafię�Wytowno.�
Oprócz� tego,� jako� ksiądz� otrzymał� od� władz� do� wykorzystania� dla� celów� Uniwersytetu�
Ludowego� osiedle� wypoczynkowe,� położone� nad� samym� morzem:� Orzechowo�Morskie.�
Do�Słupska�i�do�«Domu�Matki�i�Dziecka»�oraz�do�innych�prac�miał�ks.�Jan�dojeżdżać�co�
tydzień,�lecz�Uniwersytet�Ludowy�został�w�ślad�za�ks.�Janem�przeniesiony”�14.

Bardzo�owocnym�etapem�działalności�uniwersytetu�ludowego�był�okres,�jaki�ksiądz�Zieja�
spędził�w�Wytownie.�Ponownie�oddajmy�głos�A.�Minkowskiej:

„była� to�mała�wioska,�plebania�mieściła� się�w�dużym,�murowanym,� szarobrązowym�do-
mu,�gdzie�w�holu�po�lewej�stronie�był�pokój�ks.�Ziei�z�łóżkiem,�naprzeciw�niego�stojącym�
biurkiem,�na�którym�stał�krucyfiks�i�fotografia�jego�śp.�Matki�w�chłopskim�stroju.�Naprze-
ciwko�pokoju�ks.�była�świetlica�Uniwersytetu�Ludowego,�to�bardzo�duży�pokój�z�krzesła-
mi�ustawionymi�po�bokach�ścian,�pianinem�i�dwoma�długimi�stołami.�Ściany�ozdobione�
były�obrazkami�przedstawiającymi�wieś�i�paroma�widokami�morza.�Było�jasno,�schludnie,�
a�ogromny�biały�piec�budził�nadzieję�ciepła.�Obok�pokoju�ks.�Jana�był�duży�dwuokienny�
pokój�z�wyjściem�na�taras,�cała�jedna�ściana�była�pełna�półek�z�książkami�–�pokój�ten�był�
biblioteką�Uniwersytetu�Ludowego.�Interesujący�wydaje�się�być�fakt,�że�ani�kurs�uniwersy-
tetów�ludowych�w�Słupsku,�który�ks.�Zieja�prowadził�w�roku�1946�(od�1�II�do�15�IV),�ani�
ten,�który�zamierzał�prowadzić�w�Wytownie�nie�miały�nazwy�uniwersytetu�katolickiego.�
Miała� być� tam� przyjmowana� młodzież� wiejska� o� różnorodnych� poglądach� politycznych,�
i�światopogląd[dzie],�a�dyskusja�miała�być�całkowicie�wolna�i�swobodna.�Kursy�mogły�być�
albo�mieszane,�albo�oddzielnie�męskie�i�żeńskie”�15.

Autorem�innej�ciekawej�relacji�na�temat�uniwersytetów�ludowych�w�Wytownie�i�Orzecho-
wie� dotyczącej� działalności� ks.� Ziei� w� uniwersytecie� ludowym,� jest� Stefan� Kullas,� którego�
dłuższy�fragment�wypowiedzi�zostanie�zacytowany�poniżej.�Jak�wspomina�autor:

Na� początku� listopada� 1946� roku� przeczytałem� w� «Tygodniku� Katolickim»� ogłoszenie�
o�kursach�dokształcających�dla�młodzieży�męskiej�na�Uniwersytecie�Ludowym�w�Orze-
chowie�Morskim.�Ksiądz�Jan�Zieja,�proboszcz�jednej�ze�słupskich�parafii,�zapraszał�chęt-
nych�do�wzięcia�udziału�w�szkoleniu.�Po�moich�negatywnych�doświadczeniach�w�szkole�
oficerskiej� w� Łodzi,� gdzie� za� przynależność� do� «niewłaściwej»� organizacji� podziemnej�
«Gryf�Pomorski»�byłem�szykanowany� i�po�kilkunastu�dniach�wróciłem�do�domu,�ucie-
szyłem�się,�że�znalazłem�coś�niepolitycznego.�Ponadto�znałem�księdza�Zieję�z�mądrych�
i� ciekawych� tekstów� publikowanych� w� katolickich� czasopismach,� więc� bez� obaw� zde-
cydowałem� się� zameldować� na� najbliższy� kurs.� Napisałem� list� i� po� tygodniu� otrzyma-
łem�odpowiedź�potwierdzającą�moje�zameldowanie�oraz�informację,�że�kurs�zaczyna�się�
8�grudnia,� a�przyjazd�uczestników�przewidziany� jest�od�5�grudnia.�We�wsi�Wytowno,�
w�pomieszczeniach�po�ewangelickiej�plebanii�mieściła�się�siedziba�Uniwersytetu�Ludowe-
go,�który� istniał� już�od�grudnia�1945�roku.�Uniwersytet� ludowy�był�prowadzony�przez�

14� A.�Minkowska,�Wspomnienia�z�mojej�współpracy�z�ks.�Janem�Zieją.�Bunt�młodych�duchem,�Oddział�War-
szawski�Towarzystwa�Wolnej�Wszechnicy�Polskiej,�Warszawa�2014,�s.�1–2.

15� Ibidem,�s.�2.
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ks.�Zieję�i�panią�Krystynę�Żelechowską,�dyrektorkę�Uniwersytetu�oraz�4�wykładowców:�
dr� Annę� Minkowską,� Pawła� Kolasińskiego� i� jego� żonę� oraz� Pana� Stefanowskiego.� […]�
Następnego�dnia� rano� rozpoczął� się� nasz� kurs.�Codziennie�mieliśmy�osiem�godzin� za-
jęć�lekcyjnych,�z�każdym�z�wykładowców�po�dwie�godziny,�ks.�Zieja�wykładał�filozofię�
i� teologię�oraz�przedmiot,� który�nazwał:�nauka�o� życiu.�Ponadto� raz�w� tygodniu�Pani�
Żelechowska,�która�przed�wojną�ukończyła�w�Warszawie�studia�ekonomiczne,�miała�wy-
kłady�na� tematy� społeczno-gospodarcze.�Do�naszej�dyspozycji�mieliśmy�bardzo�bogatą�
bibliotekę,� w� skład� której� oprócz� przeważnie� niemieckojęzycznych� książek� byłego� pa-
stora,�wchodziły�zbiory�Pani�Ruszczyc,�przywiezione�przez�nią�z�Wilna,�gdzie�w�okresie�
przedwojennym�kierowała�dużą�biblioteką.�[…]�Wieczorami,�po�wspólnej�kolacji�długo�
dyskutowaliśmy�z�naszymi�wykładowcami�na�przeróżne�tematy.�Wszyscy�byliśmy�bardzo�
żądni� wiedzy� i� zadawaliśmy� im� wiele� pytań.� Oprócz� ogólnych� zagadnień� filozoficzno-
-religijnych� interesowały�nas�głównie�aktualne�problemy�społeczno-polityczne� […].�Na�
zakończenie�pobytu�każdy�z�nas�musiał�napisać�dłuższe�wypracowanie�na�dowolnie�wy-
brany�temat.�Było�to�pewnego�rodzaju�podsumowanie�tego,�czego�się�przez�te�pięć�mie-
sięcy� duchowego� i� intelektualnego� kształcenia� nauczyliśmy.� Pod� koniec� kwietnia� 1947�
roku�kurs�dla�mężczyzn�się�zakończył�i�wszyscy�rozjechali�się�do�domów”�16.

W�księdzu�Ziei� była� chłopskość� szczególnego� rodzaju,� nieprzypadkowo� zaangażował� się�
on�w�działalność�ZMW�„Wici”,�z�którym�związał�się�na�początku�lat�30.�XX�wieku.�Odnaj-
dzie�tu�swoje�miejsce,�będzie�też�utrzymywał�
bliższe� relacje� z� Ignacym� Solarzem.� W� tym�
czasie�działa�już�w�Polsce�sieć�uniwersytetów�
ludowych� wzorujących� się� na� placówce� So-
larza�w�Gaci�koło�Przeworska.� Jeden�z�nich�
zakłada� właśnie� na� Polesiu� ks.� Zieja.� Zresz-
tą�odgrywa�on�tu�niebagatelną�rolę,�bowiem�
pod� jego� wpływem� „wiciowcy”� w� 1932� r.�
wprowadzają�do�statutu�zapis�o�wartościach�
chrześcijańskich.�Ten�punkt�pozostanie�nienaruszony�aż�do�wchłonięcia�ruchu�przez�komu-
nistów� w� 1948� r.� W� czasie� okupacji� ks.� Zieja� zostanie� kapelanem� Batalionów� Chłopskich.�
Poprowadzi�zakonspirowany�kurs�dla�przyszłych�pracowników�uniwersytetów�ludowych;�jed-
nym� z� uczestników� będzie� J.� Zawieyski.� Tuż� po� wojnie� założy� pod� Słupskiem� koło� „Wici”�
i� Uniwersytet� Ludowy,� bez� przymiotnika� „katolicki”� w� nazwie,� otwarty� dla� młodzieży� ze�
wszystkich�nurtów�politycznych.

Towarzystwo�Uniwersytetów�Ludowych

Odrębny�wątek�warto�też�poświęcić�Towarzystwu�Uniwersytetów�Ludowych,�z�którym�autor-
ka�czuje�się�silnie�związana.�Towarzystwo�to�organizacja�społeczna�o�charakterze�stowarzy-
szenia,�która�powstała�w�latach�30-tych�XX�wieku�w�celu�prowadzenia�i�patronowania�uni-
wersytetom�ludowym.�TUL�zrzeszało�wielu�działaczy�oświatowych,�inteligencję,�nauczycieli.�
W�okresie�okupacji�hitlerowskiej,�jak�niezależnie�od�siebie�wskazują�Tomasz�Maliszewski�i�Jó-
zef� Pruś,� inicjatywa� podjęcia� przygotowań� do� rozwoju� uniwersytetów� ludowych� w� okresie�
powojennym,�pojawiła�się�w�zespole�działaczy�społeczno-oświatowych�skupionych�przy�dzia-
łającym�pod�kierownictwem�F.� Popławskiego�Wydziale�Oświaty�Dorosłych� –�podziemnych�
polskich�władzach�oświatowych�17.

Feliks�Popławski�–�współtwórca�Polskich�Uniwersytetów�Ludowych,�wychodząc�z�założe-
nia,�że�podstawowym�warunkiem�rozwoju�uniwersytetów�ludowych�oraz�ich�skutecznej�pracy�
wychowawczej� jest�dobrany�odpowiednio�zespół�pracowników�pedagogicznych,�postanowił�

16� Patrz:�S.�Kullas,�Daleka�droga…�Wspomnienia�1930–1980,�cz.�III:�Lata�1946–1948�[maszynopis],�Wytow-
no-Orzechowo�Morskie-Słupsk-Bochum�2001.

17� J.�Pruś,�Feliks�Popławski�–�współtwórca�Polskich�Uniwersytetów�Ludowych,�„Młodzież–Kultura–Wieś.�Pol-
ski�Uniwersytet�Ludowy”�1996,�nr�2(29),�s.�76–77;�T.�Maliszewski,�Wojenne�uniwersytety�ludowe,�[w:]�T.�Pilch�
(red.),�Encyklopedia�pedagogiczna�XXI�wieku,�t.�VII,�Warszawa�2008,�s.�194.

W tym Czasie działa już W polsCe sieć uniWersytetóW 
ludoWyCh […] jeden z niCh zakłada na polesiu ks . zieja . 
zresztą odGryWa on tu niebaGatelną rolę, boWiem pod 
jeGo WpłyWem „WiCioWCy” W 1932 r . WproWadzają do 
statutu zapis o WartośCiaCh ChrześCijańskiCh . ten punkt 
pozostanie nienaruszony aż do WChłonięCia ruChu przez 
komunistóW W 1948 r . 
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wykorzystać�okres�okupacji�do�przeprowadzenia�rekrutacji�kandydatów�oraz�przysposobienia�
ich�do�pracy�wychowawczej�z�dorosłymi�słuchaczami�UL.�Przyjęto�wówczas�rozwiązanie,�że�
kontynuowanie�tradycji�UL�okresu�międzywojennego�i�powierzenie�kierownictwa�nad�rozwo-
jem�i�działalnością�pedagogiczną�uniwersytetów�ludowych�należy�powierzyć�czynnikowi�spo-

łecznemu.� W� związku� z� tym� postanowiono�
przenieść� sprawę� organizacji� internatowych�
uniwersytetów� ludowych�w�Polsce�powojen-
nej�na�forum�Komisji�Oświatowej�Centralne-
go� Kierownictwa� „ROCH”� konspiracyjnego�
ruchu� ludowego.�Ustalono,� że� całokształtem�
UL�w�Polsce�okresu�powojennego�zajmie�się�
organizacja� społeczna� pod� nazwą� Towarzy-
stwo�Uniwersytetów�Ludowych�RP.�Do�kon-
tynuacji� rozpoczętej� rekrutacji� przyszłych�
pracowników�UL�oraz�do�opracowania�zasad�

organizacyjnych� i� statutowych� towarzystwa� powołano� Komisję� Uniwersytetów� Ludowych,�
w�skład�której�weszli:�przewodniczący�–�Feliks�Popławski,�członkowie�–�Dyzma�Gałaj,�Hanna�
Chorążyna,�Jerzy�Zawieyski�18.

W�dniu�10�września�1945�roku�Komitet�Organizacyjny�Towarzystwa�Uniwersytetów�Ludo-
wych� zarejestrował� oficjalny� Statut� Towarzystwa�19.� Na� jego�podstawie� został� powołany� 26�
września�Zarząd�Tymczasowy�w�składzie:�Stefan�Ignar,�Hanna�Laskowska,�Feliks�Popławski.�
W�dniach�11–13�października�1945�roku�odbyło�się�pierwsze�walne�zgromadzenie�TUL�RP.�
Referaty�na�zjeździe�wygłosili:�Bohdan�Suchodolski,�Stefan�Ignar,�Władysław�Radwan�i�Feliks�
Popławski.�W�ożywionej�dyskusji�zabierały�głos�54�osoby,�między�innymi:�Helena�Radlińska,�

Zofia�Solarzowa,� Józef�Ciota,�Bolesław�Dejworek� i�Wła-
dysław� Fołta.� Zjazd� udzielił� absolutorium� Zarządowi�
Tymczasowemu,� uchwalił� ostateczne� brzmienie� Statutu�
Towarzystwa,� wybrał� w� głosowaniu� tajnym� 35-osobową�
Radę�Wychowawczą�obradującą�pod�przewodnictwem�Jó-
zefa� Niećki� oraz� powołał� dziewięcioosobowy� Zarząd.�
Pierwszym�Prezesem�TUL�RP�w�powojennej�Polsce�został�
wybrany� F.� Popławski.� Towarzystwo� Uniwersytetów� Lu-
dowych�RP�swoje�zadania�edukacyjne�utożsamiało�z�twór-
czą� kontynuacją� idei� i� praktyki� polskich� uniwersytetów�
ludowych.�Członkowie�TUL�czuli�się�spadkobiercami�do-
robku� polskich� uniwersytetów� ludowych,� ich� myśli� ide-
owo-pedagogicznej.� Tak� więc� w� dniu� 13� października�
1945�roku�TUL�RP�zaczęło�działać�jako�pełnoprawna�or-
ganizacja�społeczna.

W�powojennej�rzeczywistości�TUL�przeżywa�różne�kole-
je� losu� i� liczne� trudności.�Dopiero�w� roku�1980� rodzi� się�
w�kręgu�działaczy�ludowych�i�ludzi�nauki�myśl�powrotu�do�
idei� Towarzystwa� Uniwersytetów� Ludowych.� W� wyniku�
ogólnopolskich� konsultacji� zostaje� zwołany� na� dzień� 4–6�
grudnia�1981� roku�Ogólnopolski�Zjazd�Delegatów�Towa-

rzystwa�Uniwersytetów�Ludowych�do�powstałego�dwa�miesiące�wcześniej�Bałtyckiego�Uniwer-
sytetu�Ludowego�w�Opaleniu�na�Pomorzu.�Prezesem�zostaje�Tadeusz�Pilch.�Dopiero�po�zniesie-
niu� stanu� wojennego� władze� zezwalają� na� rejestrację� formalną� Towarzystwa� Uniwersytetów�
Ludowych�Rzeczypospolitej�Polskiej�w�grudniu�1984�roku.�W�ciągu�26�lat�nieprzerwanej�dzia-
łalności�Towarzystwo�inicjowało�i�organizowało�dziesiątki�ogólnopolskich�i�regionalnych�przed-

18� Wytyczne� programowe� polityki� kulturalnej,� opracowane� przez� członków� Centralnego� Kierownictwa�
ROCH�i�konspiracyjnego�ruchu�ludowego�dla�powojennych�uniwersytetów�ludowych�(fragmenty�zamieszczone�
w�piśmie�„Przebudowa”),�Warszawa�1943,�nr�6/13,�s.�14�(z�prywatnych�zbiorów�Haliny�Popławskiej).

19� Statut�Towarzystwa�Uniwersytetów�Ludowych�RP�–�Oryginał�z�klauzulą�zatwierdzającą�z�dnia�10�września�
1945�roku,�s.�1–7�(z�prywatnych�zbiorów�Iwony�Błaszczak).

feliks popłaWski – WspółtWórCa polskiCh uniWersytetóW 
ludoWyCh, WyChodząC z założenia, że podstaWoWym 
Warunkiem rozWoju uniWersytetóW ludoWyCh oraz iCh 
skuteCznej praCy WyChoWaWCzej jest dobrany odpoWiednio 
zespół praCoWnikóW pedaGoGiCznyCh, postanoWił 
Wykorzystać okres okupaCji, do przeproWadzenia 
rekrutaCji kandydatóW oraz przysposobienia iCh do praCy 
WyChoWaWCzej z dorosłymi słuChaCzami ul .

Feliks�Popławski�(25.08.1899–27.07.1989)

(Źródło:�Prywatne�zbiory�Haliny�Popławskiej)
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sięwzięć�oświatowych� i�kulturalnych.�TUL�od�roku�1984�odbyło�5�Ogólnopolskich�Zjazdów�
statutowych.�Zjazdy�w�Pabianicach�i�w�Opaleniu�stanowią�zarówno�ideową,�jak�i�powinny�sta-
nowić�numeryczną�jedność�z�aktualną�formą�działania�TUL.�Ostatni�Zjazd�odbył�się�w�r.�2003�
w�Grzybnie�w�Wielkopolsce.�Prezesem�Zarządu�została�Zofia�Kaczor-Jędrzycka,�obecnie�funk-
cję�tą�sprawuje�Elżbieta�Gniazdowska.

Zofia�Kaczor-Jędrzycka�urodziła� się�w�Piórkowie�na�
Kielecczyźnie� w� rodzinie� chłopskiej.� Tam� też� ukończy-
ła� szkołę�podstawową.�Naukę�kontynuowała�w�Liceum�
Ogólnokształcącym�w�Opatowie.�Studia�odbyła�na�Wy-
dziale�Ogrodniczym�SGGW�w�Warszawie,�kończąc�rów-
nolegle�tamtejsze�Studium�Pedagogiczne.�Pracę�zawodo-
wą� rozpoczęła� w� PGR� w� Wieliszewie.� Tam� zaczęła� też�
swoją� wieloletnią� działalność� w� ramach� Związku� Mło-
dzieży�Wiejskiej.�W�roku�1966�podjęła�pracę�w�Zarzą-
dzie�Głównym�ZMW,�by�w�roku�1972�przejść�do�pracy�
w�Departamencie�Oświaty�w�Ministerstwie�Rolnictwa,�
gdzie�pracowała�do�emerytury.�Zofia�Kaczor-Jędrzycka�
łączyła� pracę� zawodową� z� działalnością� społeczną.� Na�
niwie� społecznej� pozostaje� bardzo� aktywna� do� dzisiaj.�
Po�zakończeniu�stanu�wojennego�zaangażowała�się�w�re-
jestrację�Towarzystwa�Uniwersytetów�Ludowych.�W�ro-
ku�1984�wysiłki�zespołu�zabiegającego�o�rejestrację�To-
warzystwa�zostały�zwieńczone�sukcesem.�Od�tego�roku,�
z�przerwą�w�latach�1993–1998,�piastowała�funkcję�Pre-
zesa�Zarządu�Krajowego�TUL.�W�kwietniu�2011�roku�z�prezesowania�w�TUL�zrezygno-
wała,�nie�tracąc�kontaktu�z�Towarzystwem.�Nadal�pełni�funkcję�prezesa�Fundacji�Polskich�
Uniwersytetów�Ludowych.

Współczesność�–�powstanie�Ogólnopolskiej�Sieci�Uniwersytetów�
Ludowych�w�Polsce

Andrzej�Juros,�w�poniżej�cytowanym�dokumencie�pod�nazwą:�„Założenia�do�Programu�Roz-
woju�Uniwersytetów�Ludowych�w�Polsce”�20,�wskazuje�na�rolę�i�znaczenie�uniwersytetów�lu-
dowych�w�kształtowaniu�społeczeństwa�obywatelskiego.�Autor�zarysował�główne�działania�na�
rzecz�uniwersytetów�ludowych�przewidziane�do�realizacji�w�roku�2016�oraz�przewidywane�do�
planu�budżetowego�na�2017�rok,�które�zostały�omówione�podczas�ogólnopolskiej�konferencji�
„Kompetencje� kluczowe� –� uniwersytety� ludowe� –� społeczeństwo� obywatelskie.� W� poszuki-
waniu�współczesnej�«Szkoły�dla�Życia»,�która�odbyła�się�w�Gdańsku�(14�marca�2016�roku)�21.�
W� trakcie�konferencji�Premier�Piotr�Gliński�otrzymał�od�przedstawicieli�uniwersytetów� lu-
dowych�oraz�innych�środowisk�społecznych�żyjących�ideami�i�wartościami�tej�tradycji�oświa-
towej� list� intencyjny�wyrażający� zadowolenie� z� faktu�podjęcia�na� szczeblu� rządowym�prac,�
zmierzających� do� przygotowania� i� wdrożenia� programu� rozwoju� uniwersytetów� ludowych.�
Autorzy�listu�zadeklarowali�partnerską�współpracę�w�tworzeniu�programu�i�systemowych�roz-
wiązań.�Jednym�z�wyników�tych�deklaracji�było�powołanie�do�życia�Ogólnopolskiej�Sieci�Uni-
wersytetów� Ludowych.� Stało� się� to� bezpośrednio� po� konferencji� podczas� zorganizowanego�
Seminarium:�„Wizja�współczesnego�uniwersytetu�ludowego�jako�Szkoły�dla�Życia”�–�w�Wieżycy�
w�siedzibie�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowego�(15�marca�2016�roku).�Oba�te�wydarzenia�
zgromadziły�przedstawicieli�głównych�nurtów�ruchu�uniwersytetów�ludowych�w�Polsce,�które�
od� tego� momentu� podjęły� intensywne� prace� zmierzające� do� powstania� Programu� Rozwoju�
Uniwersytetów�Ludowych.

20� Materiał�jest�opracowaniem�autorstwa�A.�Jurosa,�Założenia�do�Programu�Rozwoju�Uniwersytetów�Ludo-
wych�w�Polsce,�Lublin�2016,�s.�3–4,�maszynopis.

21� Konferencja�ta�była�także�zorganizowana�w�ramach�projektu�Erasmus+,�którego�owocem�jest�niniejsza�
publikacja.

Zofia�Kaczor-Jędrzycka
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W�trakcie�kolejnego�spotkania�Sieci,�27�maja�2016�w�Grzybowie,�siedzibie�Ekologicznego�
Uniwersytetu�Ludowego,�została�ukonstytuowana�Rada�Sieci�i�podjęto�decyzję�o�zainicjowa-
niu�Partnerstwa�Tematycznego�w�ramach�„Mapy�sektora�obywatelskiego�w�Polsce”.�Chwilę�
wcześniej,�bo�25�lutego�2016�roku,�doszło�do�spotkania�osób�zaangażowanych�w�uniwersy-
tety� ludowe� z� ministrem� Wojciechem� Kaczmarczykiem,� pełnomocnikiem� rządu� ds.� rozwo-
ju� społeczeństwa�obywatelskiego� i� ds.� równego� traktowania,� sekretarzem� stanu�w�kancela-
rii�premiera.�Celem�spotkania�było�wpisanie�się�działaczy�uniwersytetów�ludowych�w�prace�
przygotowujące�narodowy�program�rozwoju�społeczeństwa�obywatelskiego.�Zadeklarowano�
udział� środowiska� uniwersytetów� ludowych� w� tworzenie� i� monitorowanie� wdrażania� tego�
programu.� Polityka� państwa� w� stosunku� do� społeczeństwa� obywatelskiego,� w� tym� także�
w� stosunku� do� uniwersytetów� ludowych,� jest� rozsiana� w� różnych� resortach.� Jej� realizacja�
wymaga� intensywnej� współpracy� państwa� z� sektorem� organizacji� pozarządowych� i� innymi�
instytucjami�obywatelskimi.�Przedstawiciele�uniwersytetów�ludowych,�dostrzegając�złożoność�
tych�uwarunkowań,�zarówno�w�trakcie�tego�spotkania,�jak�i�w�kontaktach�z�Wicepremierem,�
oraz� z�organizacjami� samorządu� terytorialnego� zadeklarowali�współpracę�partnerską� zmie-
rzającą�do�wypracowania�rozwiązań�systemowych,�które�z�jednej�strony�zagwarantują�rozwój�
uniwersytetów�ludowych,�a�z�drugiej�–�umożliwią�realizację�przez�UL-e�podstawowych�zadań�
sprzyjających�rozwojowi�kraju.

Powołanie�do�życia�przez�reprezentantów�istotnych�polskich�środowisk�zainteresowanych�
rozwojem�uniwersytetów�ludowych�Ogólnopolskiej�Sieci�na�Rzecz�Rozwoju�Uniwersytetów�
Ludowych�jest�gwarantem�możliwości�wykorzystania�idei�„Szkoły�dla�Życia”�w�kontekście�
wyzwań� społecznych� i� edukacyjnych,� jakie� dotykają� w� szczególny� sposób� obszarów� wiej-
skich� w� Polsce.� Potrzebna� jest� wspólna� refleksja� nad� możliwościami� ożywienia� polskiego�
ruchu�uniwersytetów�ludowych.�Sieć�poddała�analizie�cele�i�zadania,�metody�i�formy�pracy,�
i�wskazała�konieczność�animowania�współpracy�uniwersytetów�ludowych�w�sferze�publicz-
nej.�Zostało�to�zreferowane�w�niniejszym�opracowaniu�w�rozdziale:�„Działania�zmierzające�
do�uregulowania� statusu�polskich�uniwersytetów� ludowych�w�polskich� systemach�kultury�
i�oświaty�–�1989–2016”.�Dalsze�prace�Ogólnopolskiej�Sieci�Uniwersytetów�Ludowych,�jako�
struktury�otwartej,�deklarującej�partnerską�współpracę�z�administracją�rządową�w�pracach�

Spotkanie�przedstawicieli�OSUL�w�Grzybowie

(Fot.�Anna�Sarzalska)
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nad� ożywieniem� ruchu� uniwersytetów� ludowych,� są� gwarantem� skuteczności� przyszłego�
programu.

Słowo�na�zakończenie

Uniwersytety� ludowe�były� i� są� szkołami�dla� życia,�które�uczą�człowieka� racjonalnego�przy-
stosowania�się�do�zmian�społeczno-ekonomicznych,�kulturowych�oraz�zachowania�rdzennych�
wartości�kultury�chłopskiej,�takich�jak:

�– przywiązanie�do�ziemi,
�– szacunek�dla�przyrody,
�– pracowitość,
�– kult�życia�rodzinnego,
�– poczucie�godności�i�społecznej�sprawiedli�wości,
�– miłość�do�Ojczyzny,
�– głód�wiedzy�i�dążenie�do�prawdy,
�– poczucie�solidarności�w�walce�z�żywiołami,
�– współczucie�dla�biednych,
�– religijność.

Wychowanie�i�kształtowanie�poczucia�podmiotowości�młodzieży�wiejskiej�stanowiło�w�uni-
wersytetach�ludowych�nieustanny�proces�budowania�życia�duchowego�człowieka,�było�prze-
kształcaniem� jednostki� z� istoty�biernej�w�aktywną,�nieświadomej�wartości�kultury� ludzkiej�
i�własnej�w�niej�roli�–�w�świadomą�swojej�misji�życiowej,�z�mającej�lęk�przed�przekształcaniem�
świata�–�w�istotę�odważną�i�twórczą,�z�ograniczającej�się�do�wymiarów�życia�prywatnego�–�
w�uspołecznioną.�Głównym�zadaniem,� jakie� stało�przed� szkołą�dla� życia,� było�wychowanie�
utożsamiane�z�całożyciowym�udoskonalaniem�procesu�kontaktowania�się�człowieka�z�warto-
ściami�kultury�i�z�drugim�człowiekiem,�duchowego�jednoczenia�się�ludzi�mających�pokrewne�
lub�bliskie�sobie�ideały,�dążenia�i�plany�życiowe�22.

Charakterystyczne�jest�to,�że�układem�odniesienia�dla�tak�rozumianych�celów�wychowania�
są�dla�uniwersytetów� ludowych�wartości� tkwiące�w�kulturze� ludowej,�narodowej� i�ogólno-
ludzkiej.�Z�jednej�strony�jest�to�wyzwolenie�się�spod�jednostronnego�kultu�kultury�ludowej,�
z�drugiej�zaś�jest�to�ukazanie�walorów�kultury�narodowej,�bez�poznania�i�zrozumienia�których�
osobowość� człowieka� byłaby� niepełna.� Naj-
ważniejsze� zadanie�uniwersytetów� ludowych�
stanowi� jednak� wychowanie� społeczno-mo-
ralne,� ujmowane� jako� proces� przygotowania�
młodzieży�wiejskiej�do�roli�gospodarza�swo-
jej�wsi,�środowiska,�regionu�i�ojczyzny.

Z� zarysowanych� tu� kilku�wątków� z�dziejów�uniwersytetów� ludowych�wyraźnie�wynika,�
że�placówki�te�podejmowały�i�powinny�podejmować�nadal�taką�działalność,�która�polega�na�
łączeniu�dobra�społecznego�z�dobrem�jednostki�ludzkiej.

Dziś�pojawia� się� szansa,� by� te� idee� rozpoczęły�nową�egzystencję,� by�nie�pozostały� tylko�
„martwą�kartą�historii”,�lecz�by�współtworzyły�i�pobudzały�do�refleksji�nad�dorobkiem�kultu-
ry�wiejskiej�i�nad�potrzebą�zespolenia�tego�dorobku�z�kulturą�narodową.
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HISTORIA�GMINNYCH�OŚRODKÓW�KULTURY�
JAKO�BUŁGARSKICH�UNIWERSYTETÓW�

LUDOWYCH

„Czitaliszte”� (buł.:� читалище,� wymowa:� [t͡ʃitaliʃtɛ])� –� gminny� ośrodek� kultury� (GOK)� jest�
tradycyjną�bułgarską�instytucją�publiczną,�która�spełnia�kilka�funkcji�jednocześnie,�może�być�
zarazem�domem�kultury,�biblioteką�czy�teatrem.�Odgrywa�także�rolę�placówki�edukacyjnej,�
w�której�ludzie�w�każdym�wieku�mogą�zapi-
sać�się�na�lekcje�języka�obcego,�tańca,�muzyki�
oraz�różne�inne�kursy.�W�tym�aspekcie�przy-
pominają� one� uniwersytety� ludowe� Europy�
Północnej.� Słowo� „czitaliszte”� w� tłumacze-
niu�oznacza�„czytelnia”�–�miejsce,�w�którym�
książki�są�przechowywane�i�udostępnianie�do�
użytku�publicznego.

Bułgarskie� ośrodki� kultury� są� wyjątkowym� zjawiskiem� kulturowym.� Powstały� w� XIX�
wieku� w� czasach� imperium� osmańskiego.� Na� początku� były� to� typowe� bułgarskie� instytu-
cje�publiczne�zajmujące�się�rozpowszechnianiem�wiedzy�i�kultury,�odgrywające�kluczową�ro-
lę�w�ochronie� i� rozwoju�kultury�narodowej�podczas�Bułgarskiego�Oświecenia� (XVIII–XIX�
wiek).�Stały�na�straży�bułgarskiej�świadomości�narodowej�w�bardzo�trudnym�dla�tego�narodu�
okresie.�W�ich�rozwoju�można�wyróżnić�kilka�ważnych�etapów�historycznych:

�– etap�pierwszy�–�Bułgarskie�Oświecenie�(XVIII–XIX)�–�okres�przed�wyzwoleniem�spod�
panowania�tureckiego;

�– etap�drugi�–�nowa�historia�Bułgarii�(1878–1944);
�– etap�trzeci�–�współczesna�historia�Bułgarii�–�z�dwoma�podetapami:

1.� 1944–1989�–�ustrój�socjalistyczny;
2.� 1989�do�dziś�–�ustrój�demokratyczny.

Pierwsze�instytucje�tego�typu�powstały�w�miastach�Swisztow,�Lom�i�Szumen�w�1856�roku.
Pojawienie� się� pierwszych� ośrodków� kultury� w� latach� 50-tych� XIX� wieku� było� oznaką�

nowoczesności� bułgarskich� społeczności� szukających� sposobu�na�dobrowolne� zrzeszanie� się�
obywateli,� jeszcze�przed�wyzwoleniem�spod�panowania�tureckiego�w�1878�roku.�Z�biegiem�
lat�ich�główne�obowiązki�skoncentrowały�się�na�ochronie�tradycji�duchowych�i�prowadzeniu�
działalności�edukacyjnej,�kulturalnej�i�charytatywnej.�Jest�to�jedna�z�pierwszych�organizacji�
obywatelskich� opartych� na� zasadzie� dobrowolności,� której� głównym� zadaniem� jest� obrona�
interesów�społeczności�lokalnych.

bułGarskie ośrodki kultury są WyjątkoWym zjaWiskiem 
kulturoWym . poWstały W XiX Wieku WCzasaCh 
imperium osmańskieGo . […] . stały na straży bułGarskiej 
śWiadomośCi narodoWej W bardzo trudnym dla teGo 
narodu okresie .
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Do�czasu�wyzwolenia�spod�panowania�tureckiego�utworzono�ponad�100�ośrodków�kultu-
ry�na�terenie�całego�kraju,�jednak�wszystkie�znalazły�się�w�rozwiniętych�rejonach�miejskich.�
GOK-i�odgrywają�kluczową�rolę�w�rozpowszechnianiu�na�obszarach�wiejskich�kulturalnych�
nowości�z�dużych�ośrodków�miejskich.�Mają�do�wypełnienia�ważną�misję�w�procesie�konsoli-
dacji�państwa�i�tworzenia�jednolitego�społeczeństwa.

Podczas� tego� pierwszego� etapu� (Bułgarskie� Oświecenie)� głównym� celem� ośrodków� była�
modernizacja� społeczeństwa.� Najistotniejsze� działania� obejmowały:� rozpowszechnianie� pu-
blikacji�krajowych�i�zagranicznych,�wydawanie�podręczników,�książek,�czasopism,�promowa-
nie�edukacji�we�wsiach;�tworzenie�szkół�z�internatem�dla�uczniów�ze�wsi�w�miastach;�orga-
nizowanie�rozmaitych�warsztatów�dla�nauczycieli;�działania�charytatywne�związane�przede�
wszystkim�z�edukacją�dzieci;�rozpowszechnianie�informacji�dotyczących�wszystkich.�Niektóre�
ośrodki�zostały�utworzone�w�pobliżu�szkół,�aby�wspomóc�proces�edukacji.

Od�samego�początku�głównym�problemem�GOK-ów�było�finansowanie.�Pierwsze�ośrodki�
utworzone� jako� placówki� oświatowe� były� sponsorowane� i� finansowane� przez� lokalne� elity.�
Później�głównym�źródłem�utrzymania�stały�się�składki�członkowskie�(niektóre�ośrodki�usta-
nowiły�swojego�rodzaju�„podatek�biblioteczny”�płacony�przez�członków�odpowiednio�do�ich�
stanu�majątkowego)�oraz�dobrowolne�składki�od�bogatszych�obywateli.�Domy�kultury�doce-
niają�znaczenie�dawstwa�i�robią�wszystko,�co�możliwe,�aby�je�promować.

Po�wyzwoleniu�(drugi�etap,�1878–1944)�głównym�celem�GOK-ów�stały�się�kultywowanie�
i�ochrona� tradycji�bułgarskich.� Ich�głównym�zadaniem�była�edukacja�kulturalna� i� regional-
na�(tradycyjna).�Stały�się�one�ważnymi�wielofunkcyjnymi�instytucjami�działającymi�również�
w�wioskach�i�małych�miasteczkach.

W�1911�roku�założono�w�Bułgarii�Stowarzyszenie�Gminnych�Ośrodków�Kultury.�Pierwsza�
ustawa� o� GOK-ach� została� opublikowana� w� 1927� roku.� Zgodnie� z� nią,� celem� tych� insty-

tucji�było�„wzbudzanie�zainteresowania�spo-
łeczeństwa� czytaniem� oraz� promowanie� na-
ukowego,�moralnego� i� estetycznego�rozwoju�
czytelników”.�W�tym�czasie�centra�wspólno-
towe�znajdowały�się�pod�nadzorem�Minister-
stwa�Edukacji.

Na�drugim�etapie�ośrodki�prowadziły�po-
dobną�jak�wcześniej�działalność,�ale�zaczęły�

działać� również� na� polach,� takich� jak:� zakładanie� bibliotek� obwoźnych� we� wsiach,� gdzie�
nie�było�ośrodków�kultury,�powiększenie�zbiorów�bibliotecznych�w�bibliotekach�wiejskich�
o�publikacje�użyteczne�dla�społeczności�rolniczej,�napisane�łatwym�językiem;�organizowa-
nie� szkoleń� bibliotecznych� dotyczących� funkcjonowania� bibliotek� i� profesjonalna� obsługa�
czytelników� itp.� Doświadczeni� lektorzy� zaczęli� organizować� wykłady� z� różnych� dziedzin�
–�historii,�astronomii,� literatury,� rolnictwa,�medycyny,� finansów,� religii,� sztuki.�Kolejnym�

pierWsza ustaWa o Gok-aCh została opublikoWana 
W 1927 roku . zGodnie z nią, Celem tyCh instytuCji było 
„Wzbudzanie zainteresoWania społeCzeństWa Czytaniem 
oraz promoWanie naukoWeGo, moralneGo i estetyCzneGo 
rozWoju CzytelnikóW” .

Gminne�ośrodki�kultury�w�Swisztowie�(po�lewej)�oraz�w�Lomie�(po�prawej)

(Źródło:�Swisztow:�http://bnr.bg/chitaliste/post/100652148/chitalishte-elenka-i-kiril-d-avramovi-svishtov�
Lom:�http://oalom.acstre.com/currentNews-249-narodno_chitalische_%E2%80%9Epo.html;�dostęp:�21-03-2017)
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projektem�było�stworzenie�i�utrzymanie�różnych�amatorskich�grup�zainteresowań�–�muzycz-
nych�i�tanecznych,�orkiestr,�zespołów�teatralnych�itp.

Kolejna� ustawa� o� ośrodkach� kultury� opublikowana� w� 1941� roku� nadała� im� status� jed-
nostek�prawnych,� tj.�organizacji�non-profit�działających�na�rzecz�edukacji� ludności�poprzez�
działania�kulturalne�i�edukacyjne.

Przyjęcie�w�1941� tej� ustawy�wymagało�większej� centralizacji� i� biurokratyzacji�GOK-ów.�
Władze�państwowe�zaczęły� ingerować�zarówno�w�wybór�książek�kupowanych�dla�bibliotek�
i�ośrodków�kultury,�jak�i�w�zarządzanie�nimi.

W�trzecim�okresie�(1944–1989)�ośrodki�zaczęły�być�wykorzystywane�głównie�do�celów�ide-
ologicznych.�Okres�ten�charakteryzował�się�oczywistymi�wysiłkami�na�rzecz�ograniczania�ich�
działalności�i�odebrania�im�statusu�organizacji�obywatelskich.�Aktywność�czitaliszti�została�za-
przęgnięta�w�służbę�nowej�ideologii,�by�wychowywać�ludzi�w�duchu�socjalizmu.�W�1945�roku�
został�opublikowany�„dekret�z�mocą�ustawy”�
o� gminnych� ośrodkach� kultury,� w� ramach�
którego�umieszczono� je�pod�nadzorem�nowo�
utworzonego�Ministerstwa�Propagandy.

System� socjalistyczny� wspierał� ekspansję�
terytorialną� i� materialną� GOKów,� mając� na�
uwadze� ich� bliskie� relacje� z� ludźmi� i� możli-
wość�wykorzystania�ich�do�celów�ideologicz-
nych.�W�latach�60-tych�XX�wieku�każda�wieś�
miała�swój�ośrodek�kultury.

Przez� cały�okres� socjalizmu�ośrodki�bory-
kały� się� z� problemami� finansowymi.� Mini-
malne� opłaty� członkowskie� nie� pokrywały� najpilniejszych� potrzeb.� Z� tego� powodu� państwo�
zwiększyło�dotacje�dla�GOK-ów,�które�w�latach�80-tych�XX�wieku�sięgnęły�ok.�80%�źródeł�ich�
finansowania.�Władzom�zależało�na�finansowym�i,�co�za�tym�idzie,�politycznym�uzależnieniu�
tych�instytucji,�co�pokazuje,�jak�pozorna�w�rzeczywistości�była�ich�ówczesna�autonomia.

W�latach�90-tych�XX�wieku,�od�początku�okresu�transformacji�z�ustroju�socjalistycznego�
w�kierunku�demokracji,�ośrodki�mogły�odzyskać�swoją�rolę�organizacji�obywatelskich�i�sto-
warzyszeń�kulturalno-edukacyjnych.�Porzucenie�tradycji�podejmowania�inicjatyw�społecznych�
i� dobrowolnego� uczestnictwa� obywatelskiego� okazało� się� jednym� z� najpoważniejszych� pro-
blemów�w�okresie�przejściowym�zarówno�dla�
samych�GOK-ów,� jak� i�dla� rozwoju� społecz-
ności�lokalnych.

Dziś� Ośrodki� Kultury� są� nadzorowane�
przez� Ministerstwo� Kultury.� Obecna� ustawa�
została� opublikowana� w� 1996� roku,� a� ostat-
nie�zmiany�zostały�wprowadzone�we�wrześniu�
2016�r.�Zgodnie�z�tą�ustawą�„Bułgarskie�Gminne�Ośrodki�Kultury�są�tradycyjnymi�samorząd-
nymi�stowarzyszeniami�kulturowymi�i�edukacyjnymi,�które�zajmują�się�działalnością�kultural-
ną�i�edukacyjną”.�Rejestruje�się�je�na�podstawie�ustawy�o�Ludowych�Ośrodkach�Kultury�jako�
podmioty�prawne�nienastawione�na�zysk,�aby�sprostać�wymaganiom�obywateli�związanymi�z:

�– rozwojem�i�wzbogacaniem�życia�kulturalnego,�a�także�działaniami�społecznymi�i�edu-
kacyjnymi�we�wsiach�i�miastach;

�– ochroną�bułgarskich�obyczajów�i�tradycji;
�– poszerzaniem�wiedzy�i�integracji�społeczeństwa�w�zakresie�nauki,�kultury�i�sztuki;
�– wzmacnianiem�tożsamości�narodowej;
�– zapewnieniem�dostępu�do�informacji.

Współczesne�ośrodki�kultury�są�finansowane�ze�składek�członkowskich,�działań�kultural-
nych,�informacyjnych�i�edukacyjnych,�dotacji�z�budżetów�państwowych�i�miejskich,�opłat�za�
ruchomości� i�nieruchomości,�darowizn,�finansowania�projektów�i� innych�źródeł.�Mogą�one�
rozwijać�różne�dodatkowe�inicjatywy�związane�z�przedmiotem�ich�podstawowej�działalności,�
aby�wykorzystać�uzyskane�w� ten� sposób�przychody�do� realizacji� swych�celów� statutowych.�
Instytucje�te�nie�mają�na�celu�przynoszenia�zysków.

W […] okresie (1944–1989) ośrodki zaCzęły być 
WykorzystyWane GłóWnie do CelóW ideoloGiCznyCh . 
okres ten CharakteryzoWał się oCzyWistymi Wysiłkami 
na rzeCz oGraniCzania iCh działalnośCi i odebrania im 
statusu orGanizaCji obyWatelskiCh . aktyWność czitaliszti 
została zaprzęGnięta W służbę noWej ideoloGii, by 
WyChoWyWać ludzi W duChu soCjalizmu . W 1945 roku 
został opublikoWany „dekret z moCą ustaWy” o GminnyCh 
ośrodkaCh kultury, W ramaCh któreGo umieszCzono je pod 
nadzorem noWo utWorzoneGo ministerstWa propaGandy .

W lataCh 90-tyCh XX Wieku, od poCzątku okresu 
transformaCji z ustroju soCjalistyCzneGo W kierunku 
demokraCji, ośrodki moGły odzyskać sWoją rolę 
orGanizaCji obyWatelskiCh i stoWarzyszeń kulturalno-
edukaCyjnyCh .
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Jaka�jest�nowa�pozycja�GOK-ów�we�współczesnym�życiu?�Jakie�są�obecne�wyzwania�stoją-
ce�przed�tą�szanowaną�instytucją?

Pod�koniec�XX�i�na�początku�XXI�wieku�znaleźliśmy�się�w�okresie�transformacji�funkcji�
i�działalności�ośrodków�kultury.�Jako�tradycyjne�i�typowe�bułgarskie�instytucje�kultury�prze-
szły�one�wszystkie�zmiany,�które�zaszły�w�społeczeństwie.�Instytucja�ta�przetrwała�i�nadal�się�
rozwija,�dostosowując�się�do�różnych�okresów�i�społeczności.

Przed�dzisiejszymi�ośrodkami�kultury�stoi�wyzwanie�sprostania�potrzebom�społeczeństwa�
w�okresie�intensywnych�zmian.�Z�podobnym�wyzwaniem�musiały�się�zmierzyć�160�lat�temu,�
kiedy�zostały�utworzone.�Jak�wtedy,�tak�i�teraz�ludzie�potrzebują�edukacji�i�kształcenia,�muszą�
organizować�się�w�małe�grupy,�aby�móc�zmierzyć�się�z�nowymi�wyzwaniami.

Nowe,�współczesne�wyzwanie�związane�jest�z�pilną�potrzebą�budowania�aktywnego�spo-
łeczeństwa�obywatelskiego.�Najważniejszą�rolą�ośrodków�kultury�dziś�staje�się�więc�organi-
zowanie� i� aktywizacja� społeczeństwa� w� celu� stworzenia� lepszego� demokratycznego� klima-
tu�społecznego.�Mają�one�bowiem�wyjątkowy�potencjał�do�promowania�zmian�społecznych�

i� umacniania� społeczeństwa�obywatelskiego.�
Są�ściśle�związane�z�konkretnymi�uwarunko-
waniami�funkcjonowania�danej�lokalnej�spo-
łeczności.

Współczesne� bułgarskie� ośrodki� kultury�
funkcjonują� w� oparciu� o� tolerancję� religij-
ną� i� etniczną.� Są� organizacjami� społeczny-
mi,� które�działają�niezależnie�od� jakichkol-
wiek� platform� politycznych� i� nie� podlegają�
bezpośrednio� administracji� państwowej� czy�

miejskiej.�GOK-i�łączą�także�marzenia�i�aspiracje�wszystkich�obywateli�Bułgarii�dotyczące�
kreatywności� i� oczytania.� W� tej� perspektywie� ośrodki� kultury� to� miejsca� (instytucje� pu-
bliczne),�które�zawsze�były�i�są�otwarte�dla�wszystkich�członków�społeczności.

W�kontekście� tematu� rozwoju� społeczności�na�obszarach�wiejskich,�ośrodki� kultury�po-
siadają�cechy,�które�czynią�je�wyjątkowymi�i�niezastąpionymi.�Są�to�jedyne�organizacje�o�tak�
długiej�historii�i�tak�silnym�związku�ze�społecznościami�lokalnymi�działające�na�terenie�całego�
kraju�w�prawie�każdej�miejscowości.�Posiadają�też�prawnie�zagwarantowaną�trwałość�insty-
tucjonalną�dzięki�specjalnej�ustawie�regulującej� ich�stan�prawny�i�gwarantującej�państwowe�
wsparcie�i�finansowanie.

GOK-i�mieszczą�się�w�dobrze�wyposażonych�budynkach,�a�wiele�z�nich�jest�również�w�po-
siadaniu�gruntów�rolnych.

Jedną� z� najważniejszych� cech�potwierdzających� znaczenie� ośrodków�kultury�w� rozwo-
ju�obszarów�wiejskich� jest� to,� że� jest� to� instytucja,�która� łączy� ludzi� z�danej� społeczności�
razem,� w� jednym� miejscu.� Zwłaszcza� w� małych� wsiach� jest� to� często� jedyna� organizacja�
kulturalna,� edukacyjna� i� informacyjna.� W� świadomości� i� pamięci� ludzi� ośrodek� kultury�
funkcjonuje� jako� „miejsce� dla� wspólnoty”� –� neutralne� terytorium� dostępne� dla� każdego.�
Jest�to�miejsce�spotkań,�dyskusji,�debat�i�konsultacji�publicznych.�Gminne�ośrodki�kultury�
to�organizacje�będące�blisko�problemów�i�potrzeb�osób�z�danej�społeczności.�Połączenie�po-
między�społecznością�lokalną�a�ośrodkiem�kultury�można�wytłumaczyć�na�podstawie�kilku�
typów�interakcji�z�ogromnym�potencjałem�rozwoju.�Ośrodek�może�odgrywać�kluczową�rolę�
w�zakresie�reprezentacji,�pośrednictwa,�świadomości,�edukacji,�stowarzyszania�się,�niwelo-
wania�różnic,�pomocy�itd.

Oprócz� wymienionych� pozytywów,� życiu� ośrodków� kultury� towarzyszyło� wiele� proble-
mów�i�kryzysów.�W�okresie�transformacji�GOK-i�musiały�zmierzyć�się�z�wieloma�trudnościa-
mi.�Z�jednej�strony�była�to�walka�o�przetrwanie,�z�drugiej�–�sprzeczne�wizje�przyszłości.�Na�
początku�okresu�przejściowego�borykały�się�z�problemami�finansowymi,�zmianami�w�ramach�
prawnych�itd.

Gminne�ośrodki�kultury�musiały�podjąć�trudną�decyzję�–�pójść�w�nowym�kierunku�sprzy-
jającym�ich�rozwojowi�lub�pozostać�przy�konserwatywnych�tradycjach�znanych�funkcji.�W�obu�
przypadkach,�personel�ośrodków�kultury�musiał�zmagać�się�z�niewystarczającym�doświadcze-
niem� w� kwestiach� zarządzania,� brakiem� umiejętności� marketingowych� czy� kompetencji� do�
pracy�ze�społecznością.

noWe, WspółCzesne WyzWanie zWiązane jest z pilną 
potrzebą budoWania aktyWneGo społeCzeństWa 
obyWatelskieGo . najWażniejszą rolą ośrodkóW kultury 
dziś staje się WięC orGanizoWanie i aktyWizaCja 
społeCzeństWa W Celu stWorzenia lepszeGo 
demokratyCzneGo klimatu społeCzneGo . mają one boWiem 
WyjątkoWy potenCjał do promoWania zmian społeCznyCh 
i umaCniania społeCzeństWa obyWatelskieGo .
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Ośrodki� kultury� powołane� jako� samorządne� organizacje� społeczne� przeszły� przez� okres�
bezpośredniej� kontroli� państwa� w� okresie� socjalistycznym,� jednak� w� okresie� transformacji�
znów�stały�się�samorządnymi�instytucjami,�nie�podlegającymi�ani�wspólnocie,�ani�państwu.�
To� „rozdwojenie”� dziś� kontrolują� ramy� prawne.� Z� jednej� strony� –� stowarzyszenie� cywilne,�
podmiot�prawny�ustanowiony�jako�organizacja�nienastawiona�na�zysk,�a�z�drugiej�–�organiza-
cja�dotowana�przez�budżet�państwa,�prowadząca�publiczną�działalność�kulturalną�i�edukacyj-
ną.�Ramy�prawne�nie�sprzyjają�jednak�autonomii�GOK-ów.

Prawo�nie�koncentruje�się�na�działaniach�związanych�ze�społecznością,�lecz�raczej�na�speł-
nianiu�określonych�zadań�kulturalnych�i�edukacyjnych�na�rzecz�państwa.�Tę�dwoistość�potę-
gują�dotacje�państwowe.�Z� jednej� strony�prawo�nie�odbiera�ośrodkom�niezależności�podej-
mowania�inicjatyw�i�samorządności,�z�drugiej�jednak�ograniczony�dostęp�do�alternatywnych�
środków�finansowych�stawia�poważne�ograniczenia�tej�„wolności”.�Wiele�ośrodków�kultury�
trzyma�się�z�dala�od�wprowadzania�innowacji�i�tworzenia�nowych�grup�docelowych.�Jednakże�
istnieją�i�takie,�które�poszukują�nowatorskich�rozwiązań�na�przykład�w�zakresie�dostarczania�
nowych�usług�dla�ludności�w�postaci�projektów.

Niektóre�z�obecnych�działań�obejmują:

�– organizowanie�i�utrzymywanie�bibliotek,�czytelni�itp.;
�– organizowanie�szkoleń,�warsztatów,�kursów,�klubów,�projekcji�filmów,�uroczystości,�fe-

stiwali,�koncertów�itp.;
�– gromadzenie�i�upowszechnianie�wiedzy�o�regionie;
�– tworzenie� i�konserwacja�zbiorów�muzealnych�w�ramach�ustawy�o�dziedzictwie�kultu-

rowym;
�– udostępnianie�komputerów�i�usług�internetowych;
�– wiele�innych�działań�wspierających�realizację�podstawowych�funkcji,�z�wyjątkiem�dzia-

łań�sprzecznych�z�tożsamością�i�tradycjami�narodowymi.

Kolejne�z�nowych�przedsięwzięć�ośrodków�kultury�są�związane�z�organizacją�różnych�za-
jęć,� kursów� językowych,� muzycznych,� tanecznych,� sportowych,� teatralnych,� artystycznych�
i� rzemieślniczych� itp.� Jedną� z� tradycyjnych� społeczno-ekonomicznych� funkcji� GOK-ów� jest�
zapewnianie� stypendiów� i� wsparcia� dla� zdolnych� i� utalentowanych� młodych� ludzi,� w� celu�
wspomożenia�ich�dalszego�kształcenia.�Obecnie�funkcja�ta�istnieje�nadal�w�połączeniu�z�róż-
nymi�działaniami�promującymi�integrację�mniejszości,�pracę�z�osobami�niepełnosprawnymi,�
organizację�kursów�zawodowych�itd.�To�po�raz�kolejny�demonstruje�gotowość�ośrodków�do�
wychodzenia�naprzeciw�potrzebom�ludzi�i�aktywnego�uczestniczenia�w�rozwiązywaniu�pro-
blemów�współczesnego�społeczeństwa.

Pomimo�braku�wystarczających�środków�finansowych�na�rozmaite�projekty,�wynagrodze-
nia�czy�renowację�budynków,�osobom�pracującym�w�ośrodkach�kultury�udaje�się�dbać�o�wy-
jątkowe�dziedzictwo�kulturowe�Bułgarii.

Na�początku� lat�90-tych�XX�wieku�GOK-i� zajmowały�ważne�miejsce�w� różnych�działa-
niach�organizacji�pozarządowych�(NGO),�przede�wszystkim�pełniąc�rolę�katalizatora�rozwoju�
tych� instytucji� jako� segmentu� społeczeństwa�
obywatelskiego.�Jako�organizacja�posiadająca�
status�organizacji�pozarządowej,�ośrodki�kul-
tury�mają�prawo�do�udziału�w�różnych�pro-
gramach�i�projektach.

W�ciągu�ostatnich� lat�nastąpił�wzrost�ak-
tywności�GOK-ów� (i�w�ogóle�NGO)�w�kie-
runku� ochrony� dziedzictwa� kulturowego�
i�zrównoważonego�rozwoju.�Poprzez�realiza-
cję�projektów�w�ramach�różnych�programów�osiągnięto�wyraźną�zmianę�postaw�społeczności�
lokalnych.�Gromadzą�one�doświadczenie�w�zakresie�planowania�i�wdrażania�lokalnych�inicja-
tyw�rozwojowych�(jak�wspomniano�powyżej).

Niezbędne� są� następujące� działania� w� celu� zabezpieczenia� przyszłości� działalności� tych�
ośrodków�kultury,�które�są�otwarte�na�nowe�trendy�i�szukają�możliwości�rozwoju�innowacyj-
nych�pomysłów�i�rozwiązań,�w�tym�otwarcia�się�na�większą�liczbę�grup�docelowych:

W CiąGu ostatniCh lat nastąpił Wzrost aktyWnośCi 
Gok-óW […] W kierunku oChrony dziedziCtWa 
kulturoWeGo i zróWnoWażoneGo rozWoju . poprzez 
realizaCję projektóW W ramaCh różnyCh proGramóW 
osiąGnięto Wyraźną zmianę postaW społeCznośCi 
lokalnyCh .
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�– nowy�Program�Rozwoju�Wsi�oferuje�wsparcie�dla�stowarzyszeń�ośrodków�kultury�i�part-
nerstw�publiczno-prywatnych�z�przedsiębiorstwami,�aby�zachęcić�do�realizacji�strategii�
rozwoju�poprzez�podejście�typu�„Leader”;

�– traktowanie�świąt�(organizacja�tradycyjnych�festiwali)� jako�czynnika�rozwoju�społecz-
nego�i�przetrwania�terytorium;

�– prace�na�rzecz�budowania�środowiska�społecznego�sprzyjającego�komunikacji�i�integra-
cji�osób�starszych;

�– opracowanie�i�wdrożenie�programu�nauczania�na�uniwersytetach�z�zakresu�szkoleń�i�bu-
dowania�potencjału�pracowników�ośrodków�kultury;

�– priorytety� dla� rozwoju� społeczności,� które� definiują� długoterminową� centralną� rolę�
ośrodków�kultury�w�rozwoju�obszarów�wiejskich;

�– budowa�kapitału�społecznego�i�wzmacnianie�relacji�z�lokalną�społecznością;
�– ochrona,�rozwój�i�promowanie�integralności�kulturowej�danej�społeczności;
�– świadczenie�usług,�tworzenie�produktów�i�podejmowanie�inicjatyw�społecznych,�które�

przyczyniają�się�do�zrównoważonego�rozwoju�lokalnego;
�– innowacja,�wiedza,�szkolenia�i�budowanie�potencjału�zasobów�ludzkich.

Ośrodki� kultury� są� specyficznym� rodzajem� podmiotów� prawnych� nienastawionych� na�
zysk.�Podobnie�jak�w�przypadku�innych�rodzajów�organizacji�pozarządowych,�zarejestrowa-
nych� jest�więcej� placówek�niż�działa� faktycznie.�Od�1997� roku�nastąpił� spadek� liczebności�
ośrodków�kultury�na�obszarach�wiejskich�–�niektóre�są�zamykane�–�podczas�gdy�na�obszarach�
miejskich�pozostają�aktywne.

Łączna� liczba�ośrodków�w�Bułgarii�wynosi�obecnie�ponad�3� tysiące,� z� czego�ponad�2/3�
znajduje�się�na�obszarach�wiejskich.�Spośród�łącznie�264�gmin�w�Bułgarii,�aż�231�to�gminy�
wiejskie.�Ich�poszczególne�jednostki�osadnicze�posiadają�własne�GOK-i.

Gminne�ośrodki�kultury�są� jednym�z�beneficjentów�środków�Programu�Rozwoju�Obsza-
rów�Wiejskich.�Dla�celów�polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�od�roku�2000�(obecnie�trwa�
trzeci�okres�programu)�Bułgaria�określa�obszary�wiejskie�na�podstawie�podziału�terytorialno-
-administracyjnego�kraju.�GOK-i�należą�do�grupy�organizacji,�którym�polityka�rozwoju�ob-
szarów�wiejskich�przypisuje�rolę�dbania�o�jakość�życia�na�obszarach�wiejskich�i�przyczyniania�
się�do�jej�poprawy.�Są�one�przedmiotem�Priorytetu�7:�„Podstawowe�usługi�i�odnowa�wsi�na�
obszarach�wiejskich”�z�„Programu�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich”�(PROW�2014–2020).�Ten�
środek�dotyczy�finansowania�projektów�na�rzecz�poprawy�podstawowych�usług�dla�ludności�
i� gospodarki� na� obszarach� wiejskich,� w� celu� zapewnienia� dzieciom� i� dorosłym� dostępu� do�
kultury,�rozrywki,�usług�sportowych�itd.

Stosunkowo�nową�inicjatywą�związaną�z�pracą�bułgarskich�ośrodków�kultury,�będącą�od-
powiedzią�na�nowe�wyzwania�stające�na�drodze�tych�tradycyjnych�instytucji�stało�się�utwo-
rzenie�w�2004�roku�Stowarzyszenia�Innowacyjnych�Ośrodków�Kultury�(SIOK).�Organizacja�
ta�jest�dobrowolnym�stowarzyszeniem�ośrodków�kultury�realizujących�działania�związane�ze�
zrównoważonym�rozwojem,�w�szczególności�rozwojem�edukacyjnym,�informacyjnym�i�tech-
nologicznym�społeczności�lokalnych.

Jednym�z�priorytetów�tej�organizacji�jest�zapewnienie�dostępu�do�kształcenia�zawodowego�
i�edukacji�obywateli,� stosownie�do� ich�osobistych�zainteresowań� i�umiejętności�oraz�zaspo-
kojenie� zapotrzebowania� na� wykwalifikowanych� pracowników,� konkurencyjnych� na� rynku�
pracy.�Z�tego�powodu�w�2006�roku�Centrum�Kształcenia�Zawodowego�podlegające�pod�Sto-
warzyszenie�dostało�certyfikat,�aby�móc�zapewnić�i�utrzymać�jakość�kształcenia�zawodowego�
ludzi�mieszkających�z�dala�od�znaczących�centrów�administracyjnych.�Aby�pokonać�tę�prze-
szkodę,�dzięki�współpracy�ośrodków�kultury�i�samorządów�lokalnych,�pracodawców�i�orga-
nizacji�pozarządowych�stworzono�sieć�szkoleń�zawodowych.

Stowarzyszenie�Innowacyjnych�Ośrodków�Kultury�działa�aktywnie�na�rzecz�promowania�
pozytywnego�wizerunku�Ośrodków�Kultury�i�wzmocnienia�ich�pozycji�jako�organizacji�znaj-
dujących�się�najbliżej�problemów�społeczności�lokalnych.�Umożliwianie�dostępu�do�informa-
cji,�promowanie�równości�komunikacyjnej�i�zmniejszenie�izolacji�społecznej�osób�dorosłych�są�
częścią�zadań�i�obowiązków�Stowarzyszenia.

W�2016�roku,�w�roku�obchodów�160-lecia�ich�istnienia,�ośrodki�kultury�nadal�stanowiły�
unikalny�element�życia�kulturalnego�i�duchowego�w�każdej�bułgarskiej�wsi.�Są�one�miejscem�
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wymiany� informacji,� ale� również� repozytorium� niematerialnego� dziedzictwa� kulturowego,�
w�czym�częściowo�biorą�na�siebie�funkcję�rodziny�polegającą�na�przekazywaniu�tradycyjnej�
wiedzy�i�umiejętności�między�pokoleniami.

Czy�bułgarskie�ośrodki�kultury� (czitalisz-
te)�i�skandynawskie�uniwersytety�ludowe�mo-
że�coś�łączyć?�Otóż�powiedzielibyśmy,�że�tak.

Obydwie� instytucje� zostały� ustanowione�
w�XIX�wieku,�kiedy�to�zarówno�w�Bułgarii,�
jak�i�w�wielu�innych�krajach�Europy�potrze-
ba�działań�edukacyjnych,� jak� i�otwartość�na�
nie� były� największe.� U� podstaw� powstania�
obu�instytucji�leżał�ten�sam�sposób�myślenia�
i� te� same� przesłanki.� Głównym� powodem�
ich�utworzenia�była�coraz�silniejsza�potrzeba�
demokratyzacji� społeczeństwa� –� potrzeba� niesienia� kaganka� oświaty� do� niewykształconych�
i�niezamożnych�mieszkańców�terenów�wiejskich.�Ta�grupa�społeczna�–�stanowiąca�większość�
w�XIX-wiecznej�Bułgarii� (u� schyłku�panowania� Imperium�Osmańskiego�oraz�w�pierwszych�
latach�odrodzenia�narodowego� ludność�wiejska� stanowiła�4/5� ludności�Bułgarii)�–�nie�mia-
ła� wówczas� dostępu� do� żadnej� formy� edukacji.� Jednocześnie� istniała� potrzeba� odnowienia�
i�umocnienia�wśród�chłopstwa�tradycji�kulturowych�właściwych�ich�społeczeństwu.

Uniwersytety� ludowe�także�dzisiaj�pod�względem�ich�koncepcji�odpowiadają�w�mniejszym�
lub�większym� stopniu� założeniom�bułgarskich�ośrodków�kultury.�W�obu�przypadkach� celem�
działalności� jest� umożliwienie� ludziom� –�
zwłaszcza�mieszkańcom�obszarów�wiejskich�–�
dostępu�do�wiedzy�i�kształcenia,�bez�względu�
na�to,�ile�mają�lat,�jakie�są�ich�kwalifikacje�itp.

W�przypadku�bułgarskich�centrów�kultu-
ry�ludzie�nie�żyją�razem�w�jednym�budynku,�
funkcjonują�jednak�w�ramach�tej�samej�spo-
łeczności.� Konkretne� działania� każdy� ośro-
dek� może� ustalać� samodzielnie,� w� zależno-
ści�od�potrzeb�regionu� i� jego�mieszkańców.�
Poprzez� uczestnictwo� w� różnego� rodzaju� kursach� (podejmowanie� kształcenia� i� różnorod-
nych�działań�o�tematyce�kulturalnej),�ludzie�mają�możliwość�spędzenia�ze�sobą�większej�ilo-
ści�czasu,�rozerwania�się�w�swoim�gronie.�W�ten�sposób�bułgarskie�ośrodki�kultury�realizują�
główne�zadanie�właściwe�uniwersytetom�ludowym�–�pomagają�ludziom�rozwinąć�aktywną�
i�zaangażowaną�postawę�obywatelską,�wykorzystując�ku�temu�podłoże�zwyczajnych�relacji�
międzyludzkich.
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W 2016 roku, W roku obChodóW 160-leCia iCh istnienia, 
ośrodki kultury nadal stanoWiły unikalny element 
żyCia kulturalneGo i duChoWeGo W każdej bułGarskiej 
Wsi . są one miejsCem Wymiany informaCji, ale róWnież 
repozytorium niematerialneGo dziedziCtWa kulturoWeGo, 
W Czym CzęśCioWo biorą na siebie funkCję rodziny 
poleGająCą na przekazyWaniu tradyCyjnej Wiedzy 
i umiejętnośCi między pokoleniami .

uniWersytety ludoWe […] pod WzGlędem iCh konCepCji 
odpoWiadają W mniejszym lub Większym stopniu 
założeniom bułGarskiCh ośrodkóW kultury . W obu 
przypadkaCh Celem działalnośCi jest umożliWienie 
ludziom – zWłaszCza mieszkańCom obszaróW WiejskiCh – 
dostępu do Wiedzy i kształCenia, bez WzGlędu na to, ile 
mają lat, jakie są iCh kWalifikaCje itp .
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http://step-bg.bg/sites/default/files/step_bg_national_report_europeanruralparliament2015.pdf
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atanaska stoeva � –� dr,� starszy� wykładowca� Uniwersytetu� Rolniczego� w� mieście�
Płowdiw�w�Bułgarii�na�Wydziale�Ochrony�Roślin�i�Ekologii�Rolniczej,�w�Instytucie�En-
tomologii.�Zainteresowania�badawcze:� entomologia� rolnicza�oraz�akarologia,�ochrona�
roślin,�rolnictwo�ekologiczne.�Absolwentka�Uniwersytetu�Rolniczego�w�Płowdiwie.�Eks-
pert�naukowy�w�zakresie� entomologii� rolniczej� i� akarologii,�kontroli�biologicznej�oraz�
kwarantanny�roślin.�Na�Uniwersytecie�Rolniczym�wykłada�od�2000�roku.�Uczestniczyła�
w�licznych�projektach�z�zakresu�wyżej�wymienionych�dziedzin,�jak�również�innej�tema-
tyki�–�głównie:�problematyki�ochrony�roślin�w�różnych�systemach�rolniczych,�problema-
tyki�gatunków�inwazyjnych�i�bioróżnorodności�itp.�Jest�autorką�i�współautorką�ponad�
30�publikacji�naukowych.

ivan manolov �–�prof.�dr,�Uniwersytet�Rolniczy�w�Płowdiwie�w�Bułgarii,�wykłada�na�
Wydziale�Agronomii�w�Instytucie�Chemii�Rolniczej�i�Gleboznawstwa.�Tematyka�badaw-
cza�i�wykładowa:�żyzność�gleb,�żywienie�roślin,�stosowanie�nawozów,�rolnictwo�ekolo-
giczne.�Jest�autorem�ponad�100�publikacji.�Jako�wykładowca�i�naukowiec�uczestniczył�
w�kilkunastu�projektach�międzynarodowych�z�zakresu�rolnictwa�ekologicznego.�W�2003�
roku�utworzył�na�Uniwersytecie�Rolniczym�w�Płowdiwie�pierwszy�kurs�z�zakresu�„Wstę-
pu�do�rolnictwa�ekologicznego”,�przeznaczony�dla�studentów�studiów�licencjackich.�Od�
2010�roku�członek�europejskiego�stowarzyszenia�ENOAT�(ang.�„European�Network�of�
Organic�Agricultural�Teachers”),�tj.�Europejskiej�Sieci�Wykładowców�Rolnictwa�Ekolo-
gicznego.�Członek�Międzynarodowego�Towarzystwa�Nauk�Ogrodniczych�(International�
Society�for�Horticulture�Sciences,�ISHS).



67

Reto Ingold
Szkoła�Rolnictwa�Biodynamicznego,�Szwajcaria

TRADYCJE�DUALNEGO�
SYSTEMU�KSZTAŁCENIA�

ZAWODOWEGO�W�SZWAJCARII.

SPOJRZENIE�WSTECZ�NA�ROZWÓJ�
SZWAJCARSKIEJ�SZKOŁY�

BIODYNAMICZNEJ

„Jeśli�nasza�młodzież�jest�i�będzie�kształcona�
prawidłowo,�wszystkie�nasze�sprawy�obiorą�

szczęśliwy�bieg,�jeśli�nie…�reszta�niech�
pozostanie�milczeniem”

Platon

Kiedy�patrzymy�wstecz�na�historię�kształcenia�zawodowego,�uwagę�zwraca�interesujący�fakt,�
a�mianowicie,�że�w�średniowieczu�kształcenie�zawodowe�w�większości�krajów�europejskich�
wyglądało�bardzo�podobnie.�W�niemal�całej�Europie,�przez�wiele�wieków�od�ustanowienia�
cechów,�praca�rzemieślników�i�ich�kształcenie�zawodowe�zorganizowane�były�w�zbliżony�spo-
sób.� Cechy� były� związkami,� które� od� XII� wieku� zrzeszały� ludzi� z� danego� miasta,� pracują-
cych�w�tej�samej�branży�czy�rzemiośle.�Miały�swoje�własne�regulaminy,�które�obowiązywały�
wszystkich�członków�i�zawierały�m.in.�zasady�dotyczące�metod�kształcenia.�Przepisy�te�–�jak�
wskazuje�Norbert�Wollschläger�–�określały�sposób,�w�jaki�należało�realizować�usługi�i�ustana-
wiały�ceny�„przyjazne�klientom”�1.�W�całej�Europie�w�ramach�systemu�cechów�panowała�ścisła�
hierarchia:�uczeń,�czeladnik,�mistrz.

Okres�stażu�u�majstra�kończył�się�specjalistycznym�egzaminem,�po�którym�uczeń�był�„wy-
zwalany”.�Każdy� zawód� lub� rzemiosło�miało� swoje�własne� zwyczaje� dotyczące� „wyzwolin”�
i� przyjęcia� byłego� ucznia� do� wspólnoty� czeladników.� Kwalifikacje� zawodowe� czeladników�
były�uznawane�w�innych�krajach.�Czeladnicy�podróżowali�z�miejsca�na�miejsce,�aby�poszerzać�
swoje� umiejętności,� pobierając� nauki� u� mistrzów� w� innych� krajach:� można� by� te� podróże�
potraktować�jako�wczesną�formę�mobilności�zawodowej�w�Europie.�Po�zdobyciu�wystarczają-
cego�doświadczenia,�czeladnicy�aplikowali�do�cechów,�aby�uzyskać�tytuł�mistrzów.�Tak�więc�
kompetencje�zawodowe�w�średniowieczu�rozwijano�głównie�w�trakcie�pracy,�nie�w�szkołach.�
Edukacja�zawodowa�nie�miała�więc�w�tamtych�czasach�charakteru�„dualnego”,�lecz�stanowiła�
część�pracy�w�warsztacie.

W�tym�okresie�system�cechów�nie�obejmował�rolnictwa.�W�średniowieczu�rolnicy�przynale-
żeli�do�systemu�feudalnego.�Dzieci�rolników�uczyły�się�głównie�od�rodziców�lub�krewnych.�Nie�
istniały� żadne� regulacje� czy� to� szkolne,� czy�
to�cechowe,�dotyczące�rolnictwa.�W�wiekach�
średnich� nie� było� ono� bowiem� postrzegane�
jako� „zawód”.� Umiejętności� w� tej� dziedzinie�
nabywało� się� w� jednym� miejscu.� Inaczej� niż�
w� przypadku� zawodów� objętych� systemem�
czeladnictwa,�rolnicy�przez�swe�przywiązanie�
do�ziemi�nie�mogli�swobodnie�podróżować.

1� N.�Wollschläger,�É.F.�Guggenheim,�A�history�of�vocational�education�and�training�in�Europe.�From�diver-
gence�to�convergence,�“Vocational�Training�European�Journal”�2004,�Nr�32,�Vol.�II�(May-August).

W średnioWieCzu rolniCy przynależeli do systemu 
feudalneGo . dzieCi rolnikóW uCzyły się GłóWnie od 
rodziCóW lub kreWnyCh . nie istniały żadne reGulaCje 
Czy to szkolne, Czy to CeChoWe, dotyCząCe rolniCtWa . 
W WiekaCh średniCh nie było ono boWiem postrzeGane 
jako „zaWód” . umiejętnośCi W tej dziedzinie nabyWało się 
W jednym miejsCu .
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W�XVIII�i�na�początku�XIX�wieku�cechy�w�Europie�straciły�na�znaczeniu.�Liberalna�dok-
tryna�ekonomiczna,�która�zachęcała�do�„wolnej�gry�sił”,�uważała�tradycyjny�system�cechowy�
za�przeszkodę�dla� konkurencji� i�wolnego�handlu.�Dopiero�po� zniesieniu� cechów� stawał� się�
możliwy�rozwój�produkcji�o�charakterze�przemysłowym.�Te�nowe�siły�napędowe,�które�po-
jawiły�się�w�społeczeństwie,�przyniosły�rolnikom�korzyść�w�postaci�zniesienia�pańszczyzny.�
W� Niemczech� rolnicy� stali� się� co� prawda� wolni� dopiero� po� 1848� roku�2,� ale� w� Szwajcarii�
uzyskali�status�wolnych�osób�prawnych�znacznie�wcześniej.�Być�może�właśnie�dlatego�szkoły�
rolnicze�zaczęły�tam�powstawać�wcześniej�niż�w�Europie�Środkowej.

Rolnicy,� stając� się� wolnymi,� mogli� dzierżawić� lub� kupować� grunty� oraz� swobodnie� po-
dróżować,�ale�nadal�ich�edukacja�nie�była�częścią�systemu�kształcenia�zawodowego.�Między�
XVIII� a� XIX� wiekiem� wielu� polityków� z� krajów� europejskich� narzekało� na� duże� deficyty�
w�wiedzy�i�umiejętnościach�rolniczych.�Wiele�grup�społeczeństwa�obywatelskiego,�takich�jak�
np.� towarzystwo�„Bernische�ökonomische�und�gemeinnützige�Gesellschaft”�3�zaczęło�uświa-
damiać�sobie�znaczenie�wiedzy�i�umiejętności�rolniczych�dla�dobra�państwa�i�zakładać�szkoły�
rolnicze�4.�Szkoły�te�często�kształciły�sieroty,�młodych�ludzi,�którzy�nie�mieli�szansy�uczyć�się�
we�własnych�gospodarstwach�rodzinnych�5.�Uczestnicy�zajęć�uczyli�się�tam�rolnictwa�w�gospo-
darstwie�należącym�do�szkoły�i�w�klasie.�System�ten�można�by�nazwać�„warsztatami”�o�cha-
rakterze� „dualnym”,� obejmującym� praktykę� i� teorię.� Powoli� także� prywatne� gospodarstwa�
rodzinne�i�dzieci�rolników�przekonały�się�do�skuteczności�tego�sposobu�kształcenia.

Już�w�1763�roku�politycy�Kantonu�Berno�podjęli�decyzję�o�utworzeniu�szkół�rolniczych�dla�
synów�rolników�6,�stwierdzając,�iż:

„musimy�sprawić,�aby�rolnicy�zrozumieli,�że�zawód�regulowany�zasadami� i�procedurami�
jest�pewniejszy� i�oferuje�więcej�korzyści�niż� sama�nauka�przez�praktykę�bez�całościowe-
go�zrozumienia�przedmiotu.�Uczniowie�powinni�zrozumieć�teorię,�dzięki�której�możemy�
wspierać�naturę,�kiedy�z�sukcesem�uprawiamy�ziemię�lub�chowamy�zwierzęta”�7.

Pierwsze�rolnicze�szkolenia�zawodowe�o�znaczeniu�krajowym�w�Szwajcarii�zostały�utwo-
rzone�w�roku�1804�na�podstawie�modelowego�gospodarstwa�Hofwil�Emanuela�von�Fellenber-
ga�8.�Ich�zadaniem�było�„uczenie�humanizmu�i�zawodu”.�Rolnikom�i�robotnikom�rolnym�za-

oferowano�darmowe�kursy�zawodowe,�które�
miały�na�celu�„wykształcenie�ludzi�wsi�na�od-
ważnych� dzierżawców� i� rolników”.� Tak� po-
myślany�„dualny”�system�kształcenia�z�prak-
tyką� rolniczą� we� własnym� gospodarstwie�
oraz� dodatkowymi� kursami� szkolnymi� spo-
wodował� rozwój� szwajcarskiego� rolnictwa.�
Szkoły� rolnicze� rozwijały� się� jednak� bardzo�
powoli,� ponieważ� rodziny� rolników� trud-
no� było� przekonać� do� konieczności� udziału�
w� dwuletnim� kursie.� W� 1880� roku� zostało�
zarejestrowanych�w�Szwajcarii�nie�więcej�niż�
100� uczestników� szkoleń� rolniczych� (patrz:�
wykres�przestawiony�przez�Wahlena):

2� G.�von�Below,�Geschichte�der�deutschen�Landwirtschaft�des�Mittelalters�w�ihren�Grundzügen.�Aus�dem�hin-
terlassenen�Manuskript�herausgegeben�von�Friedrich�Lütge,�2.�unveränderte�Auflage,�„Quellen�und�Forschungen�
zur�Agrargeschichte�18”,�Fischer,�Stuttgart�1966.

3� M.�Stuber�e.a.�(Hrsg.),�Kartoffeln,�Klee�und�kluge�Köpfe.�Die�Ökonomische�und�Gemeinnützige�Gesellschaft�
des�Kantons�Bern�OGG�(1759–2009),�Berno�2009.

4� Np.�Szkoła�Rolnicza�Rüti�(Landwirtschaftliche�Schule�Rüti),�Zollikofen�1817.
5� K.�Guggisberg,�H.�Wahlen,�Kundige�Aussaat,�köstliche�Frucht.�Zweihundert�Jahre�Oekonomische�und�Ge-

meinnützige�Gesellschaft�des�Kantons�Bern�1759–1959,�Berno�1958.
6� „Wettschrift�von�der�besten�Erziehung�des�Landvolkes�in�Absicht�auf�den�Feldbau”�przyjęte�w�1763�r.�przez�

Oekonomischen�Gesellschaft�von�Bern.
7� H.�Wahlen,�Der� landwirtschaftliche�Bildungsgedanke� in�der� Schweiz.�Ein�Beitrag� zur� geschichtlichen�Ent-

wicklung�des�beruflichen�landwirtschaftlichen�Bildungswesens,�Berno�(Francke)�1947,�s.�47.
8� Ibidem,�s.�55.

pierWsze rolniCze szkolenia zaWodoWe o znaCzeniu 
krajoWym W szWajCarii zostały utWorzone W roku 1804 
[…] . iCh zadaniem było „uCzenie humanizmu i zaWodu” . 
rolnikom i robotnikom rolnym zaoferoWano darmoWe 
kursy zaWodoWe, które miały na Celu „WykształCenie 
ludzi Wsi na odWażnyCh dzierżaWCóW i rolnikóW” . tak 
pomyślany „dualny” system kształCenia z praktyką 
rolniCzą We Własnym GospodarstWie oraz dodatkoWymi 
kursami szkolnymi spoWodoWał rozWój szWajCarskieGo 
rolniCtWa .
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�
Ryc.�2.�Liczba�uczestników�szwajcarskich�szkół�rolniczych�według�H.�Wahlena.

Dopiero,�kiedy�szkoły�rolnicze�wprowadziły�kursy�zimowe,�które�zostały�przez�rolników�
lepiej�przyjęte,�ich�kształcenie�zawodowe�zaczęło�rozwijać�się�prężniej.�Bardzo�szybko�politycy�
i�naukowcy�dostrzegli�potencjał�dualnego�systemu�kształcenia.

„Nie�ma�lepszego�systemu�kształcenia�dla�szwajcarskich�rolników�niż�szkoły�zimowe.�Mło-
dzi� rolnicy,� którzy� zostali� praktycznie� przeszkoleni� we� własnych� gospodarstwach,� mogą�
w�pełni�skorzystać�z�teorii�z�zakresu�botaniki,�zoologii,�chemii,�nawożenia,�etc.”�9.

Z�dzisiejszej�perspektywy�widać�wyraźnie�sukces�tego�systemu,�gdyż�prawie�wszyscy�szwaj-
carscy�rolnicy�kończyli�zawodowe�szkoły�rolnicze�o�dualnym�charakterze�10.

Współcześnie�dualne� szkolenia� rolnicze� trwają� trzy� lata� i�kończą� się�dyplomem�poziomu�
trzeciego.� Umiejętności� praktyczne� nabywane� są� w� gospodarstwie,� wiedza� teoretyczna� zaś�
w�kantonalnych�szkołach�rolniczych.�Wyjątkowym�na�skalę�światową�aspektem�metodycznym�
kształcenia�jest�to,�że�uczestnicy�w�ciągu�trzech�lat�edukacji�zmieniają�gospodarstwa.�Proce-
dura�ta�umożliwia�poszerzenie�praktycznej�wiedzy�i�pozwala�rolnikom�na�zdobycie�większej�
ilości�różnych�doświadczeń�tak�zawodowych,�jak�życiowych�11.

W� latach� siedemdziesiątych� XX� wieku� kantonalne� szkoły� rolnicze� zdominowały� sektor�
kształcenia� zawodowego� w� szwajcarskim� rolnictwie,� nie� pozostawiając� miejsca� dla� oferty�
ze�strony�szkół�prywatnych,�ponieważ�koszty�szkoleń�publicznych�były�w�100%�pokrywane�
przez�rząd�szwajcarski.

W� późnych� latach� siedemdziesiątych� ubiegłego� stulecia� wzrosło� także� zapotrzebowanie�
na�edukację�z�zakresu�rolnictwa�ekologicznego�i�biodynamicznego.�Jednak�istniejący�system�
kształcenia�nie�był�otwarty�na�tę�nową�wiedzę,�ani� też�zainteresowany� jej�wykorzystaniem.�
Na�długo�przedtem�zanim�rolnicy�ekologiczni�zaczęli�myśleć�o�szkoleniu�swoich�następców,�
pionierzy� biodynamicznego� rolnictwa� próbowali� uzyskać� wsparcie� ze� strony� kantonalnych�
szkół�rolniczych.�Zauważalnie�rosło�bowiem�zapotrzebowanie�ze�strony�młodych�ludzi,�głów-
nie�z�miast,�na�edukację�z�zakresu�rolnictwa�biodynamicznego.�Wszystkie�próby�współpracy�
z�istniejącym�systemem�szkolnictwa�rolniczego�spełzły�jednak�na�niczym!

W�reakcji�na�to�niepowodzenie�pięć�szwajcarskich�rodzin�rolniczych�i�pionierzy�rolnictwa�
biodynamicznego� stworzyli� wspólnie� własną� szkołę� kształcenia� zawodowego� obejmującą�
wszystkie� znane� zalety� szwajcarskiego� systemu� kształcenia� zawodowego� w� celu� realizacji�
w� Szwajcarii� własnej� podstawy� programowej� z� zakresu� rolnictwa� biodynamicznego.� Tylko�

9� E.�Bähler,�Beiträge�zur�Geschichte�und�Darstellung�des�schweizerischen�land-�wirtschaftlichen�Unterrichts,�
Zurych�1911.

10� E.�Wettstein,�Die�Entwicklung�der�Berufsbildung�in�der�Schweiz,�Sauerländer�1987.
11� Die�Landwirtschaft�von�morgen:�die�jungen�Bauern,�„Schweizer�Bauernverband,�Situationsbericht�2015”,�

Brugg�2015.
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w�ten�sposób�rolnicy�byli�w�stanie�odpowiedzieć�na�nadzwyczajne�zapotrzebowanie�młodych�
ludzi�na�wiedzę�i�umiejętności�z�zakresu�biodynamiki.�W�1980�roku,�w�odpowiedzi�na�nega-
tywny�odzew�ze�strony�oficjalnego�systemu�szkolnictwa,�Kathi�i�Peter�Blaser�z�Emmental�BE,�
Lisette� i� Werner� Spänhauer� z� Convers� JU,� Anna� i� Fritz� Baumgartner� z� Savigny� VD,� Alice�
i�Emil�Meyer�z�Hombrechtikon�ZH�i�Annelis�oraz�Hansa�Oswald�z�Klarsreuti�TG�postanowi-

li�otworzyć�własną�szkołę�rolnictwa�biodyna-
micznego.

Koncepcja�tzw.�szkoły�wędrownej�okazała�
się� udana� i� przetrwała� w� tej� formie� 35� lat.�
Obejmowała�4� lata�praktycznej� pracy�w�go-
spodarstwach� biodynamicznych� wzbogaco-
nych� o� grupowe� teoretyczne� kursy� zimowe.�
Z� powodu� braku� dostępu� do� szkół,� nauka�
odbywała�się�w�gospodarstwach.�To�właśnie�
rolnicy�w�dużej�mierze�zajmowali�się�naucza-
niem,� ponieważ� brakowało� środków� na� za-

trudnienie�personelu.�Rodziny�rolnicze�pełniły�więc�wiele�obowiązków:�jako�rolnicy�i�prak-
tycy�odpowiadali�za�część�praktyczną�w�szkole�zawodowej,�ale�jako�specjaliści�od�rolnictwa�
biodynamicznego�zimą�nauczali�również�teorii.�Rolnicy�byli�odpowiedzialni�nie�tylko�za�treść�
zajęć�i�metodykę,�ale�także�za�zakwaterowanie�studentów.�W�zależności�od�potrzeb�i�możli-
wości�zapraszali�ekspertów�i�naukowców,�aby�wzbogacić�ofertę.�Podczas�każdego�z�czterech�
lat�nauki�dominował�jeden,�inny�temat�związany�ze�światem�przyrody:�1.�rok�–�gleba,�2.�rok�
–�rośliny,�3.�rok�–�zwierzęta,�4.�rok�–�człowiek�12.�Rozumowanie�rolników�dotyczące�nauczania�
było�takie,�że�skoro�może�rozwijać�się�gospodarstwo,�mogą�rozwijać�się�również�uczniowie.�
Kształcenie�nie�było�pomyślane� jako�przeciwieństwo�edukacji� rolniczej,�przeciwnie�–�miało�
być�z�praktyką�rolniczą�całkowicie�zintegrowane.�Gospodarstwo,�rodzina�rolnika�i�studenci�
mieli�wzajemnie�się�wspierać!

W�gospodarstwie�uczestnik�zajęć,�jako�praktykant,�uczeń�i�współpracownik,�niemal�jako�
członek� rodziny,�uczył� się� sezonowych�prac�w�rolnictwie,�a�następnie�w�ciągu� semestru�zi-

mowego� realizował� bloki� nauczania� „szkoły�
wędrownej”� w� ramach� organizowanych� za�
każdym� razem�w� innym�gospodarstwie�bio-
dynamicznym� kursów.� Lekcje� odbywały� się�
głównie�w�salonach�gospodarstw,�z�powodu�
braku� dostępu� do� placówek� edukacyjnych.�
Praktyczne�programy�nauczania� oparte� były�
z� jednej� strony� na� oficjalnych� programach�

z�kantonalnych�szkół�rolniczych,�z�drugiej�zaś�–�wzbogacone�o�konkretne,�nowo�opracowa-
ne� treści�wynikające�z�wykładów�dr�Rudolfa�Steinera,�niemieckiego� filozofa� i� antropozofa,�
który�zainspirował�pionierów�rolnictwa�biodynamicznego.�Po�latach,�w�2004�roku�programy�
nauczania�stowarzyszenia�biodynamicznych�rolników�w�Szwajcarii�zostały�oficjalnie�uznane�
przez� rząd� szwajcarski� i�od� tego�momentu�uczestnicy,�oprócz�oficjalnego�dyplomu�rolnika,�
otrzymują� certyfikat� zawodowy� „eksperta� w� zakresie� rolnictwa� biodynamicznego”.� Reinte-
gracja� inicjatywy�biodynamicznych� rolników�Szwajcarii� z�publicznym�systemem�kształcenia�
rolniczego�zajęła�zatem�24�lata.

Miejsca� szkoleniowe� dla� uczestników� szwajcarskich� biodynamicznych� szkół� rolniczych,�
w�których�uczą�się�oni�zarówno�teorii,�jak�i�praktyki,�oferowali�przez�lata�i�(częściowo)�oferu-
ją�nadal�rolnicy�z�ponad�80�gospodarstw�biodynamicznych�(które�oprócz�etykiety�ekologicz-
nej�posiadają�certyfikat�Demeter)�z�całej�Szwajcarii.�Od�1980�roku�do�dzisiaj�zostało�przeszko-
lonych� ponad� 400� szwajcarskich� biodynamicznych� rolników.� Spośród� nich� wielu� prowadzi�
dzisiaj�w�różnych�częściach�kraju�własne�gospodarstwa�biodynamiczne�13.

12� Verein�für�biologisch-dynamische�Landwirtschaft.�Wegleitung�zum�Prüfungsreglement�der�Fachasubildung,�
Arlesheim�2004.

13� R.� Ingold,�Die�Entwicklung�der�Fachasubildung,�Beiträge,� „Verein� für�biologisch-dynamische�Landwirt-
schaft”�Nr.�2/16,�Arlesheim�2016.

pionierzy rolniCtWa biodynamiCzneGo stWorzyli 
Wspólnie Własną szkołę kształCenia zaWodoWeGo 
obejmująCą Wszystkie znane zalety szWajCarskieGo systemu 
kształCenia zaWodoWeGo W Celu realizaCji W szWajCarii 
Własnej podstaWy proGramoWej z zakresu rolniCtWa 
biodynamiCzneGo . tylko W ten sposób rolniCy byli 
W stanie odpoWiedzieć na nadzWyCzajne zapotrzeboWanie 
młodyCh ludzi na Wiedzę i umiejętnośCi z zakresu 
biodynamiki .

po lataCh, W 2004 roku proGramy nauCzania 
stoWarzyszenia biodynamiCznyCh rolnikóW W szWajCarii 
zostały ofiCjalnie uznane przez rząd szWajCarski i od 
teGo momentu uCzestniCy, opróCz ofiCjalneGo dyplomu 
rolnika, otrzymują Certyfikat zaWodoWy „eksperta 
W zakresie rolniCtWa biodynamiCzneGo” .
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Jak�widać�w�świetle�powyższych�rozważań,�biodynamiczni�rolnicy�Szwajcarii�odkryli�nowe�
skuteczne�podejście�do�koncepcji�dualnego�kształcenia�zawodowego,�chociaż�wcześniej�utwo-
rzenie�szkoły�rolnictwa�biodynamicznego�nie�było�możliwe.�Z�czasem�jednak�przekonano�się,�
że�dualne�podejście,�łączące�praktykę�z�teorią�i�ściśle�związane�z�tym,�co�dzieje�się�sezonowo�
i�kulturowo�w�gospodarstwie,�stanowi�skuteczną�koncepcję�nauczania,�w�której�praktyczna�
praca� w� gospodarstwie� i� zajęcia� w� trybie� szkolnym� są� tak� pomyślane� i� zrównoważone,� by�
w� sposób�optymalny� rozwijać� kompetencje� rolnicze�uczestników� zajęć.�Dzisiaj,� z� uwagi� na�
postępującą� specjalizację� gospodarstw,� ale� także� na� chęć� odgórnego� ujednolicenia� działań�
szkoleniowych,�kształcenie�zawodowe�staje�się�coraz�bardziej�zredukowane�do�pracy�w�szkole,�
wbrew�temu,�co�uczestnicy�postrzegają�jako�najbardziej�efektywne�podejście�do�nauki.�Tym�
bowiem�pozostaje�dualny�system�kształcenia�zawodowego.
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reto inGold � –� dr,� mieszka� w� Arlesheim� w� Szwajcarii.� Jest� specjalistą� w� dziedzinie�
agronomii,� wykładowcą,� ekspertem� z� zakresu� rolnictwa� biodynamicznego.� Wychowy-
wał�się�w�mieście,�a�mimo�to�zawsze�interesował�się�rolnictwem.�Uczestniczył�w�jednym�
z�4-letnich�kursów�praktycznych�dla�rolników�z�zakresu�rolnictwa�biodynamicznego,�or-
ganizowanych�w�Szwajcarii�od�początku�lat�80.�XX�wieku.�Miłość�do�nauczania�zapro-
wadziła�go�z�powrotem�na�uniwersytet,�gdzie�ukończył�studia�agronomiczne�oraz�kurs�dla�
nauczycieli.�Przez�kilka�lat�pracował� jako�naukowiec� i�doradca,�a�następnie�przez�długi�
czas�wykładał�w�szwajcarskiej�szkole�rolnictwa�biodynamicznego�dla�rolników,�gdzie�peł-
nił�też�funkcję�dyrektora.�Obecnie�angażuje�się�w�projekty�międzynarodowe,�gdzie�działa�
jako�ekspert�w�zakresie�rolnictwa�biodynamicznego.
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UNIWERSYTETY�LUDOWE.�
Z�DZIEJÓW�PRACY�NA�RZECZ�

SPOŁECZNEJ�INKLUZJI

Wprowadzenie

Zacznijmy�od�przywołania�stwierdzenia�Agnieszki�Stopińskiej-Pająk�z�„Wprowadzenia”�do�
jednej� z� książek,� którą� współredagowałem� przed� kilku� laty.� Monografia� ta� dotyczyła� ro-
li�edukacji�dorosłych�w�przeciwdziałaniu�społecznej�marginalizacji� i�kompensacji� skutków�
społecznego� wykluczenia.� Przywołana� autorka,� jako� redaktor� naczelna� serii� wydawniczej�
„Biblioteka�Edukacji�Dorosłych”�Akademickiego�Towarzystwa�Andragogicznego,�w�ramach�
której�książka�została�opublikowana,�już�w�pierwszych�zdaniach�swoich�uwag�wprowadza-
jących�odnotowała:

„Wykluczenie� społeczne� […]� pozbawia� ludzi� możliwości� uczestniczenia� w� życiu� zbioro-
wym.�Tym�samym�powoduje�niemożność�korzystania�z�demokracji,�w�której�uczestnictwo�
jest�traktowane�jako�jej�cecha�definicyjna”�1.

Podkreślmy,� że� edukacja� dorosłych� związana� jest� z� podjętą� w� niniejszym� szkicu� proble-
matyką�w�sposób� szczególny.�Rodziła� się�ona�bowiem�–�w�swych�głównych�nurtach�–� jako�

próba� odpowiedzi� na� problemy� wyklucze-
nia� warstw� plebejskich� (defaworyzowanych�
edukacyjnie):� włościan,� robotników,� a� wraz�
z� upływem� czasu� także� innych� grup:� ko-
biet,� żołnierzy,� członków� różnych� związ-
ków� wyznaniowych� itp.,� nie� mieszących� się�
w� głównym� nurcie� edukacyjnym� społeczeń-
stwa.� Odpowiedzią� na� rodzące� się� w� wyni-
ku� zachodzących� od� połowy� XIX� stulecia�
przeobrażeń� gospodarczych,� społecznych�

i�politycznych�musiały�stać�się�bowiem�nowatorskie�w�stosunku�do�wcześniejszych�koncepcje�
edukacyjne�–�„nakazujące”�po-�i�pozaszkolne�kształcenie�podejmowane�już�w�okresie�dorosło-
ści�celem�ograniczenia�zagrożenia�wykluczenia�z�przemian.�Pojawiające�się�nowe�formy�i�in-
stytucje�edukacyjne,�jak�kursy�dla�dorosłych�(np.�alfabetyzacyjne),�różnorodne�stowarzysze-
nia�oświatowo-kulturalne,�uniwersytety�powszechne,�uniwersytety�robotnicze,�czy�wreszcie�
uniwersytety�ludowe,�a�także�coraz�silniej�w�kolejnych�dziesięcioleciach�zgłaszane�–�postulaty�
konieczności�popularyzacji�wiedzy,�czy�–�uzyskujące�stopniowo�status�ważnego�nurtu�w�edu-
kacji� dorosłych� –� samokształcenie� każdorazowo� były� zarazem� tak� naprawdę� propozycjami�
związanymi�z�przeciwdziałaniem�marginalizacji.

1� A.�Stopińska-Pająk,�Wprowadzenie�od�redaktorki�serii,�[w:]�T.�Maliszewski,�J.�Żerko�(red.),�Edukacja�do-
rosłych�wobec�społecznego�wykluczenia:�przeszłość�i�teraźniejszość,�„Biblioteka�Edukacji�Dorosłych”�t.�44,�Aka-
demickie�Towarzystwo�Andragogiczne,�„Ateneum”�–�Szkoła�Wyższa�w�Gdańsku,�Warszawa-Gdańsk�2012,�s.�5.

odpoWiedzią na rodząCe się W Wyniku zaChodząCyCh 
od połoWy XiX stuleCia przeobrażeń GospodarCzyCh, 
społeCznyCh i polityCznyCh musiały stać się […] 
noWatorskie W stosunku do WCześniejszyCh konCepCje 
edukaCyjne – „nakazująCe” po- i pozaszkolne kształCenie 
podejmoWane już W okresie dorosłośCi Celem oGraniCzenia 
zaGrożenia WykluCzenia z przemian .
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Analiza�najważniejszych�cech�genetycznych�edukacji�dorosłych�zdaje�się�potwierdzać�odno-
towaną�powyżej�uwagę�w�całej�rozciągłości.�Zajrzyjmy�na�przykład�do�„Encyklopedii�pedago-
gicznej�XXI�wieku”.�Jak�wskazuje�tam�Tadeusz�Aleksander:

�– „Otwartość�edukacji�dorosłych�wyraża�się�[…]�w�likwidacji�wszelkich�granic�zamykają-
cych�chętnym�dostęp�do�dalszego�kształcenia�się”;

�– „Powszechnie�dostrzeganą�cechą�edukacji�dorosłych�jest� jej�ścisły�związek�z�interesem�
określonych�grup�społecznych�i�jednostek�przynależących�do�tych�grup”;

�– „[Edukacja�dorosłych]�pomaga� ludziom�dorównać�kwalifikacjami�do�poziomu�wyma-
gań�stawianych�przez�formalne�wymogi�osobom�wykonującym�dany�zawód”;

�– „[Edukacja�dorosłych]�służy�także�awansowi�zawodowemu�i�społecznemu�całych�grup�
społecznych�i�pojedynczych�osób”�2.

Tak�więc�widać�wyraźnie,�że�edukację�dorosłych�można�(i�należy)�postrzegać�jako�ważne�
społeczne�narzędzie�w�działaniach�przeciw�wykluczaniu.�Ba,�w�czasach�współczesnych,� jak�
zauważa�to�Hanna�Solarczyk-Szwec,

„[…]� awansowała� [ona]� do�wiodących� strategii� społecznej� inkluzji.�Uzasadnione� jest� za-
tem�eksplorowanie�tych�zjawisk�także�z�andragogicznego�punktu�widzenia�i�dostarczanie�
teoretycznych�modeli�o�wyjaśniającej,� interpretującej� i�projektującej�mocy.�Tym�bardziej,�
że�problematyka�ta�w�andragogice�była�dotąd�rzadko�podejmowana,�ustępując�pola�w�tym�
względzie�przedstawicielom�socjologii,�pracy�socjalnej�i�pedagogiki�społecznej”�3.

Pośród�wszystkich� instytucji� edukacji� dorosłych,� które�pojawiły� się�w� różnych� częściach�
świata�w�czasach�nowożytnych,�jedną�z�najbardziej�skutecznych�w�przeciwdziałaniu�społecz-
nej�marginalizacji�okazały�się�uniwersytety�ludowe.�Jako�zakłady�oświatowe�wyrosłe�ze�skan-
dynawskich�tradycji�ruchów�społecznych�–�zyskały�rozgłos�i�uznanie�nie�tylko�w�społeczeń-
stwach�nordyckiej�północy�Europy.�I�dzisiaj�w�różny�sposób�i�z�różnym�nasileniem�wspierają�
procesy� społecznej� inkluzji� i� rozwoju� społe-
czeństwa� obywatelskiego� w� kilkudziesięciu�
krajach�na�całym�świecie.�Jak�wskazuje�jeden�
z�ich�polskich�znawców,�Lucjan�Turos,

„placówki� te� neutralizowały� proces� spo-
łecznego�wykluczenia�młodzieży�wiejskiej�
przede�wszystkim�dzięki�temu,�że�kształto-
wały�ideały�społeczne.�Ideały�te�zawierały�takie�wartości,�jak�życie�ludzkie,�praca,�rodzina,�
Ojczyzna,�kultura�ludowa,�ruch�ludowy�i�spółdzielczy.�Mając�takie�ideały�wychowankowie�
uniwersytetów�ludowych�wkraczali�z�życie�społeczne�z�wiarą�w�to,�że�ich�zdolności,�praca�
i�zaangażowanie�są�potrzebne�[…]�wsi�i�całemu�narodowi”�4.

Wtóruje�mu�Tadeusz�Pilch,�dobitnie�podkreślając,�że�uniwersytety�ludowe�były�przez�dzie-
sięciolecia�i�pozostają�nadal�instrumentami�budowania�wspólnoty�i�wspólnotowości:

„Umiejętność� tworzenia� i� pielęgnowania� wspólnoty� w� uniwersytetach� ludowych� miała�
niemal� sakralny� charakter� […]� przygotowania� do� zbiorowego� i� samorządnego� działania�
w�środowisku�macierzystym;�do�szlachetnie�pojętej�służby�drugiemu�człowiekowi�i�wspól-
nocie”�5.

2� T.�Aleksander,�Edukacja�dorosłych,�[w:]�T.�Pilch�(red.),�Encyklopedia�pedagogiczna�XXI�wieku,�t.�I,�War-
szawa�2003,�s.�908–909.

3� H.� Solarczyk-Szwec, Recenzja� wydawnicza� pracy� zbiorowej� pt.:� „Edukacja� dorosłych� wobec� społecznego�
wykluczenia:�przeszłość�i�teraźniejszość”�pod�red.�Tomasza�Maliszewskiego�i�Józefa�Żerko,�Toruń,�7-09-2011,�s.�1�
(mps�w�dokumentacji�Wydawnictwa�„Ateneum”�Szkoły�Wyższej�w�Gdańsku).

4� L.�Turos,�Edukacja�dorosłych�wobec�problemów�wykluczenia� społecznego,� [w:]�T.�Maliszewski,� J.�Żerko�
(red.),�Edukacja�dorosłych�wobec�społecznego�wykluczenia:�przeszłość�i�teraźniejszość,�„Biblioteka�Edukacji�Do-
rosłych”�t.�44,�Akademickie�Towarzystwo�Andragogiczne,�„Ateneum”�–�Szkoła�Wyższa�w�Gdańsku,�Warszawa-
-Gdańsk�2012,�s.�271.

5� T.�Pilch,�Uniwersytet� ludowy,� [w:]�T.�Pilch�(red.),�Encyklopedia�pedagogiczna�XXI�wieku,� t.�VI,�Wydaw-
nictwo�Akademickie�„Żak”,�Warszawa�2007,�s.�1019.

pośród WszystkiCh instytuCji edukaCji dorosłyCh, które 
pojaWiły się W różnyCh CzęśCiaCh śWiata W CzasaCh 
noWożytnyCh, jedną z najbardziej skuteCznyCh 
W przeCiWdziałaniu społeCznej marGinalizaCji okazały się 
uniWersytety ludoWe .
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Skandynawskie�początki

Gdy�prześledzimy�wiarygodne�naukowo,�pogłębione�studia�dotyczące�początków�uniwersyte-
tów�ludowych�w�krajach�skandynawskich�takich�autorów�jak�na�przykład�francuska�historyk�
edukacji�dorosłych�Erica�Simon�6�czy�amerykański�antropolog�Steven�M.�Borish�7,�odniesiemy�
nieodparte�wrażenie,�że�przeciwdziałanie�wykluczeniu�społecznemu�leży�u�genezy�uniwersy-
tetów�ludowych.�To�bowiem�chęć�włączania�warstw�chłopskich�w�procesy�społeczne,�kultu-
rowe�i�polityczne�zmusiła�liderów�intelektualnych�tamtejszych�społeczeństw�do�poszukiwania�
nowych� instrumentów�edukacyjnych�dla�młodzieży�wiejskiej�w�okresie�poszkolnym.� Intere-
sująco�na�gruncie�polskim�opisują�te�kwestie�między�innymi�Grażyna�Szelągowska�8�i�Tadeusz�
Aleksander�9.� Oboje� –� aczkolwiek� wychodząc� z� różnych� przesłanek� –� wskazują,� że� to� pro-
cesy� emancypacyjne� zachodzące� wśród� mieszkańców� wsi� –� najpierw� w� Danii,� a� za� chwilę�
w�pozostałych�krajach�skandynawskich�–�doprowadziły�do�konieczności�powołania�do�życia�
nieznanej�wcześniej� instytucji,�która�by�mogła�skutecznie,�w�społecznie�pożądanym�kierun-
ku�prowadzić�edukację�obywatelską�i�patriotyczną�wśród�tamtejszych�chłopów.�Ta�pierwsza�
wskazuje�co�prawda,�iż

„oryginalna�koncepcja�Grundtviga�znacznie�odbiegała�od�naszego�wyobrażenia�uniwersy-
tetów�ludowych,�[gdyż]�zgodnie�z�zamierzeniem�filozofa,�miała�to�być�szkoła�dla�państwo-
wych� urzędników� oraz� wszystkich� innych� chętnych,� także� farmerów,� kupców,� w� której�
nauczano� by� […]� języka� ojczystego,� historii� i� literatury,� wiedzy� o� społeczeństwie� i� pań-
stwie”�10,

ale�też�podkreśla,�że�Grundtvig�przynajmniej�w�kilku�swoich�różnych�tekstach�wydawanych�
w�różnym�czasie�i�miejscach:

„[…]�przedstawił�nowy�program�nauczania�dla�najniższych�grup�społecznych,�który�miał�
przyczynić� się� do� kształcenia� obywatelskiej� i� narodowej� świadomości� [oraz]� wyrabiać�
umiejętności�wysławiania�się�i�formułowania�myśli”�11.

Drugi�z�przywołanych�wyżej�autorów�podkreśla�związki�uniwersytetów�ludowych�z�dok-
tryną�społeczną�agraryzmu�i�wyrosłego�na�jej�gruncie�ruchu�społeczno-politycznego�i�wska-

zywał,�że�te�nowe�instytucje�miały�w�sposób�
elastyczny� przygotowywać� młodych� miesz-
kańców� wsi� do� pełnego,� twórczego� uczest-
nictwa� w� przebudowie� społeczno-gospodar-
czej�zmierzającej�do�wydźwignięcia�kraju�na�
wyższy� poziom� cywilizacyjnego� rozwoju,�
stawiając� przy� tym� nie� tyle� na� edukację� za-
wodową,�co�na�edukację�obywatelską�i�pracę�
kulturalno-oświatową�12.

Tak� więc� uniwersytety� ludowe� zrodziły�
konkretne� potrzeby.� W� nowej� pouwłaszcze-
niowej� rzeczywistości� społecznej� chłopi� ko-
lejnych� krajów� skandynawskich� uzyskiwali�
stopniowo� coraz� więcej� praw� obywatelskich�

6� E.�Simon,�Réveil�national�et�culture�populaire�en�Scandinavie.�La�genèse�de�la�højskole�nordique�1844–1878,�
Gyldendal,�Copenhagen�1960.

7� S.M.�Borish,�The�Land�of�the�Living.�The�Danish�folk�high�schools�and�Denmark’s�non-violent�path�to�mo-
dernization,�Blue�Dolphin�Press,�Grass�Valley,�California�1991.

8� G.�Szelągowska,�Poddany�i�obywatel.�Stowarzyszenia�społeczne�w�Danii�w�dobie�transformacji�ustrojowej�
XIX�wieku,�Wydawnictwo�DiG,�Warszawa�2002,�s.�110–122.

9� T.� Aleksander,� Uniwersytety� ludowe� następstwem� ruchu� przebudowy� społeczno-gospodarczej� wsi,� [w:]�
T.�Maliszewski,�M.�Rosalska�(red.),�Uniwersytety�ludowe�–�pomiędzy�starymi�a�nowymi�wyzwaniami,�Wydawnic-
two�„Adam�Marszałek”,�Toruń�2016,�s.�15–28.

10� G.�Szelągowska,�op.cit.,�s.�118.
11� Ibidem,�s.�119.
12� T.�Aleksander,�Uniwersytety�ludowe…,�op.�cit.,�s.�15–17.

W noWej pouWłaszCzenioWej rzeCzyWistośCi 
społeCznej Chłopi kolejnyCh krajóW skandynaWskiCh 
uzyskiWali stopnioWo Coraz WięCej praW obyWatelskiCh 
i polityCznyCh . stopnioWo polepszała się róWnież iCh 
pozyCja ekonomiCzna . tymCzasem systemy ośWiaty 
istniejąCe W poszCzeGólnyCh krajaCh nordyCkiCh 
– mimo reform upoWszeChniająCyCh szkolniCtWo 
elementarne WproWadzonyCh W i połoWie XiX stuleCia – 
nie uWzGlędniały noWyCh potrzeb edukaCyjnyCh WarstW 
ChłopskiCh i nie przyGotoWyWały iCh do korzystania 
z uzyskanej WolnośCi społeCznej Czy ekonomiCznej .
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i�politycznych.�Stopniowo�polepszała�się�również�ich�pozycja�ekonomiczna.�Tymczasem�syste-
my�oświaty�istniejące�w�poszczególnych�krajach�nordyckich�–�mimo�reform�upowszechniają-
cych�szkolnictwo�elementarne�wprowadzonych�w�I�połowie�XIX�stulecia�–�nie�uwzględniały�
nowych�potrzeb�edukacyjnych�warstw�chłopskich� i�nie�przygotowywały� ich�do�korzystania�
z�uzyskanej�wolności�społecznej�czy�ekonomicznej.�O�ile�bowiem�w�miastach�upowszechniały�
się�szkoła�rzemieślnicza�i�szkoła�średnia,�o�tyle�dla�chłopów�–�poza�nielicznymi�szkołami�rol-
niczymi�i�kursami�gospodarskimi�–�możliwości�dalszej�edukacji�po�szkole�ludowej�(elementar-
nej)�w�miejscu�zamieszkania�kończyły�się.�To�zaś�realnie�zagrażało�możliwościom�efektywnego�
rozwoju�społeczności�wiejskich�jako�całości�i�ich�poszczególnych�członków�i�mogło�wykluczyć�
warstwy�chłopskie�z�partycypacji�w�zdobyczach�cywilizacyjnych� i� świadomego�współbrania�
z�innymi�warstwami�odpowiedzialności�za�losy�kraju.�Antidotum�dla�dostrzeżonych�niebez-
pieczeństw�miały�stać�się�nieznane�wcześniej�instytucje�oświatowe�–�uniwersytety�ludowe�13.

Pierwotnie�duński�koncept�folkehøjskole�szybko�zyskał�uznanie�w�kolejnych�krajach�skan-
dynawskich.�Pierwsza�placówka�w�Królestwie�Danii�powstała,� jak�wiadomo,�w�1844�roku.�
Dwadzieścia�lat�później,�w�1864,�uruchomiona�została�pierwsza�placówka�w�Norwegii,�w�ro-
ku�1868�otwarto�pierwsze�trzy�szwedzkie�uniwersytety�ludowe,�a�w�roku�1889�dwa�pierwsze�
w�Finlandii.

Metamorfozy

Początkowo�we�wszystkich�krajach� skandynawskich�uniwersytety� ludowe�działały�w�środo-
wiskach�wiejskich�i�na�ich�rzecz,�okazując�się�przy�tym�niezwykle�skutecznymi�narzędziami�
edukacji� obywatelskiej� i� patriotycznej� oraz�
społecznej� inkluzji.� Doceniając� ich� skutecz-
ność�i�potencjał�związany�z�otwartością�pro-
gramową� i� elastycznością� formuły� organiza-
cyjnej,� z� czasem� zaczęto� eksperymentować�
z� możliwością� wykorzystania� uniwersytetu�
ludowego� do� pracy� na� rzecz� innych� warstw�
społecznych� i� grup� interesów.� Spowodowa-
ło� to,� że� w� swym� mateczniku,� czyli� krajach�
nordyckich,�placówki�te�zaczęły�u�progu�XX�
wieku� podejmować� także� zadania� oświato-
wo-wychowawcze� np.� w� środowiskach� ro-
botniczych,�związkach�wyznaniowych,�ruchu�
abstynenckim�czy�wśród�mniejszości�narodowych�i�etnicznych.�Przykłady�takich�działań�moż-
na� by� mnożyć.� Mimo� odmiennych� w� takich� przypadkach� środowisk� działania� niezmienne�
pozostawały�UL-owskie�założenia�i�reguły�działalności�wychowawczej.�Przypomnijmy�je�dla�
porządku:

1.� prymat�rozwoju�duchowego�nad�kształceniem�instrumentalnym,
2.� prymat�dobroci�człowieka�nad�perfekcjonizmem�zawodowym,
3.� prymat�tolerancji�nad�racjami�walki�i�taktyki�politycznej,
4.� prymat�wspólnoty�i�więzi�międzyludzkich�nad�organizacją�formalną�14.

Ten� zbiór� najbardziej� podstawowych� cech� charakterystycznych� uniwersytetów� ludowych�
okazał�się�cenny�nie�tylko�dla�kształtowania�wspólnotowości�środowisk�wiejskich�i�podmio-
towości�chłopów.

Już�w�końcu� lat�80.�XIX�wieku� formułę�uniwersytetu� ludowego�zaczęły�wykorzystywać�
środowiska�religijne�–�najpierw�w�Danii�(1887,�Nørre�Nissum,�Kirkelig�Forening�for�den�Indre�
Mission�i�Danmark),�a�wkrótce�także�w�Norwegii�(gdzie�jeden�z�dwóch�głównych�nurtów�UL�
skupiony�w�Noregs�Kristelege�Folkehøgskolelag�od�chwili�powstania�do�dzisiaj�pozostaje�w�sil-

13� W� języku� duńskim:� wyższe� szkoły� ludowe� (folkehøjskole);� nazwa� miała� wskazywać,� że� są� to� placówki�
oświatowe�umożliwiające�mieszkańcom�wsi�kontynuowanie�nauki�po�szkole�ludowej�(folkeskole).

14� T.�Pilch,�op.cit.,�s.�1019.

poCzątkoWo We WszystkiCh krajaCh skandynaWskiCh 
uniWersytety ludoWe działały W środoWiskaCh WiejskiCh 
i na iCh rzeCz, okazująC się przy tym niezWykle 
skuteCznymi narzędziami edukaCji obyWatelskiej 
i patriotyCznej oraz społeCznej inkluzji . doCeniająC 
iCh skuteCzność i potenCjał zWiązany z otWartośCią 
proGramoWą i elastyCznośCią formuły orGanizaCyjnej, 
z Czasem zaCzęto eksperymentoWać z możliWośCią 
Wykorzystania uniWersytetu ludoWeGo do praCy na rzeCz 
innyCh WarstW społeCznyCh i Grup interesóW .
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nym�związku�z�religią�15),�Finlandii�(1907)�16�i�Szwecji�(gdzie�z�czasem�pojawiły�się�uniwersyte-
ty�ludowe�tzw.�Wolnych�Kościołów,�ale�też�placówki�związane�z�kościołem�luterańskim�–�jak�
np.�Sigtuna�folkhögskola,�1817,�czy�–�dużo�później�–�z�kościołem�katolickim,�jak�np.�St.�Birgit-
ta�folkhögskola)�17.

Niemal� w� tym� samym� czasie� podjęto� też� próbę� wykorzystania� po� raz� pierwszy� uniwer-
sytetu�ludowego�do�pracy�na�rzecz�mniejszości�narodowych.�W�1889�roku�otwarto�bowiem�
uniwersytet� ludowy� dla� mniejszości� szwedzkiej� w� Finlandii� w� miejscowości� Porvoo� (szw.:�
Borgå).� W� tym� obszarze� piękną� kartę� w� historii� skandynawskich� uniwersytetów� ludowych�
zapisała�nieistniejąca�już�Samernas�folkhögskola�w�Jokkmokk�w�północnej�Szwecji,�działająca�
w�społeczności�tamtejszych�Samów.

Odrębną,�ważną�warstwą�społeczną,�którą�wsparły�swym�działaniem�skandynawskie�uni-
wersytety� ludowe,� byli� robotnicy.� Pierwszą� z� takich� placówek� otwarto� w� Szwecji� w� 1906�
roku.� Był� to� Uniwersytet� Ludowy� Brunnsvik� w� miejscowości� Ludvika,� powołany� do� życia�
przez� Szwedzką� Socjaldemokratyczną� Partię� Robotniczą,� mający� kształcić� liderów� robot-
niczych.� W� kilka� lat� później� swój� pierwszy� uniwersytet� ludowy� dla� robotników� otworzyli�
w�portowym�mieście�Esbjerg�Duńczycy� (1910).� Placówkami�o�podobnym�charakterze�były�
też�Købmandshvile�folkehøjskole�(1905)�w�północnej�części�Zelandii�kształcąca�UL-owskimi�
metodami�młodych�kupców�oraz�uniwersytet�ludowy�dla�rybaków�w�Kerteminde�(1908)�18.

W�świetle�przywołanych�wyżej�ilustracji�widać,�że�bardzo�wcześnie,�bo�już�od�przełomu�lat�
osiemdziesiątych� i� dziewięćdziesiątych� XIX� wieku� wykorzystaniem� uniwersytetu� ludowego�
coraz� częściej� zaczęły� interesować� się� środowiska�nie� związane�bezpośrednio� ze� społeczno-
ściami�wiejskimi.�Na�przełomie�wieków�niektóre�już�funkcjonujące�wyższe�szkoły�ludowe�za-
częto�wykorzystywać�do�aktywnego�kształcenia�liderów�i�członków�rozwijających�się�żywio-
łowo�organizacji�społecznych,�a�zwłaszcza�ruchu�robotniczego,�towarzystw�antyalkoholowych�
oraz�związków�religijnych�(np.�istniejący�od�1875�roku�Uniwersytet�Ludowy�w�Grebbestad�na�
potrzeby�ruchu�abstynenckiego).�Widziano�w�uniwersytetach�już�nie�tylko�placówkę�oświato-
wo-wychowawczą�dla�starszej�młodzieży�wiejskiej,�ale�także�doskonałe�narzędzie�edukacyjne�
w�przygotowaniu�kadr�do�działalności�politycznej�i�społecznej,�o�czym�wyraźnie�świadczyły�
rzesze�wykształconych�tam�i�skutecznie�działających�na�szczeblu�lokalnym,�regionalnym�i�na-
rodowym� polityków� duńskich,� szwedzkich,� norweskich� czy� fińskich,� wywodzących� się� ze�
środowiska�chłopskiego�–�a�z�czasem�także�robotniczego,�liderów�organizacji�społecznych�czy�
różnych�podmiotów�religijnych.

Zakończenie

Analizując�wyjście�uniwersytetów� ludowych�poza� swoje�pierwotne� środowiska�oddziaływa-
nia�nie�można�pominąć�faktu,�że�dzięki�regulacjom�prawnym�przyjętym�dla�tych�placówek,�
wykorzystanie� formuły�UL-ów�przez�środowiska�poza-wiejskie�pozwalały�na�otrzymywanie�
corocznych�subsydiów�z�budżetu�państwa�na�prowadzoną�działalność�oświatową.�Była�to�więc�
sprawdzona�droga�do�uzyskiwania�publicznego�finansowania�własnej�działalności�programo-
wej�przez�organizacje�społeczne,�partie�polityczne�i�poszczególne�środowiska�religijne.�Należy�
przy�tym�podkreślić,�że�w�początkach�XX�wieku�w�Danii,�Szwecji,�Norwegii�i�Finlandii�od-
bywały�się�ożywione� i�długotrwałe�dyskusje�na�temat�dopuszczalności�powiązania� idei�uni-
wersytetu�ludowego�z�programami�silnie�ideologicznie�lub�religijnie�sprofilowanych�grup�spo-
łecznych.�Opinie�społeczeństwa�i�polityków�na�ten�temat�były�bardzo�zróżnicowane.�Kolejną�
poruszaną�w�dyskusjach�sprawą�stała�się�możliwość�skorzystania�z�oferty�uniwersytetów�lu-
dowych�przez�robotników�przemysłowych�i�młodzieży�miejskiej.�Uczynienie�z�wymienionych�

15� J.�Lövgren,�Norwegian� folk�high�schools� redefine� their� role�as�value-based� institutions,�“Nordisk�Kultur-
politisk�tidsskrift”�2015,�Vol.�18,�No�2,�s.�199–217.

16� P.�Partanen,�I.�Ruokonen,�H.�Ruismäki,�The�Finnish�Design�of�Folk�High�School�Education,�“The�Euro-
pean�Journal�of�Social�&�Behavioural�Sciences”�2013,�DOI:�10.15405/ejsbs.97,�s.�1182.

17� T.�Maliszewski,�Den� svenska� folkhögskolan.�En�betraktelse� från�andra� sidan�Östersjön,� ”Vuxentubildar-
centrums�skriftserie�19”,�Linköpings�universitet,�Linköping�2008.

18� J.�Carlsen,�O.�Borgå,�The�Danish�Folkehøjskole,�The�Royal�Danish�Ministry�of�Foreign�Affairs,�Copen-
hagen�2010,�s.�26–27.
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grup�potencjalnych� słuchaczy� tych� zakładów�wywołało� zauważalny�opór� części� środowiska�
„tradycyjnych”�uniwersytetów�ludowych�w�Danii�i�w�Szwecji�19.�Dyskusje�na�ten�temat�trwały�
jeszcze�w�latach�trzydziestych�XX�wieku,�kiedy�to�w�związku�ze�światowym�kryzysem�gospo-
darczym�bezrobocie�dotknęło�dużą�grupę�młodzieży�robotniczej�w�krajach�Północy,�co�część�
z�nich�zaprowadziło�na�kursy�do�położonych�w�obszarach�wiejskich�uniwersytetów�ludowych.

Ewolucja� koncepcji� dotyczącej� roli� i� zadań� wyższych� szkół� ludowych� spowodowała,� iż�
kolejne� placówki� nie� miały� już� tak� ścisłego� związku� ze� środowiskami� wsi,� a� zaczęły� coraz�
częściej� wypełniać� zadania� oświatowe� sta-
wiane�im�przez�różne�grupy�interesów�zwią-
zane� z� kształceniem� liderów� i� aktywistów.�
W�tym�sensie�niewątpliwie�działały�na�rzecz�
upodmiotowienia�swojego�środowiska�i�mia-
ły�charakter�edukacji�włączającej�–�potwier-
dzając�tym�samym�opinię�o�dużej�elastyczno-
ści� samej� koncepcji� uniwersytetu� ludowego�
oraz� o� umiejętności� stosunkowo� szybkiego�
reagowania�na�nowe�sytuacje� i�wyzwania�–�w�tym�pojawiające�się�w�różnych�środowiskach�
potrzeby�oświatowe.
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szkół ludoWyCh spoWodoWała, iż kolejne plaCóWki nie 
miały już tak śCisłeGo zWiązku ze środoWiskami Wsi 
a zaCzęły Coraz CzęśCiej Wypełniać zadania ośWiatoWe 
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 Imię matki dźwiękiem jest niebiańskim 

Imię�matki�dźwiękiem�jest�niebiańskim,
Tak�długo�jak�oceany�się�kołyszą,

Głos�matki�wiąże�serca�młode
I�wspiera�tych,�co�ich�szron�oprószył,

Słodkie�w�szczęściu�i�nieszczęściu,
Słodkie�w�życiu�oraz�śmierci,

Słodkie�w�myśli�zawsze!

Język�matki�to�żyjąca�siła,
Nasz�świat�w�istocie�w�całości,

Północ�i�Południe,�miłością�go�spowiła.
Wśród�gajów�w�najsłodszej�pieśni�się�rozgości

Słodkie�w�szczęściu�i�nieszczęściu,
Słodkie�w�życiu�oraz�śmierci,

Słodkie�w�myśli�zawsze!

Język�matki�to�jest�pnąca�róża,
Co�splata�ze�sobą�wielkie�oraz�małe,
Starożytne�duchy�mają�tam�swe�leże

I�tam�serce�jest�spętane,
Słodkie�w�szczęściu�i�nieszczęściu,

Słodkie�w�życiu�oraz�śmierci,
Słodkie�w�myśli�zawsze!

Język�matki�–�naszego�serca�brzmieniem,
Lecz�odrzuć�inne�bez�wahania,

Zarówno�w�piśmie,�jak�i�w�mówieniu
Może�nas�podnieść�z�uśpienia.

Słodkie�w�szczęściu�i�nieszczęściu,
Słodkie�w�życiu�oraz�śmierci,

Słodkie�w�myśli�zawsze!

Język�matki�u�wybrzeży�Sundu,
W�zielonych�gajach�tak�pełnie�zalegało.

Brzmi�jak�nigdy�przedtem,�zbliżone�do�cudu,
Lecz�najbardziej,�gdy�je�panny�śpiewają.

Słodkie�w�szczęściu�i�nieszczęściu,
Słodkie�w�życiu�oraz�śmierci,

Słodkie�w�myśli�zawsze!

(1837)
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Wszystkie ptaki, którym Bóg dał skrzydła

Wszystkie�ptaki,�którym�Bóg�dał�skrzydła,
�Wszystkie�istoty,�które�pieśń�uskrzydla

Śpiewają�póki�tchu�im�starcza,
Chwalą�swego�Pana,�bo�On�jest�dobrocią
I�swoim�miłosierdziem�On�zawsze�łagodzi

Troski�życia�i�ból�jego�straszny.

Ma�duszy,�ze�wszystek�tego,�co�na�ziemi,
Co�tylko�mowa�i�myśl�nadmieni,
Ty�najsilniejsze�dajesz�skrzydła
I�nie�skrępowany�oddech�twój,
Z�którego�uczynisz�pean�swój,
Co�wzleci�aż�pod�same�nieba.

Cóż�jest�na�tej�ziemi�prawego,
Co�można�by�przyrównać�do�obrazu�twego,

Co�tak�łaski�Bożej�by�pragnęło?
I�ciebież�to,�duszo,�szukało,

Gdy�z�naszym�Panem�tu�przybieżało�
I�szlaki�ziemi�prześcignęło.

Więc,�duszy,�zbudź�swój�głos�i�wstań,
Radosną�pieśnią�Stwórcę�sław,

Co�był�dla�świata�odkupieniem,
Co�gdy�cię�ujrzał�w�łasce�swej,
Swą�całą�miłość�w�nas�był�wlał,

Pociechę�i�zbawienie.

I�mów�na�powrót�ptakom�ziemi,
I�niech�usłyszą�to�anieli,

Co�pieśń�ich�słodka�płynie,
Że�ty�chcesz�wzrastać�tam,�wśród�nich

I�chwalić�Pana�w�tronie�swym
Dla�tchu,�skrzydeł�i�pienia!

(1851)�
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Jørgen Carlsen, Ole Borgå
Towarzystwo�Uniwersytetów�Ludowych,�Dania

WOKÓŁ�SEKRETU�
DUŃSKIEJ�FOLKEHØJSKOLE�1

Miłości�nie�da�się�wytłumaczyć!

Tak�twierdził�wielki�duński�filozof�–�Søren�Kierkegaard.�Nie�jest�rzeczą�możliwą�–�jak�utrzy-
mywał�–�za�pomocą�słów�oddać,�czym�właściwie�jest�miłość.�Nie�należy�jednak�bardzo�się�tym�
przejmować�–�kontynuował,�uspokajając�–�po-
nieważ�już�po�chwili�namysłu�można�dojść�do�
przekonania,� że� problem� w� pewnym� stopniu�
rozwiązuje� się� sam.� Okazuje� się� bowiem,� że�
w� rzeczywistości� istnieją� tylko� dwa� rodza-
je� ludzi:� ci,�którzy�miłości�doświadczyli�oraz�
ci,�którzy�tego�doświadczenia�nie�posiadają�–�
przynajmniej�na�obecny�moment!�Pierwsi�za-
tem�nie�potrzebują�żadnych�objaśnień,�bo�wie-
dzą� już,� czym� miłość� jest.� Drudzy� natomiast�
nigdy�fenomenu�miłości�nie�zrozumieją,�nieza-
leżnie�od�tego,�jak�długo�by�im�go�tłumaczyć.�
Po�co�więc�tracić�czas…?

Tak�samo�rzecz�ma�się�z�duńskimi�uniwersytetami�ludowymi.�Wyjaśnienie�istoty�uniwer-
sytetu�ludowego�jest�w�zasadzie�niemożliwe.�Gdyby�jednak�pokusić�się�o�krótką�i�oględną�
definicję,�należałoby�najpewniej�powiedzieć,�że�jest�to�rodzaj�instytucji�edukacji�dorosłych,�
która� główny� nacisk� kładzie� na� poszerzenie� horyzontów� myślowych� poprzez� kształcenie�
ogólne.�Definicja�ta�nie�odzwierciedla�jednak�w�pełni�rzeczywistości,�kryjącej�się�za�słowa-
mi.�Chcąc�zrozumieć,�czym�naprawdę�jest�uniwersytet�ludowy,�nie�można�ograniczyć�się�do�
definicji�–�potrzebne�jest�doświadczenie.

My�jednak�na�potrzeby�niniejszego�tekstu�zignorujmy�uwagi�Kierkegaarda�mając�nadzieję,�
że�czytelnik�nie�stwierdzi�na�koniec,�że�to,�co�przeczytał,�było�zupełną�stratą�czasu.�Więcej�
nawet� –� uważamy,� że� na� swoją� obronę� ma-
my� przynajmniej� kilka� silnych� argumentów,�
dowodzących�sensu�podjęcia�próby�zdefinio-
wania,� czym� są� uniwersytety� ludowe.� Naj-
ważniejszym�z�nich� jest� fakt,�że� szkoły� te� to�
jedyny�w�swoim�rodzaju�wkład,�jaki�wniosła�
Dania�do�światowej�myśli�na�temat�edukacji�
powszechnej.�Przyczynek�ten�jest�wyjątkowy�
przede�wszystkim�z�uwagi�na�duński�sposób�
pojmowania� idei� „edukacji� powszechnej”,�
która�to�w�ujęciu�proponowanym�przez�Duń-
czyków�jest�zjawiskiem�złożonym�i�wielowy-
miarowym.�Edukacja�powszechna�to�bowiem�
dla�nich�nie�tylko�zapewnienie�szerszej�liczbie�

1� Niniejszy� szkic� jest� fragmentem� innego� opracowania� poświęconego� duńskim� uniwersytetom� ludowym:�
J.�Carlsen,�O.�Borgå,�The�Danish�Folkehøjskole,�The�Royal�Danish�Ministry�of�Foreign�Affairs,�Copenhagen�2010.�
Publikujemy�go�za�zgodą�wydawcy.�Tytuł�pochodzi�od�redakcji.

Wyjaśnienie istoty uniWersytetu ludoWeGo jest 
W zasadzie niemożliWe . Gdyby jednak pokusić się o krótką 
i oGlędną definiCję, należałoby najpeWniej poWiedzieć, 
że jest to rodzaj instytuCji edukaCji dorosłyCh, która 
GłóWny naCisk kładzie na poszerzenie horyzontóW 
myśloWyCh poprzez kształCenie oGólne . definiCja ta nie 
odzWierCiedla jednak W pełni rzeCzyWistośCi, kryjąCej 
się za słoWami . ChCąC zrozumieć, Czym napraWdę jest 
uniWersytet ludoWy, nie można oGraniCzyć się do 
definiCji – potrzebne jest dośWiadCzenie .

edukaCja poWszeChna W duńskim Wydaniu bazuje 
ponadto na striCte demokratyCznej zasadzie, że praWda 
absolutna, jako przyWilej zarezerWoWany tylko dla 
niektóryCh, nie istnieje . tym samym – każdy ma praWo 
do Wyrażenia Własnej opinii! z dystansem podChodzi 
się róWnież do CzysteGo „rozumu”, WynosząCeGo 
CzłoWieka tak Wysoko, że leżąCa W dole rzeCzyWistość, 
oGlądana z tej perspektyWy, Wydaje się praktyCznie 
traCić sWoje znaCzenie . jaki boWiem sens ma przyznanie 
nieoGraniCzonej Władzy „intelektoWi”, jeśli Gubi się przez 
to „serCe”…?
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obywateli�dostępu�do�wiedzy�czy�możliwości�nauki�umiejętności�technicznych.�Edukacja�tego�
rodzaju�powinna�obejmować�zasadniczo�wszystkie�elementy�środowiska�kulturowego,�w�któ-
rym�żyje�człowiek.�Taka�perspektywa�niejako�na�nowo�kieruje�uwagę�w�stronę�działalności�
człowieka,�przypominając,�że�w�tym�przypadku�należy�ostrożnie�dobierać�środki�i�nie�mylić�
ich�z�celem,�do�którego�mają�prowadzić.�Edukacja�powszechna�w�duńskim�wydaniu�bazuje�
ponadto�na�stricte�demokratycznej�zasadzie,�że�prawda�absolutna,�jako�przywilej�zarezerwo-
wany�tylko�dla�niektórych,�nie�istnieje.�Tym�samym�–�każdy�ma�prawo�do�wyrażenia�własnej�
opinii!�Z�dystansem�podchodzi� się� również�do�czystego�„rozumu”,�wynoszącego�człowieka�
tak�wysoko,�że�leżąca�w�dole�rzeczywistość,�oglądana�z�tej�perspektywy,�wydaje�się�praktycz-
nie�tracić�swoje�znaczenie.�Jaki�bowiem�sens�ma�przyznanie�nieograniczonej�władzy�„intelek-
towi”,�jeśli�gubi�się�przez�to�„serce”…?

Tak�oto,�podjęliśmy�się�niemożliwego�zadania.�Mamy�zamiar�wyjaśnić�to,�czego�nie�spo-
sób�wyjaśnić�–�co�jest�tak�mocno�związane�z�duńską�kulturą,�że�nawet�przełożenie�samej�jego�
nazwy�na�inny�język�wiąże�się�z�ryzykiem�powstania�nieporozumień.�Z�tego�właśnie�powo-
du� zdecydowaliśmy� się� stosować� w� tekście� duńską� nazwę� –� „folkehøjskole”� (liczba� mnoga:�
„folkehøjskoler”).�Niemniej�zgodzić�się�należy,�że�z�racji�swojej�pisowni�–�tej�dziwnej�zgłoski�
w�środku:�„øj”�(wymawianej�„oj”�–�a�więc:�„follka-hoj-skoualer”),�wyraz�ten�może�wyglądać�
dość� osobliwie� lub� nawet� tajemniczo.� Jego� angielski� odpowiednik,� to:� Folk� High� School�2.�
Problem�jednak�w�tym,�że�takie�tłumaczenie�może�łatwo�wprowadzić�czytelnika�w�błąd,�na-
suwając� mylne� skojarzenia…� Celem� jednak� –� co� oczywiste� –� nie� jest� zrozumienie� samego�
zagadkowego�słowa�„folkehøjskole”,�lecz�uchwycenie�rzeczywistości,�którą�oznacza.

Szkoła�dla�życia

Na�terytorium�Danii�funkcjonuje�około�75�folkehøjskoler�rozsianych�po�jej�różnych�zakątkach�
–�w�większości�na�obszarach�wiejskich�i�w�mniejszych�miastach.�Swoją�nazwę�biorą�zazwyczaj�
od�nazwy� lokalnej�gminy� lub�miejscowości.� Jedne�mają�za�sobą�długą�historię�działalności,�
inne�powstały�stosunkowo�niedawno.�Jedne�dysponują�dużą�powierzchnią�i�możliwością�za-
kwaterowania�kilkuset�studentów.�Inne�z�kolei�pomieszczą�zaledwie�około�30�osób.�U�jednych�
widać�bogactwo,�innym�wiedzie�się�nieco�gorzej.�Zdarzają�się�perły�architektury.�Większość�
jednak�to�budynki�o�małej�wartości�architektonicznej,�przedstawiające�ekstatyczny�zlepek�róż-
nych� stylów.�Niemniej�w�przypadku� folkehøjskoler� to�nie�wygląd� liczy� się�najbardziej.�Naj-
istotniejsza�jest�panująca�w�nich�atmosfera.�Rolą�uczelni�jest�bowiem�–�według�słów�jednego�
z�wykładowców�–�kreować�„przestrzeń,�w�której�kulturę�można�przeżywać”.

Folkehøjskoler�co�do�zasady�dysponują�własnym�zapleczem�mieszkalnym.�Tylko�jedna�z�nich�
nie� spełnia� tego� warunku.� Pod� względem� funkcjonowania� przypominają� one� społeczeństwo�

w� skali� mikro.� Przez� cały� okres� trwania� da-
nego�kursu�studenci�i�kadra�mieszkają�razem.�
Razem�spożywają�posiłki.�Dzielą�się�codzien-
nymi�obowiązkami.�Na�większości�uniwersy-
tetów�w�okresie�zimowym�odbywają�się�dłuż-
sze�kursy� (trwające�4–8�miesięcy),�natomiast�
w� okresie� letnim� –� kursy� krótkie� (1–2� tygo-
dnie).�Zajęcia�w�okresie�zimowym�są� skiero-
wane�głównie�do�młodych�w�wieku�pomiędzy�

18�a�23�rokiem�życia.�Natomiast�na�kursy�letnie�mogą�uczęszczać�wszyscy,�niezależnie�od�wie-
ku.�Trzy�spośród�folkehøjskoler�proponują�ofertę�skierowaną�głównie�do�młodzieży�w�wieku�
16,5–19�lat.�Istnieją�również�cztery�takie,�które�swoją�ofertę�edukacyjną�przygotowują�przede�
wszystkim�z�myślą�o�seniorach.�Na�przestrzeni�ostatnich�kilku�lat�średnia�roczna�liczba�słucha-
czy�wynosiła�około�50�tys.�osób.�Oznacza�to,�że�każdego�roku�z�oferty�jednej�z�folkehøjskoler�
korzysta�średnio�2%�dorosłych�Duńczyków.�Większość�z�nich�uczęszcza�na�kursy�trwające�tylko�
kilka�tygodni.�Kursy�kilkumiesięczne�wybiera�nieco�ponad�jedna�piąta�(około�21%).

2� Co�z�kolei�w�języku�polskim�oznacza:�ludową�szkołę�wyższą;�w�polskich�tłumaczeniach�przyjęło�się�jed-
nak,�w�kontekście�duńskiej�„folkehøjskole”,�używać�słowa:�uniwersytet�ludowy�(przyp.�tłum).

folkehøjskoler Co do zasady dysponują Własnym 
zapleCzem mieszkalnym . tylko jedna z niCh nie 
spełnia teGo Warunku . pod WzGlędem funkCjonoWania 
przypominają one społeCzeństWo W skali mikro . przez 
Cały okres trWania daneGo kursu studenCi i kadra 
mieszkają razem . razem spożyWają posiłki . dzielą się 
Codziennymi oboWiązkami .
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Uniwersytety�oferują�bogaty�wybór�przedmiotów,�niemal�w�niczym�nie�ustępując�pod�tym�
względem�innym�instytucjom�kształcenia�działającym�w�ramach�duńskiego�systemu�edukacji.�
Wśród�proponowanych�kierunków�kształcenia� znajdziemy:� literaturę,� historię,� psychologię,�
ekologię,�informatykę,�komunikację,�edukację,�muzykę,�zajęcia�teatralne,�sport,�wypoczynek�
na�świeżym�powietrzu,� taniec,�wiedzę�o�sztuce,� fotografię,�garncarstwo,�krawiectwo,�rysu-
nek,�studia�nad�rozwojem,�stosunki�międzynarodowe�itp.�Wiele�z�uniwersytetów�zdecydowa-
ło�się�obrać�ścieżkę�specjalizacji�w� jednej� lub�kilku�wybranych�dziedzinach.�Dla�przykładu:�
jedenaście�uniwersytetów�koncentruje�się�na�kształceniu�w�zakresie�wychowania� fizycznego�
(gimnastyka�i�sport).�Znajdziemy�również�i�takie,�które�specjalizują�się�w�edukacji�muzycznej�
i� teatralnej.� Jeszcze� inne� z� kolei� zajmują� się� w� głównej� mierze� sztuką� i� rzemiosłem.� Istnie-
ją�również�placówki,�które�skupiają�swoje�działania�edukacyjne�wokół�współpracy�na�rzecz�
rozwoju,�ekologii,�czy�też�ochrony�środowiska�i�przyrody.�Jeden�z�uniwersytetów�ludowych�
oferuje�nawet�kształcenie�w�zakresie�produkcji�filmowej�i�kinematografii.

Chcąc� jednak� uchwycić� wyjątkowość� folkehøjskoler,� musimy� pójść� dalej� niż� nauczane�
przedmioty.�Zgodnie�z�zapisami�prawa�rolą�uniwersytetów�ludowych�jest�kształcenie,�którego�
celem�jest�poszerzenie�wiedzy�ogólnej�słuchacza.�Przepisy�jasno�zakazują�prowadzenia�przez�
uniwersytety� działalności� konkurencyjnej� w� stosunku� do� tradycyjnych� instytucji� kształcą-
cych�specjalistów.�Słuchacze�nie�mogą�otrzymywać�ocen�ani�stopni.�Wykluczone�jest�również�
kształcenie� zawodowe.� Głównym� zadaniem� uniwersytetów� jest� przekazywanie� słuchaczom�
wiedzy�o�świecie,�w�którym�funkcjonują.�Innymi�słowy�–�powinny�one�przybliżać�podstawo-
we�kwestie�dotyczące�bieżącego�życia�w�Danii,�zarówno�w�wymiarze�jednostki,�jak�również�
w�odniesieniu�do�funkcjonowania�w�społeczeństwie.

Folkehøjskole�to�instytucja�edukacyjna�i�z�tego�względu�jej�codzienne�funkcjonowanie�musi�
odpowiadać�standardom�właściwym�takiemu�podmiotowi.�Różnica�pomiędzy�folkehøjskoler�
a� szkołami� funkcjonującymi� w� ramach� tradycyjnego� systemu� oświaty� polega� na� tym,� że� te�
pierwsze�mają�prawo�swobodnego�wyboru�przedmiotów�oraz�metod�nauczania,�jak�również�
sposobu�organizacji�zajęć.�Każdy�z�uniwersytetów�może�kierować�się�w�tym�względzie�własną�
filozofią�i�przekonaniami.�Możliwości,�jakie�daje�nauka�w�folkehøjskole,�to:

�– wydłużenie�okresu,�w�którym�odbywają�się�zajęcia;
�– oferta�zajęć�poszerzona�o� inne�przedmioty�niż�przewidziane� tradycyjnym�programem�

nauczania;
�– zajęcia�łączące�wiele�dziedzin;
�– łączenie�pracy�teoretycznej�i�praktycznej;
�– innowacyjne�metody�nauczania;
�– małe�grupy;
�– zajęcia�w�formie:�wykładów,�warsztatów,�lekcji�prowadzonych�przez�studentów�itp.

Zasadnicza�różnica�pomiędzy�folkehøjskole�a�tradycyjnymi�szkołami�polega�jednak�na�od-
miennym� podejściu� do� nauczanej� treści.� W� folkehøjskole� –� rozumianej� zgodnie� z� jej� pier-
wotnymi� założeniami� –� głównym� odniesie-
niem�dla�każdego�z�nauczanych�przedmiotów�
powinno� być� życie� jako� takie,� tzn.� istnienie�
danej�jednostki�i�jej�współistnienie�z�innymi.�
W�takiej�sytuacji�testy�i�egzaminy�jako�narzę-
dzia�oceny�nie�sprawdzają�się.

Życie�w�folkehøjskole

Charakterystyczny�dla�dłuższych�kursów�jest�brak�podziału�na�życie�w�szkole�i�życie�na�co�
dzień.�Nauczyciele� i� słuchacze� spędzają� ze� sobą�dużo� czasu.�W� takich�warunkach� trudno�
jest� nie� wejść� w� relacje� osobowe.� Trudno� pozostać� tylko� na� poziomie� przybranej� maski,�
chowając� się�niejako�pod�nią.� Jest�czas�na� to,�aby�odkrywać,�że�pierwsze�powierzchowne�
wrażenie,�nie�zawsze�odpowiada�prawdzie;�że�ludzie�z�innych�warstw�społecznych,�w�innym�
wieku�a�nierzadko�z�innych�regionów�geograficznych�posiadają�zasoby�i�wartości,�których�
na�początku� zupełnie� się� po�nich�nie� spodziewaliśmy.�Doświadcza� się� również,� że� „inni”�

zasadniCza różniCa pomiędzy folkehøjskole a tradyCyjnymi 
szkołami poleGa jednak na odmiennym podejśCiu do 
nauCzanej treśCi . W folkehøjskole – rozumianej zGodnie 
z jej pierWotnymi założeniami – GłóWnym odniesieniem dla 
każdeGo z nauCzanyCh przedmiotóW poWinno być żyCie 
jako takie, tzn . istnienie danej jednostki i jej Współistnienie 
z innymi . W takiej sytuaCji testy i eGzaminy jako narzędzia 
oCeny nie spraWdzają się .
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mogą�być�irytujący,�mogą�myśleć�tylko�o�zabawie,�mogą�być�okropnie�bierni�–�lub�okropnie�
ruchliwi,�czy�też�być�tak�poważni,�że�jest�to�nie�do�zniesienia.�Odkrywa�się�także,�że�każdy�
jest�częścią�całości.�Doświadcza�się,�że�to,�co�dana�osoba�mówi�i�robi,�ma�znaczenie�–�dla�
innych�i�dla�niej�samej.

Pobyt�w�folkehojskole�polega�na�wspólnych�spotkaniach�nauczycieli� i�studentów,�podczas�
których�planuje�się�różne�działania,�dyskutując�o�tym,�co�się�na�nie�składa�oraz�czego�doty-
czą.�Na�wielu�uniwersytetach�odbywają�się�poranne�zebrania.�Jest�to�okazja�do�rozpoczęcia�
dnia�jakimś�wspólnym�elementem.�Jest�wspólne�śpiewanie.�Są�grupowe�aktywności�sportowe.�
Jest�przegląd�bieżących�wydarzeń.�Są�wycieczki�rowerowe.�Są�przyjaźnie�i�związki,�które�się�
zawiązują�–�i�rozpadają.�Są�rozmowy�do�północy.�Przygotowuje�się�też�imprezy�poza�szkołą�
z�muzyką�i�zabawami.�Mówiąc�krótko�–�jeśli�chodzi�o�wymiar�i�bogactwo�życia�społecznego,�
uniwersytety�są�wyjątkowe�i�trudno�o�podobne�miejsca.�Wiele�z�wymienionych�tutaj�aktyw-
ności�powtarza�się�kilkakrotnie�w�ciągu�tygodnia.�Zatem�tydzień�w�folkehøjskole�to�zwykle�
bardzo�intensywny�tydzień.�Jedna�ze�słuchaczek�relacjonuje�to�tak:

„Nie�ma�ani�chwili�wolnego�–�to�pierwsza�rzecz,�jaka�przyszła�mi�do�głowy,�gdy�siedziałam,�
rozmyślając� nad� minionym� rokiem� w� folkehøjskole.� I� nie� miałam� nic� złego� na� myśli.� Po�
prostu�kiedy�przebywa�się�w�folkehøjskole,�pracując�i�żyjąc�wspólnie�z�tą�samą�grupą�ludzi,�
to�nie�ma�czasu�na�nudę.�I�ja�zawsze�angażowałam�się�w�masę�rzeczy�–�zarówno�od�strony�
naukowej,�jak�i�towarzyskiej.

Pobyt�w�folkehøjskole�często�kojarzy�się�z�silnym�doświadczeniem�bycia�w�grupie.�I�rzeczywi-
ście�tak�jest,�ale�jednocześnie�jest�to�coś�o�niebo�więcej.�Nauczyłam�się�wiele�o�ludziach,�o�to-
lerancji� i�widzeniu� innych�takimi,� jacy�są.�Zobaczenie�pod�maską�prawdziwego�człowieka,�
takim� jaki� jest,� to� jedno�z�najważniejszych�doświadczeń,� jakie�daje� folkehøjskole.�Wspólna�
praca� i�przebywanie�ze�sobą�24�godziny�na�dobę�sprawiają,�że�maski�opadają,�prędzej� lub�
później.�Możesz�zobaczyć�to,�co�jest�wewnątrz�i�dostajesz�szansę,�żeby�być�tym,�kim�jesteś.�
Czasami�czułam�się�zupełnie�naga�i�słaba,�ale�akceptowałam�to,�bo�czułam�się�bezpiecznie.�
W� przypadku� innych� form� edukacji� nie� jest� tak� łatwo� naprawdę� poznać� siebie� nawzajem�
i�spojrzeć�na�siebie�inaczej�niż�tylko�przez�pryzmat�cech�przydatnych�w�danej�dziedzinie.�Jest�
tak�dlatego,�że�nie�jesteśmy�pewni�tego,�co�inni�tak�naprawdę�myślą�i�boimy�się�pokazać�na-
sze�prawdziwe�ja.�Natomiast�po�pobycie�w�folkehøjskole�widzę,�że�jestem�bardziej�świadoma�
tego,�jak�ludzie�mnie�odbierają.�Mam�też�większą�świadomość�tego,�w�jaki�sposób�bardziej�
pokazać�to,�kim�jestem�–�zarówno�moją�mocną,�jak�i�słabą�stronę.�Wtedy�nie�pozostaje�nic�
innego,�jak�mieć�nadzieję,�że�inni�dotrzymają�tempa…”

(Anne�Gjesting�Olesen�–�uczestniczka�kursu�w�Den�Europaeiske�
Teaterhøjskole�w�Rodkilde,�jesień�1999/jesień�2000).

Uczenie�się�przez�całe�życie

„Wobec�tego,�co�nieznane,�wszyscy�jesteśmy�równi”�–�to�słowa�dyrektora�jednego�z�uniwer-
sytetów�ludowych.�Jeśli�chodzi�o�tajemnicę�życia,�wszyscy�„mamy�tyle�samo�mądrości�i�tyle�
samo�wiedzy�nam�brakuje�–�niezależnie�od�tego,�czy�ktoś�jest�seniorem�czy�nastolatkiem;�czy�
jest�ekspertem�w�swojej�dziedzinie,�czy�nie�ukończył�żadnej�szkoły;�czy�jest�nauczycielem�czy�
też�uczniem”.

Dlatego� jednym�z�podstawowych�założeń�duńskich� folkehøjskoler� jest�przekonanie,�że�nikt�
nie�może�sądzić�o�sobie,�iż�posiadł�tajemnicę�życia.�Jedyną�bowiem�drogą,�na�której�możemy�
przybliżyć�się�do�prawdy,�jest�dialog�z�innymi,�wydobywanie�z�mroku�niewiedzy�odpowiedzi�na�
pytania�przez� rzeczywiste� spotkania� z� innymi�–� spotkania,� które�dotykają� życia,� jakie�każdy�
z� nas� wiedzie.� Dlatego� fundamentalne� pytanie� stawiane� każdemu� studentowi� w� kontekście�
folkehøjskole,�to�nie:�„Co�potrafisz?”,�ale:�„Kim�jesteś?”.�I�dalej:�Co�jest�głównym�elementem�
ludzkiej�egzystencji�–�esencją�ludzkiego�życia?�Jak�możemy�żyć,�aby�żyć�prawdziwiej?�Co�w�dzi-
siejszym� świecie,� który� dzielimy� ze� sobą,� oznaczają� słowa� wpływowego� duńskiego� filozofa�
K.E.�Logstrupa,�że:�„my,�ludzie,�w�naszych�rękach�nawzajem�nosimy�swoje�losy”?�Wszystkie�te�
pytania�w�dużym�stopniu�kształtują�wyjątkową�atmosferę�duńskich�folkehøjskoler.�Nie�oznacza�
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to�jednak,�że�stawia�się�je�słuchaczom�w�takiej�formie�podczas�codziennych�zajęć�na�uniwersy-
tecie�ludowym.�Założeniem�jest�bowiem�nie�dawać�gotowych�odpowiedzi�lecz�tworzyć�klimat,�
w�którym�mogą�się�one�wykrystalizować.

W�tym�duchu�należy�rozumieć,�że�naucza-
nie� różnych� przedmiotów� na� uniwersytecie�
–� jest� to� brama,� która� ma� wprowadzać� daną�
osobę�na� ścieżkę�dojrzałości� i� samopoznania,�
choć� nie� bezpośrednio.� Chcemy� mianowicie�
uniknąć� sytuacji,� że� ludzie� stają� się� eksperta-
mi� w� jednej� wąskiej� dziedzinie,� ale� zupełnie�
nie�potrafią�poruszać� się�w� innych�obszarach�
ludzkiego�życia.�Celem�jest�zatem�pomóc�słu-
chaczom,� aby� stali� się� mądrzejsi� –� zarówno�
w�odniesieniu�do�samych�siebie,�jak�i�do�świata.�Tylko�wtedy,�gdy�dany�człowiek�zrozumie,�kim�
jest,�może�w�pełni�stać�się�członkiem�żywej�wspólnoty�ludzkiej�bazującej�na�zasadach�demokracji.

Kto�za�tym�stoi

I�na�koniec:�początkiem�każdej�folkehøjskole�jest�grupa�ludzi,�która�tworzy�demokratyczne�
podstawy�uniwersytetu.�Oni�dokonują�wyboru� rady�programowej�–�głównego�organu�za-
rządzającego.�Zadaniem�rady�jest�sprawowanie�nadzoru�nad�ogólną�polityką�uniwersytetu.�
To� rada�określa� światopogląd� realizowany�w� ramach�uniwersytetu,� jak� i� podstawowe� za-
sady�nauczania.�W�zakresie� jej�kompetencji� leży�również�podejmowanie�głównych�decyzji�
dotyczących�budżetu�(np.�o�budowie�nowego�budynku).�Rada�powierza�kierowanie�sprawa-
mi�organizacyjnymi�i�administracyjnymi�dyrektorowi,�którego�też�mianuje.�Dyrektor,�przy�
wsparciu� kadry� uniwersyteckiej,� odpowiada� za� organizację� zajęć� oraz� całokształt� działań�
placówki.

Organy�władzy�publicznej�nie�dysponują�uprawnieniami�do�zakładania�lub�rozwiązywa-
nia�folkehøjskole.�Inicjatywa�taka�może�wyjść�tylko�od�samego�uniwersytetu�lub�będąc�pre-
cyzyjnym�–�od�Rady,�ponieważ�to�Rada�w�imieniu�słuchaczy�uniwersytetu�odpowiada�za�
jego�sprawy.�Niemniej,�funkcjonowanie�uniwersytetu�jest�możliwe�tylko�wtedy,�gdy�działa�
on�sprawnie�pod�względem�ekonomicznym.�Co�prawda�otrzymuje�on�wsparcie�finansowe�
od�państwa,� jednak�rozmiar�tego�finansowania� jest�uzależniony�od�liczby�słuchaczy,�któ-
rych� uda� mu� się� pozyskać.� Jeśli� sytuacja� finansowa� uniwersytetu� nie� pozwala� na� dalszą�
działalność,�koniecznym�może�okazać�się�jego�zamknięcie.�Ceną�płaconą�przez�uniwersyte-
ty�za�daleko�idącą�wolność�w�zakresie�kształcenia,�jest�konieczność�ciągłego�udowadniania�
swojej�wartości.

*�*�*

Załącznik: Folkehøjskole a państwo w 2016�(oprac.�T.M.)

WyzWania:
�• Folkehøjskole�musi�uzyskać�pozwolenie�Ministerstwa�Edukacji�oraz� innych�organów�

państwowych�na�użytkowanie�budynków�uniwersyteckich�dla�swoich�celów.
�• Wymaga� się,� aby� każdy� uniwersytet� dysponował� internatem.� Studenci� dochodzący�

mogą�stanowić�nie�więcej�niż�15%.
�• Oferta�uniwersytetu�musi�zawierać�przynajmniej�32�tygodnie�kursów�w�skali�rocznej,�

przy�czym�20�tygodni�muszą�stanowić�kursy�prowadzone�w�dłuższym�czasie,�tj.�nie�
krócej�niż�przez�4�tygodnie.�Przynajmniej� jeden�z�kursów�musi�trwać�nie�krócej�niż�
12�tygodni.

�• Regulaminy� i� statut� uniwersytetu� muszą� zostać� zatwierdzone� przez� Ministerstwo�
Edukacji.

�• W�momencie�przyjęcia�do�uniwersytetu�uczeń�musi�mieć�ukończone�co�najmniej�17�lat�
życia�i�6�miesięcy.

jedyną boWiem droGą, na której możemy przybliżyć się 
do praWdy, jest dialoG z innymi, WydobyWanie z mroku 
nieWiedzy odpoWiedzi na pytania przez rzeCzyWiste 
spotkania z innymi – spotkania, które dotykają żyCia, 
jakie każdy z nas Wiedzie . dlateGo fundamentalne pytanie 
staWiane każdemu studentoWi W kontekśCie folkehøjskole, 
to nie: „Co potrafisz?”, ale: „kim jesteś?” . i dalej: Co 
jest GłóWnym elementem ludzkiej eGzystenCji – esenCją 
ludzkieGo żyCia? jak możemy żyć, aby żyć praWdziWiej?
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�• W�okresie�trzech�ostatnich�lat�podatkowych�średnia�liczba�studentów�całorocznych�na�
danym�uniwersytecie�musi�wynosić�co�najmniej�24�osoby�(1�całoroczny�student�ozna-
cza�1�studenta�„obliczeniowego”�pobierającego�naukę�przez�40�tygodni).

�• Kształcenie�w�danym�kierunku�nie�może�być�na�tyle�specjalistyczne,�aby�wykraczało�
poza�definicję�rozszerzonego�kształcenia�ogólnego.

�• Zabrania�się�uniwersytetom�ludowym�przeprowadzania�egzaminów.
�• Szkoły�są�zobowiązane�do�udzielania�poradnictwa�i�doradztwa.
�• Kursy�muszą�być�otwarte�dla�wszystkich�zainteresowanych,�ale�wymaga� się,� aby�co�

najmniej�50%�studentów�w�każdym�z�kursów�było�duńskimi�obywatelami.

OferOWana pOmOc:
�• W� 2015� r.� suma� środków� przekazanych� na� rzecz� folkehøjskoler� w� ramach� wsparcia�

rządowego� wyniosła� ponad� 550� milionów� koron� duńskich.� Finansowanie� ze� strony�
państwa� pokrywa� około� połowy� uśrednionego� całkowitego� budżetu� uniwersytetu�
(podatki,�konserwacja�budynków,�ogrzewanie,�wynagrodzenie�dla�nauczycieli�i�pozo-
stałego�personelu,�posiłki�itp.).�Resztę�pieniędzy�uzyskuje�się�z�czesnego�opłacanego�
przez� studentów� oraz� przychodów� generowanych� samodzielnie� przez� uniwersytet�
z�wynajmu�pomieszczeń.

�• W�przypadków�kursów�trwających�dłużej�niż�12� tygodni�uczestnicy�muszą�zapłacić�
około�1450�koron�duńskich�tygodniowo�(195�EUR).�Kursy�trwające�od�2�do�11�tygo-
dni�to�wydatek�rzędu�1700�koron�na�tydzień.�Opłata�za�kursy�krótsze�wynosi�około�
4500�koron�za�kurs�tygodniowy�i�około�6500�koron�za�kurs�dwutygodniowy.�W�cenie�
zawarte�są:�zajęcia,�zakwaterowanie�i�posiłki.�Folkehøjskoler�otrzymują�dofinansowa-
nie� od� państwa� na� każdego� studenta,� który� jest� uczestnikiem� kursu� trwającego� co�
najmniej�jeden�tydzień,�przy�czym�największe�dofinansowanie�dotyczy�kursów�trwa-
jących�12�tygodni.

�• Rząd�ustanowił�również�wsparcie�w�postaci�specjalnych�zniżek�dla�młodych�ludzi�nie-
posiadających� formalnego� wykształcenia� oraz� ze� specjalnymi� potrzebami,� tak� by�
umożliwić�im�udział�w�kursach�prowadzonych�przez�folkehøjskoler.

�• Uniwersytety�ludowe�otrzymują�taką�samą�kwotę�dotacji�dla�studentów�zagranicznych�
oraz� osób� mających� status� imigrantów� lub� uchodźców,� jak� w� przypadku� obywatela�
duńskiego.

�• Studenci� zagraniczni�mogą�ubiegać� się� o�wsparcie� finansowe�na� kursy� trwające�nie�
krócej�niż�8� tygodni.�Każda� folkehøjskole�wyznacza� sumę�pieniędzy�dostępnych�dla�
studentów� zagranicznych� jako� stypendia,� które� pomogłyby� pokryć� czesne.� Każda�
z�placówek�decyduje� indywidualnie,�którzy� studenci� spełniają�kryteria� stypendialne�
i�na�podstawie�jakich�kryteriów�podejmują�decyzje.
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Carlsen�J.,�Borgå�O.,�The�Danish�Folkehøjskole,�The�Royal�Danish�Ministry�of�Foreign�Affairs,�Copen-
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Peter Mogensen
Uniwersytet�Ludowy�w�Brenderup,�Dania

SZKOŁA�Z�INTERNATEM�
–�ZA�CZY�PRZECIW?

W�wizji�Grundtviga�uniwersytety�ludowe�to�miejsca,�w�których�kładzie�się�nacisk�na�całościo-
wą�naukę�o�człowieku.�W�jego�filozofii�znaczy�to�nie�tylko�rozwijanie�sprawnego�rozumowa-
nia�(mózgu),�ale�również�dbanie�o�wyobraźnię�i�uczucia.�Chciał�on�także,�aby�szkoły�zwracały�
uwagę�na�aktywną�integrację�ducha�i�ciała.

Pedagogika�uniwersytetów�ludowych�stoi�w�opozycji�do�większości�innych�koncepcji�edu-
kacyjnych,� w� których� dominują� stopnie� i� egzaminy.� W� oczach� Grundtviga� taki� typ� szkoły�
tworzył�ludzi-kopie�zamiast�niezależne�jednostki.�Jego�zdecydowane�potępienie�studiów�wyż-
szych�spotkało�się�jednak�z�niezrozumieniem,�ponieważ�opowiadanie�się�przeciwko�profeso-
rom�było�nie�do�pomyślenia.

Uniwersytety�ludowe�zapraszają�studentów�na�jeden�semestr,�umożliwiając,�by�takie�po-
jęcia,� jak�oświecenie�życiowe,�oświecenie�ludowe�i�uczenie�się�demokracji�stanowiły�ramy�
dla� zachodzących� działań.� W� tym� przypadku� szkoły� z� internatem� mają� sens.� Dzień� jest�
celowo� zaplanowany� w� taki� sposób,� aby�
studenci� doświadczali� nie� tylko� stymula-
cji� intelektualnej� na� zajęciach,� ale� również�
wszelkiego� rodzaju� wrażeń,� które� obejmują�
jak� najpełniej� bogactwo� życia.� Nauczyciele�
i�pracownicy�często�mieszkają�w�szkole.�Ich�
obecność� tworzy� dla� studentów� atmosferę�
„domu�z�dala�od�domu”.

Autorytet� nauczyciela� uniwersytetu� ludowego�wiąże� się� nie� tylko� z� kompetencjami� inte-
lektualnymi,� ale� również� z� kompetencjami� życiowymi.� „Oświecanie”� działa� w� obie� strony,�
ponieważ� zarówno� uczniowie,� jak� i� nauczyciele� uczą� się� poprzez� wspólne� spędzanie� czasu�
i�przez�otwarcie�się�na� inne�poglądy,�kultury�czy�sposoby�ustalania�priorytetów�życiowych.�
Spędzanie�24�godzin�dziennie�na�uniwersytecie�ludowym�jest�przeciwieństwem�funkcjonowa-
nia�w�anonimowej�społeczności�mediów�społecznościowych�z�wyszukiwarką�w�roli�doradcy.�
Zamiast� tego� jesteś�z�prawdziwymi� ludźmi,�dzielisz�z�nimi�zajęcia,� jedzenie,�pokój,� toalety,�
imprezy� i�wyzwania� życiowe,�w� społeczności,�w�której� twoje�własne� czyny�mają�widoczny�
wpływ�na�osoby,�z�którymi�przebywasz.�Konsekwencje�są�łatwe�do�namierzenia�i�obwinianie�
innych�nie�ma�sensu.�Życie�we�wspólnocie�ma�dużo�plusów,�ale�ma�także�swoją�cenę.�Uniwer-
sytety�ludowe�dają�każdemu�uczestnikowi�możliwość�poznania�tych�mechanizmów.

Dialog�odgrywa�tu�kluczową�rolę.�Kładzenie�nacisku�na�szacunek�podczas�rozmów�umoż-
liwia�uzmysłowienie�sobie,�że�nasze�własne�prawdy�niekoniecznie�są�brane�za�pewnik�przez�
wszystkich.� Uprzedzenia� są� kwestionowane,�
poddawane�w�wątpliwość,�ponieważ�siedząc�
obok�siebie�podczas�posiłku,�można�zdać�so-
bie� sprawę,� że� ten� akt� wspólnego� jedzenia�
znacznie�wykracza�poza�zwykłe�poproszenie�
kogoś�o�szklankę�wody.�Szkoła�z� internatem�

uniWersytety ludoWe zapraszają studentóW na jeden 
semestr, umożliWiająC, by takie pojęCia, jak ośWieCenie 
żyCioWe, ośWieCenie ludoWe i uCzenie się demokraCji 
stanoWiły ramy dla zaChodząCyCh działań . W tym 
przypadku szkoły z internatem mają sens .

dialoG odGryWa tu kluCzoWą rolę . kładzenie naCisku na 
szaCunek podCzas rozmóW umożliWia uzmysłoWienie sobie, 
że nasze Własne praWdy niekonieCznie są brane za peWnik 
przez WszystkiCh . 
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w�wielu�kwestiach�pomaga�zintegrować�studentów�i�przyspieszyć�proces�szukania�przez�nich�
sposobów�na�życie�we�wspólnocie.�W�tym�sensie�pobyt�w�internatowym�uniwersytecie�ludo-
wym�może�przynieść�wiele� spostrzeżeń�oraz�pomóc� zyskać�nową�perspektywę,� stanowiącą�
solidną�podstawę�do�podejmowania�działań�w�innych�sferach�życia.

Nie�ulega�wątpliwości,�że�uważam�koncepcję�szkoły�z�internatem�za�najlepszą�metodę�wy-
korzystywania�potencjału�do�nauki�o�życiu�w�grupie�ludzi�w�sposób,�który�przypomina�bli-
skość� doświadczaną� w� środowisku� rodzinnym.� Porównanie� z� rodziną� prawdopodobnie� nie�
jest�odpowiednie,�ponieważ�punkt�wyjścia�uniwersytetów�ludowych�jest�zupełnie�inny�–�tu�po�
prostu�odnoszę�się�do�faktu,�że�uniwersytety�ludowe�zawsze�chcą,�aby�pobyt�w�nich�był�nie-
zapomnianym,�rozwijającym�doświadczeniem�w�bezpiecznym�środowisku,�w�którym�wolno�
nam�ponieść�porażkę�i�nie�zostać�odrzuconym.

peter moGensen � –� urodzony� w� 1960� roku.� Współpracuje� z� uniwersytetami� ludo-
wymi�jako�wykładowca-freelancer.�Prowadzi�własną�działalność,�której�przedmiotem�są�
szkolenia� i�warsztaty.�Organizuje�wyprawy�trekkingowe�do�Nepalu.�W�życiu�spróbował�
różnych� rzeczy.�Posiada�doświadczenie�w� zakresie� rolnictwa� ekologicznego.�Był� liderem�
sportowym.�Pracuje�ze�społeczeństwami�obywatelskimi�krajów�rozwijających�się.�Z�zami-
łowaniem�obserwuje�otaczający�go�świat�natury.
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Mirosław Mincewicz
Stowarzyszenie�„Polskie�Uniwersytety�Ludowe”

UNIWERSYTET�LUDOWY�
W�RADAWNICY�–�70�LAT.�

TRAKTAT�
„O�DOBREJ�ROBOCIE”

Uniwersytet� Ludowy� w� Radawnicy� jest� zlokalizowany� na� obszarze� Krajny� Złotowskiej.� Zie-
mia�Złotowska�–�czyli�Krajna,�była� terenem�o�silnych� tradycjach�polskości,�manifestowanych�
w�okresie�1772–1945,�kiedy�ziemie�te,�na�mo-
cy�ustaleń�rozbiorowych�pierwszego�rozbioru�
Polski�zostały�włączone�do�Prus,�a�później�do�
Niemiec.� Wieloletni� nacisk� germanizacyjny�
spowodował�ograniczenie�dopływu�na�te�zie-
mie� rzetelnej� wiedzy� dotyczącej� kulturalne-
go�i�gospodarczego�dorobku�Polski�i�jej�histo-
rii.� Liczne� grono�działaczy�kultury� i� oświaty�
pracowało� nad� pogłębieniem� i� utrwaleniem�
przekonania� o� przynależności� Ziemi� Złotowskiej� do� Macierzy,� pielęgnując� polskie� trady-
cje� i� zwyczaje� ludowe,� dbając� o� czystość� mowy� polskiej� w� oparciu� o� konspiracyjną� książkę,�
prasę�i�w�formie�śpiewanej,�poprzez�tworzenie�zespołów�śpiewaczych,�umiłowanie�języka�ojczy-
stego,�patriotyzm.�Działanie�w�Związku�Polaków�w�Niemczech�stało�się�dla�wielu�mieszkańców�
Krajny� przyczyną� wysiedleń,� więzień,� wysyłek� do� obozów� koncentracyjnych,� kończących� się�
bardzo�często�śmiercią.�Rok�1945�przynosi�Radawnicy�upragnioną�wolność,�wówczas�Ziemia�

za spraWą CenionyCh nauCzyCieli i działaCzy ośWiatoWyCh 
marii i edmunda splittów, W zakrzeWie koło złotoWa – 
Wsi znanej z działalnośCi ks . dr . bolesłaWa domańskieGo 
(W okresie międzyWojennym był to najsilniejszy ośrodek 
żyCia polonijneGo) – poWstaje W roku 1945 uniWersytet 
ludoWy .

Pałac�–�w�którym�mieści�się�Uniwersytet�Ludowy�w�Radawnicy
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Złotowska,�oderwana�od�Macierzy�w�I�rozbiorze�Polski�–�do�niej�powraca.�Za�sprawą�cenionych�
nauczycieli�i�działaczy�oświatowych�Marii�i�Edmunda�Splittów, W zakrzeWie koło złotoWa – 
Wsi znanej z działalnośCi ks . dr . bolesłaWa domańskieGo (W okresie międzyWojennym był to 
najsilniejszy ośrodek żyCia polonijneGo) – powstaje�w�roku�1945�Uniwersytet�Ludowy.

Praca� tej�placówki� została� zainaugurowana�organizacją�8-miesięcznych�kursów�repolo-
nizacyjnych.�W�uniwersytecie�odbywa�się�nauka�poprawnego�czytania,�pisania,�mówienia�
po�polsku,� realizowane� są�wykłady�z� literatury,�historii,� geografii�Polski,� śpiewu�oraz� in-
scenizacje� pieśni� ludowych.� Działalność� ta� miała� za� zadanie� utrwalić� więź� mieszkańców�
wyzwolonej� Krajny,� szczególnie� młodych� mieszkańców� wsi� z� Ojczyzną.� Młodzież� miała�
w� przyszłości� przekazywać� zdobytą� wiedzę� innym� ludziom� w� ramach� szeroko� pojętej� re-
polonizacji.�W�tym�czasie�pieczę�nad�uniwersytetami�ludowymi�sprawowały:�Towarzystwo�
Uniwersytetów�Ludowych�i�Ministerstwo�Oświaty.�W�roku�1946�siedzibę�Uniwersytetu�Lu-
dowego�przeniesiono�do�pięknego�pałacu�w�Radawnicy,�gdzie�do�dzisiejszego�dnia�prowadzi�
on�swoją�działalność.

W� latach� 1950–1968� dyrektorem� placówki� był� Julian Materek,� wieloletni� pracownik�
Uniwersytetu� Ludowego,� człowiek� o� dużym� doświadczeniu� pedagogicznym� i� nieprzecięt-
nym� zmyśle� organizacyjnym.� W� tym� czasie� przez� kilka� lat� w� pałacu� radawnickim� działa�
Dom�Dziecka,�a�Uniwersytet�Ludowy�zostaje�przeniesiony�do�Jasienia�koło�Bytowa,�co�nie-
stety�poskutkowało�całkowitą�utratą�dokumentacji�pisanej�i�fotograficznej�z�tego�okresu.�Po�
powrocie�do�Radawnicy�w�Uniwersytecie�Ludowym�kształcono�działaczy�kultury�i�oświaty.�
Przeprowadzono�także�dwa�eksperymentalne�kursy,�mające�przygotować�dziewczęta�ze�śro-
dowiska�wiejskiego�do�prowadzenia�przedszkoli�oraz�kurs�przygotowujący�do�prowadzenia�
księgowości.

W�roku�1968�obowiązki�dyrektora�placówki�przejmuje�mgr�Wanda Kowalczyk.�W�latach�
1970–1984�w�uniwersytecie�zostały�przeprowadzone�kursy�kwalifikacyjne�II�stopnia�przezna-
czone�dla�organizatorów�działalności�społeczno-kulturalnej.�W�okresie�tym�z�Uniwersytetem�
Ludowym�w�Radawnicy�współpracowali�tacy�specjaliści�jak:�dr�Stefan Starczewski –�socjolog,�
dr�Dzierżymir Jankowski�–�specjalista�w�zakresie�pedagogiki�kulturalno-oświatowej,�dr�Ka-
zimiera Wołos�–�etnograf,�Stanisław Pręgowski�–�artysta�fotografik,�Edward Niemiro�–�autor�
znakomitych�pozycji� literatury�fachowej�z�dziedziny�fotografii� i� filmu� i�wiele� innych�wybit-
nych�postaci�świata�kultury�i�nauki.�W�latach�siedemdziesiątych�wprowadzono�do�programu�
UL�nową�specjalizację�na�kursach,�a�mianowicie�była�to:�fotografia�i�film.

O�losach�niektórych�absolwentów�tych�kursów�słyszymy�ze�środków�masowego�przekazu,�
można�tu�wymienić:�Grażynę�Auguścik�–�piosenkarkę�jazzową,�Jolantę�Dylewską�i�Andrzeja�
Miłoszewicza�–�artystów�fotografików,�zdobywców�prestiżowej�nagrody�na�Festiwalu�Filmów�
Polskich�w�Gdańsku�w�1995�r.�(„Złote�Lwy�Gdańskie”�za�zdjęcia�do�filmów),�Mariana�Ryn-
kiewicza�–�artystę�fotografika�nagrodzonego�w�ostatnim�czasie�za�album�„Kalwaria�życia”.

W�1985�roku�w�UL�prowadzono�równocześnie�dwa�kursy:�kwalifikacyjny�dla�instruk-
torów� fotografiki� i� nowy:� ekonomika� i� organizacja�wiejskiego�gospodarstwa�domowego.�
Zmiana�kierunku�kształcenia�podyktowana�została�potrzebami�środowiska�lokalnego.�Od�
roku�1984�dyrektorem�placówki�zostaje�mgr�Ewa�Huńka,�rozwijająca�z�dużym�rozmachem�
kurs� ekonomiki� i� organizacji� wiejskiego� gospodarstwa� domowego.� Rok� 1989� to� kolejna�
i�do�tej�pory�ostatnia�zmiana�na�stanowisku�dyrektora�radawnickiej�placówki.�Na�stano-
wisko�to�awansowała� i�pełni� tę� funkcję�do�dnia�dzisiejszego�dotychczasowa�nauczycielka�
i�wychowawczyni�Uniwersytetu�Ludowego�w�Radawnicy�–�Barbara Mincewicz.�Rok�1989�
to�czas,�w�którym�na�skutek�podjęcia�niezrozumiałych�i�wyjątkowo�niekorzystnych�decyzji�
przez�Kuratorium�Oświaty�w�Pile,�rozpoczynają�się�problemy�finansowe�radawnickiej�pla-
cówki.�W�tym�okresie�jest�w�pełni�realizowana�zasada�Uniwersytetu�Ludowego,�mówiąca�
o� stawianiu� wychowania� nad� czysto� dydaktycznymi� funkcjami� placówki.� W� ten� sposób�
kładzie�się�nacisk�na�rozwój�osobowości�wychowanka�oraz�prawidłowość�kontaktów�inter-
personalnych,�a�wychowanie�odbywa�się�poprzez�przykład�i�działanie�w�grupie.�Do�roku�
1995� w� UL� realizowany� był� program� kształcenia� instruktorek� gospodarstwa� wiejskiego,�
w�latach�1985–1995�kurs�ten�ukończyło�297�słuchaczek,�zdając�egzamin�końcowy�z�oceną�
pozytywną.

W� wyniku� analizy� własnych� możliwości� i� jednocześnie� potrzeb� rynku� pracy,� a� także�
zapewnienia�pewności�finansowania,�w�roku�1995�następuje�całkowita�zmiana�kierunków�



95

działania�Uniwersytetu�Ludowego�w�Radawnicy.�Po�niemal�rocznych�przygotowaniach�uru-
chomione� zostają� dwa� kierunki� kształcenia:� Medyczne� Studium� Zawodowe� Terapii� Zaję-
ciowej�oraz�Policealna�Szkoła�Technik�Obsługi�Turystycznej.�Obie�szkoły�zostają�zarejestro-
wane� jako� placówki� niepubliczne� o� uprawnieniach� szkół� publicznych,� co� dało� możliwość�
pozyskiwania�dotacji�w�ramach�subwencji�oświatowej.�Poziom�nauczania�nowych�placówek�
był� bardzo�wysoki,� czego�dowodem�były�przypadki� przyjmowania� absolwentów�na�drugi�
rok�nauczania�w� szkołach�wyższych�podobnych� specjalności.�Ważne� jest� to,� że�UL,� zmie-
niając�kierunek�działalności,�nie�zmienił�metod�pracy,�a�wyniki�osiągane�przez�naszych�słu-
chaczy�potwierdzały�skuteczność� tego�rodzaju�metod.�Biorąc�pod�uwagę�stabilną�sytuację�
finansową�Uniwersytetu�Ludowego,�od�końca�lat�90-tych�bardzo�duży�nacisk�położono�na�
dokształcanie�kadry�nauczycielskiej�oraz�na�poszukiwanie�nowych�obszarów�działania�Uni-
wersytetu�Ludowego.�Każdy� z� członków�Rady�Pedagogicznej�UL�do�dnia�dzisiejszego�ma�
ukończone�przynajmniej�trzy�fakultety�z�dziedzin�potrzebnych�w�pracy�w�placówce.�W�tym�
też� czasie� zrodziły� się� projekty� realizowane� z� bardzo� różnym� skutkiem,� w� zależności� od�
potrzeb�rynku�pracy:�Policealna�Szkoła�Pracowników�Służb�Społecznych,�kursy:�Opiekun-
ka�Środowiskowa,�Opiekun�Osób�Starszych,�Opiekun�Osób�Niepełnosprawnych.�Wreszcie�
w�roku�2009�przy�Uniwersytecie�Ludowym�w�Radawnicy�powołany�zostaje�Młodzieżowy�
Ośrodek�Socjoterapii�dla�48�wychowanków.

Obok�działalności�oświatowej,�w�której�Uniwersytet�osiąga�znakomite�rezultaty�(w�ostat-
nich� pięciu� latach� 100%� zdawalności� egzaminów� państwowych� w� szkołach� policealnych),�
placówka� ta� realizuje� szereg� projektów� dla�
społeczności� lokalnej.� Prowadzone� są� liczne�
kursy� i� spotkania� tematyczne� dla� osób� star-
szych,�niepełnosprawnych�oraz�zainteresowa-
nych� rękodziełem� i� pielęgnowaniem� tradycji�
ludowych�w�regionie.

Większość� działań� prowadzonych� jest�
z�wykorzystaniem�najnowocześniejszych�me-
tod� i� narzędzi� pracy.� Nadmienić� warto,� że�
już�od�2013� roku�Uniwersytet� prowadzi�dla�
swoich�szkół�policealnych�kształcenie�on-line,�
a�także�dzienniki�elektroniczne.�Nie�zapomina�się�również�o�tradycyjnych�sposobach�prowa-
dzenia�zajęć�wywodzących�się�ze�skandynawskich�uniwersytetów�ludowych.�Potrzeba�wzbo-
gacania�warsztatu�pracy�pracowników�i�działaczy�Uniwersytetu�Ludowego�w�Radawnicy�za-
owocowała� dużym� zaangażowaniem� się� w� realizację� projektów� pozwalających� na� poznanie�
warunków�i�sposobów�pracy�podobnych�pla-
cówek�w�Szwecji,�Danii,�Niemczech,�Hiszpa-
nii,�Włoszech,�Francji� i�Anglii.�Wiele�z� tych�
doświadczeń�przeniesiono� i�wdrożono�w�ra-
dawnickiej�placówce.�Zdaniem�dyrekcji�Uni-
wersytetu� Ludowego� w� Radawnicy,� jak� też�
organu� prowadzącego� placówkę� w� Radaw-
nicy�–�Stowarzyszenia�„Polskie�Uniwersytety�
Ludowe”,�pracującego�w�niezmienionym�składzie�od�10� lat� (Barbara�Mincewicz,�Małgorzata�
Kułaczkowska,�Mirosław�Mincewicz,�Anna�Małolepsza�i�Irena�Iskra),�gwarantem�powodzenia�
w�pracy�placówki�takiej� jak�uniwersytet� ludowy� jest�w�największym�stopniu�przygotowanie�
i�zaangażowanie�pracowników�i�działaczy.�Nie�mniejszą�wartością�jest�stabilność�kadry�oraz�
odwaga�w�podejmowaniu�decyzji�o�charakterze�strategicznym�dla�placówki.�Kolejnym�bardzo�
ważnym�elementem�prowadzącym�do�sukcesu�w�działalności�Uniwersytetu�Ludowego�jest�od-
powiedni�dobór�i�metody�pracy�z�młodymi�pracownikami.�W�placówce�w�Radawnicy�ta�praca�
prowadzona�jest�w�sposób�bardzo�przemyślany,�co�owocuje�znakomitymi�wynikami.�Biorąc�
pod�uwagę�fakt,�że�w�Polsce�działa�obecnie�niewiele�uniwersytetów�ludowych�prowadzonych�
w�oparciu�o�spuściznę�pedagogiczną�M.F.S.�Grundtviga�–�Uniwersytet�Ludowy�w�Radawni-
cy,�chcąc�dzielić�się�własnym�doświadczeniem,�a� jednocześnie�chcąc�czerpać�z�doświadczeń�
innych,�postanowił�podjąć�pracę�w�Ogólnopolskiej�Sieci�Uniwersytetów�Ludowych�(OSUL).�
Praca�w�Sieci�pozwala�bowiem�na�wymianę�doświadczeń,�czerpanie�wzorców�i�realizowanie�

obok działalnośCi ośWiatoWej, W której uniWersytet 
osiąGa znakomite rezultaty (W ostatniCh pięCiu lataCh 
100% zdaWalnośCi eGzaminóW państWoWyCh W szkołaCh 
poliCealnyCh), plaCóWka ta realizuje szereG projektóW 
dla społeCznośCi lokalnej . proWadzone są liCzne 
kursy i spotkania tematyCzne dla osób starszyCh, 
niepełnospraWnyCh oraz zainteresoWanyCh rękodziełem 
i pielęGnoWaniem tradyCji ludoWyCh W reGionie .

mająC na uWadze fakt, że nie jest to pierWsza próba 
sCalenia CałeGo środoWiska „ul-oWskieGo”, rodzi się 
oGromna Wiara W to, że W końCu uda się doproWadzić 
do ustabilizoWania praWneGo i finansoWeGo CałeGo nurtu 
uniWersytetóW ludoWyCh W polsCe .
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wspólnych�projektów.�Mając�na�uwadze� fakt,� że�nie� jest� to�pierwsza�próba� scalenia� całego�
środowiska�ul-owskiego,�rodzi�się�ogromna�wiara�w�to,�że�w�końcu�uda�się�doprowadzić�do�
ustabilizowania�prawnego�i�finansowego�całego�nurtu�uniwersytetów�ludowych�w�Polsce.
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mirosłaW minCeWiCz �–�przewodniczący�Stowarzyszenia�„Polskie�Uniwersytety�Lu-
dowe”� od� 2008� roku,� związany� z� Uniwersytetem� Ludowym� w� Radawnicy� od� 1986� r.�
Pracował�jako�wychowawca�i�nauczyciel�na�kursach�Ekonomika�i�organizacja�wiejskiego�
gospodarstwa�domowego.�Następnie�Dyrektor�Wydziału�Oświaty�Urzędu�Gminy�Złotów,�
a�obecnie�Dyrektor�Wydziału�Oświaty,�Kultury�i�Ochrony�Zdrowia�Starostwa�Powiatowe-
go�w�Złotowie.�Ukończył�Wydział�Pedagogiki�Uniwersytetu�Zielonogórskiego,�a�następnie�
andragogikę�na�Uniwersytecie�im.�M.�Kopernika�w�Toruniu.
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SZTUKA�W�KRAJOBRAZIE�
–�MIĘDZYNARODOWE�
AKCJE�ARTYSTYCZNE�

W�WOLI�SĘKOWEJ.

UNIWERSYTET�LUDOWY�RZEMIOSŁA�
ARTYSTYCZNEGO�1

Co�roku�w�wielu�miejscach�odbywają�się�plenery�artystyczne,�służące� inspiracji,�mobilizacji�
twórczej,�wymianie�doświadczeń� i� spędzeniu�czasu�w� interesującym�gronie� twórców�z� róż-
nych�środowisk.�Jednak�niewiele�jest�akcji�artystycznych,�które�łączą�w�sobie�działania�z�tak�
wielu�dziedzin�sztuki,�pozostawiając�swój�ślad�na�obszarze�konkretnej�wsi�czy�gminy.�Między-
narodowe�Akcje�Artystyczne�w�Woli�Sękowej�łączą�bowiem�idee�uniwersytetu�ludowego,�sztu-
ki�społecznej,�a�także�edukacji�poprzez�sztukę.�Powstające�dzieła�posiadają�przekaz�dosłowny�
lub�symboliczny,�nadają�nowego�znaczenia�miejscu,�służąc�lokalnej�społeczności.�Artyści�sza-
nują�przy�tym�kontekst�miejsca,�krajobraz,�w�tym�także�kulturę�tego�doświadczonego�przez�
historię�regionu,�a�z�drugiej�strony�reagują�na�aktualne�tendencje�w�sztuce,�czy�odpowiadają�
na�nurtujące�nas�współcześnie�pytania�dotyczące�różnych�kwestii.

Wstęp

Historia�Uniwersytetu�Ludowego�Rzemiosła�Artystycznego�(ULRA)�sięga�roku�1959,�kiedy�roz-
począł�on� swoją�działalność�we�Wzdowie,�w�dawnym�pałacu�Ostaszewskich�z�XIX�wieku,�
otoczonym�kompleksem�parkowym.�W�2006�roku,�z�powodu�złego�stanu�technicznego�bu-
dynku,�Uniwersytet�przeniesiono�do�Woli�Sękowej,�gdzie�funkcjonuje�do�chwili�obecnej�w�za-
adaptowanym�na�jego�potrzeby�budynku�szkoły�z�okresu�międzywojennego.�Kierunek�Ręko-
dzieło� artystyczne� był�prowadzony�od�1984� roku�we�Wzdowie,� a�w�obecnej� lokalizacji� jest�
kontynuowany�w�postaci�2-letniego�kursu�Rękodzieła,�prowadzonego�w�systemie�zaocznym.

Idea�uniwersytetu� ludowego,� zapoczątkowana�przez�Mikołaja�F.S.�Grundtviga, miała�na�
celu� wychowanie� dorosłej� młodzieży� wiejskiej� tak,� aby� oprócz� nabycia� praktycznych� umie-
jętności,�nauczyła�się�również�wymieniać�poglądy,�poznała�swoją�kulturę�i�poszerzyła�świa-
domość� obywatelską.� Była� to� koncepcja� tzw.� „szkoły� dla� życia”,� której� filozofia� powstawa-
ła� etapowo.� Jak�pisze�Pierścieniak,� pedagogiczne� idee�Grundviga�promują� swoistą� realność�
życia,� które� jest� bezpośrednio� związane� z� jego�kontaktem� z� przyrodą,� co� kształtuje� ludzką�
wrażliwość.�Wskazuje�na�rolę�tego�oddziaływania�jako�sumy�doświadczeń�jednostki,�zbioro-
wości,�kontekstu�naturalnego�i�religijnego�2.�Rola�oddziaływania�krajobrazu�także�w�procesie�
edukacji,�czy�w�kształtowaniu�tożsamości�zbiorowej�3,�jest�istotną�częścią�składową�uniwersy-
tetów�ludowych,�które�powstawały�właśnie�na�terenach�wiejskich.�Wzajemne�oddziaływanie�
krajobrazu�(landscape)�na�ludzi�oraz�ich�wewnętrznego�krajobrazu�(inscape)�na�krajobraz,�jest�

1� Artykuł�Anny�Sołtysik�ukazał�się�w�czasopiśmie�„TOPIARIUS.�Studia�Krajobrazowe*”�nr�1(2)/2016,�Wyd.�
Uniwersytetu�Rzeszowskiego,�s.�135–145.�*(www.topiarius.ur.edu.pl).�Dziękujemy�Autorce�i�Redakcji�za�zgodę�
na�publikację.

2� K.� Pierścieniak,� Model� uczenia� się� w� uniwersytecie� ludowym.� Od� historii� do� współczesności,� „Edukacja�
Dorosłych”�2012,�nr�2,�s.�61–62.

3� M.�Lapka,�Płynny�Krajobraz,�„Autoportret.�Pismo�o�dobrej�przestrzeni”�2012,�nr�4[39],�s.�70–73.
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osobnym�zagadnieniem,�które�w�swoim�artykule�porusza�Miloslav�Lapka.�Zwraca�on�uwagę�
na�siłę�tego�wzajemnego�oddziaływania�i�na�zagrożenia�dla�współczesnego�krajobrazu,�który�
ulega�dynamicznym,�często�nieodwracalnym�przekształceniom.

Grundtvig� jako�pedagog,�rozumiał�złożoność�procesu�edukacji� i�wiedział,� jak�ogromną�
rolę�(pozytywną�i�negatywną)�może�ona�spełniać�w�tworzeniu�społeczeństwa,�szczególnie�
w�okresie�zmian�politycznych�i�ustrojowych�państwa.�Pierścieniak�opisuje�zasady�metodyki�
„szkoły�dla�życia”,�opierającej�się�na�posługiwaniu�się�tylko�językiem�ojczystym�oraz�na�bu-
dowaniu�relacji�pomiędzy�nauczycielami�a�dorosłymi�uczniami�4.�Wydaje�się,�że�to�wzajemne�
oddziaływanie� pomiędzy� nauczycielami� a� słuchaczami� było� czymś� wyraźnie� postępowym�
w� II� połowie� XIX� wieku.� Relacje� miały� być� wręcz� relacjami� partnerskimi,� gdzie� ucznio-
wie�byli�traktowani�na�równi�z�prowadzącymi.�Maliszewski�pisze�o�czytelnym�wyróżniku�
uniwersytetów� ludowych,� na� który� składały� się� demokracja� w� placówce,� upodmiotowie-
nia� uczniów,� czy� zdobywanie� wiedzy� przez� doświadczanie.� Te� cechy� są� nadal� widoczne�
w�działających�obecnie�uniwersytetach�ludowych,�co�niejako�jest�dowodem�na�oryginalność�
i�skuteczność�nauczania�w�tego�typu�placówkach�5.�Idea�uniwersytetów�ludowych�odegrała�
znaczną� rolę�w�Danii,�Norwegii,� Szwecji,�Niemczech,� także�w�Polsce,� gdzie� na�początku�
XX� wieku� powstały� pierwsze� tego� typu� placówki.� Co� ciekawe,� uniwersytety� nadal� speł-
niają� swoje� funkcje,� kształcąc� w� różnych� dziedzinach� osoby� dorosłe� z� terenów� wiejskich�
i�miejskich.�Nadal�pełnią�rolę�„szkoły�dla�życia”,�będąc�często�punktem�zwrotnym�dla�osób�
podejmujących�naukę�w�takiej�placówce.

Ryc. 1. Exodus�–�plenerowy�pomnik-rzeźba�powstały�w�latach�2006–2007,�zlokalizowany�na�terenie�ULRA,�
na�drugim�planie�budynek�szkoły�adaptowany�na�potrzeby�uniwersytetu

(Fot.�autorki,�2015)

Międzynarodowe�Akcje�Artystyczne�w�Woli�Sękowej

Z�kierunkiem�artystycznym�we�Wzdowie�i�w�Woli�Sękowej�są�związani�późniejsi�twórcy�–�
uczestnicy�Akcji�Artystycznych,�które�zostały�zapoczątkowane�w�roku�przeniesienia�szkoły�
do�nowej�placówki.�Pomysłodawcą�i�kierownikiem�artystycznym�pierwszej�akcji�„Exodus”,�
inicjującej�późniejsze�wydarzenia�związane�z� rzeźbą�plenerową�w�Woli�Sękowej,�był�Piotr�

4� K.�Pierścieniak,�op.cit.,�s.�66.
5� T.�Maliszewski,�Pomiędzy�tradycjami�a�przyszłością�edukacji�dorosłych,�„Edukacja�Dorosłych”�2012,�nr�2,�

s.�49.
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Woroniec�6.�W�wyzwaniu�artystycznym,�które�miało�być�jednorazową�akcją,�wzięło�udział�
31�rzeźbiarzy�z�Polski�i�Ukrainy,�co�zaowocowało�powstaniem�symbolicznego�pomnika�rzeź-
biarskiego� (ryc.�1).�Bardzo�życzliwe�przyjęcie�przez� lokalną�społeczność,�krytyków�sztuki�
i�pozytywne�doznania�samych�uczestników�sprawiły,�iż�akcje�artystyczne�organizowane�są�
corocznie�(tab.�1).�Kierownikiem�artystycznym�jest�nadal�Piotr�Woroniec,�natomiast�uczest-
nikami�są�rzeźbiarze�i�inni�artyści�pojawiający�się�cyklicznie�lub�jednorazowo�na�zaprosze-
nie�organizatorów.

W�sumie�w�kolejnych�dziesięciu�Międzynarodowych�Akcjach�Artystycznych�w�Woli�Sę-
kowej�wzięło�udział�kilkudziesięciu�twórców�z�Polski,�Ukrainy,�Słowacji,�Niemiec,�Austrii�
i�Francji�7.�Byli�to�zarówno�mistrzowie�poszczególnych�dziedzin�sztuki,�wykładowcy�uczelni�
i�szkół�artystycznych,�ale�także�studenci�kierunków�artystycznych�oraz�amatorzy�i�wyjątko-
we�postaci,� jak�chociażby�nieżyjący�już:�Bogdan�Biernat� (1953–2013)�rzeźbiarz�i�pedagog,�
czy�Grzegorz�Sienkiewicz�(1962–2008)�artysta�z�kręgu�art�brut.�Plener�odbywał�się�najczę-
ściej�w�drugiej�połowie� lipca� lub�w�pierwszej�połowie� sierpnia,� artyści�wykonywali�prace�
z�takich�dziedzin,� jak:�rzeźba�(drewno,�kamień,�glina),�malarstwo,�grafika,�ceramika,�wi-
klina,�metaloplastyka�(miedź),�szkło�artystyczne,�ale�także�fotografia,�poezja�oraz�land�art�
i�street�art.

Ryc. 2. „Ławeczka�Tadzia”�(2012)�rzeźba�autorstwa�Bogusława�Biernata,�upamiętniająca�osobę�pana�
Tadeusza,�mieszkańca�Woli�Sękowej,�który�był�sympatykiem�szkoły�i�jej�częstym�„bywalcem”.

(Fot.�autorki,�2012,�2015)

Prace�były�częściowo�warunkowane�tematyką�kolejnych�spotkań,�zawierały�przekaz�sym-
boliczny,�emocjonalny,�religijny,�czasami�humorystyczny,�zmuszający�odbiorcę�do�refleksji,�lub�
upamiętniały�zmarłą�postać�(„ławeczka�Tadzia”�–�ryc.�2,�„Ławeczka�Bogusia”).

Wśród�prac�znalazły�się�rzeźby�wolnostojące,�grupy�rzeźbiarskie,� instalacje,� formy�deko-
racyjne,� użytkowe,� instrumenty,� a� także� dzieła� nadające� nową� tożsamość� miejsca� (murale�
Arkadiusza�Andrejkowa�zlokalizowane�na�terenie�gminy�Bukowsko).

6� Artysta�i�rzeźbiarz,�urodzony�14.02.1955�roku�w�Giżycku.�W�1977�roku�ukończył�Uniwersytet�Ludowy�we�
Wzdowie.�Od�1995�roku�członek�Związku�Polskich�Artystów�Plastyków�(ZPAP).�Od�1992�do�1999�roku�asystent�
scenografa� w� Teatrze� Kreatur� w� Berlinie.� Uczestnik� kilkudziesięciu� wystaw� indywidualnych� oraz� zbiorowych�
w�Polsce�i�na�świecie.�Mieszka�i�pracuje�w�Woli�Sękowej,�[za:]�http://www.woroniec_rzezba.republika.pl/ja.htm�
(dostęp�17.01.2016).

7� Listy� uczestników� pierwszej� akcji� [w:]� http://www.uniwlud.pl/wp-content/uploads/2012/05/exodus-
-katalog.pdf;� uczestnicy� następnych� akcji� w� kolejnych� numerach� Kwartalnika� Gminy� Bukowsko:� http://www.
bukowsko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=11&menu=48&strona=1;�a�także�na�stronie�internetowej�ULRA:�
http://www.uniwlud.pl/�(dostęp�do�wymienionych�stron�17.01.2016).
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W� trakcie� trzeciej� akcji� w� 2008� roku� usankcjonowała� się� w� sposób� naturalny� Plenero-
wa�Galeria�Form�Artystycznych,�zlokalizowana�na�terenie�szkolnym.�Ma�ona�służyć,�oprócz�
uatrakcyjnienia� tego� miejsca,� także� edukacji� artystycznej� i� ekologicznej� słuchaczy� ULRA,�
mieszkańcom�wsi�oraz�turystom.�Prace�wykonywane�podczas�plenerów�lokalizowane�były�nie�
tylko�na�terenie�przyszkolnym,�ale�także�w�różnych�miejscach�wsi�Wola�Sękowa�–�niedaleko�
domów,�w�lesie,�na�polach,�czy�na�rozstajach�dróg�oraz�w�pobliskich�miejscowościach�na�te-
renie�gminy�Bukowsko�(ryc.�4).

Sztuka�w�krajobrazie�–�sztuka�ziemi

Część�działań�artystycznych�realizowanych�podczas�plenerów�było�związanych�ze�sztuką�zie-
mi� (land�art).� Pojawiła� się�ona�w�drugiej�połowie�XX�wieku,� jako�odpowiedź�na�potrzeby�

współczesnych� twórców� i� jako� rodzaj� awan-
gardowego�języka.�Sztuka�ziemi�często�stano-
wi� sumę� sztuki�procesualnej,� środowiskowej�
i�konceptualnej�8.�W�drugiej�połowie�XX�wie-
ku,�coraz�ważniejszą�rolę�odgrywało�miejsce�
powstawania� dzieła,� które� jakoby� uczestni-
czyło� w� procesie� tworzenia.� Nowością� było�
znaczne�zwiększenie�roli�dokumentacji�dzia-
łania�artystycznego�w�stosunku�do�roli�same-
go�dzieła�9,� realizowaną� różnymi� sposobami.�
Pod�koniec�XX�wieku� land�art� rozwinął� się�
w�inne�działania,�jak�chociażby�w�tymczaso-
we�w�swoim�charakterze�instalacje.�Ich�war-

tość� stanowi� głównie� konceptualność,� a� nie� forma,� często� trwają� tylko� podczas� wystawy,�
natomiast�bardzo�istotnym�elementem�jest�ich�dokumentacja.�Jeżeli�jednak�pozostają�na�miej-
scu,�mogą�mieć�różne�funkcje,�od�tworzenia�akcentu�w�przestrzeni�(otwartej�lub�miejskiej),�
poprzez�prowokację,�aż�do�tworzenia�nowej�identyfikacji�konkretnego�miejsca.

Jako� sztuka� środowiskowa,� gdzie� lokalizacja�warunkuje�powstanie�dzieła,� land�art� ewo-
luował�w� inne�pokrewne�odmiany� tj.� site-specific,� eco-art,�bio-art,� earth�art,� etc.�Realizacje�
sztuki�ziemi�są�bardzo�różnorodne,�od�ledwie�dostrzegalnych�ingerencji,�do�wielkogabaryto-
wych�kompozycji�utworzonych�z�materiału�naturalnego,�często�występującego�w�danym�miej-
scu,�lub�innego�tworzącego�kontrast�z�krajobrazem.�Przykładem�są�prace:�„Na�początku�było�
słowo”�Ivana�Novotnego�i�Eriki�Strykovej�oraz�„Zapomniane�drogi”�Tadeusza�Z.�Błońskiego�
zrealizowane�w�2007�roku�w�Woli�Sękowej�10.

Sztuka�wsi

Działania�artystyczne�realizowane�przy�ULRA,�są�bezpośrednio�związane�ze�wsią�i�jej�miesz-
kańcami.� Dzięki� współpracy� pomiędzy� władzami� lokalnymi,� już� od� samego� początku� uni-
wersytet�w�Woli�Sękowej�stał�się�płaszczyzną�integracyjną�pomiędzy�uczniami,�nauczycielami�
oraz�lokalną�społecznością.�Dzięki�chęci�komunikacji�i�otwartości�obu�stron,�doszło�do�wza-
jemnego�oddziaływania.�Przykładem�innej�wsi,�w�której�sztuka�zaczęła�wpływać�na�postrze-
ganie� wsi� przez� mieszkańców,� a� także� dodała� jej� nowej� wartości,� jest� wieś� Kurówko� koło�
Sierpca.�Dzięki�działaniom�Daniela�Rycharskiego,�który�początkowo�tworzył�we�wsi�murale�
przedstawiające�zwierzęta-hybrydy,�a�później�włączał�mieszkańców�w�artystyczne�inicjatywy,�
zmieniła� się� świadomość� lokalna�oraz� stopień� identyfikacji� ludzi� z�miejscem,�w�którym�ży-
ją.�Artysta�realizował�coś,�co�można�nazwać�„dziełem-działaniem”,�instynktownie�realizując�

8� J.�Rylke,�Land�art�i�sztuki�pokrewne�1973–1991,�„Sztuka�ogrodu�sztuka�krajobrazu”�2014,�nr�2[9]�s.�9.
9� Ibidem,�s.�10.
10� Informacje�dotyczące� II�Międzynarodowej�Akcji�Artystycznej�znajdują� się�m.in.�w�katalogu�dostępnym�

na�stronie�internetowej�gminy�Bukowsko:�http://bukowsko.pl/asp/pliki/download/071011fan.pdf.
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założenia�sztuki�społecznej.�Tu�należałoby�wspomnieć�o�„Grupie�Działania”�z�Lucimia�(po-
wiat�bydgoski),�którą�w�1980�roku�stworzyli�artyści:�Bogdan�Chmielewski,�Witold�Chmielew-
ski,�Andrzej�Maziec,�Wiesław�Smużny�i�Stanisław�Wasilewski�11.�W�swoim�manifeście�(marzec�
1980)�określili�m.in.�sposób�działania�wobec�lokalnej�społeczności,�która�ma�być�współtwór-
cą,�a�nawet�jedynym�twórcą�kreacji,�gdzie�rola�artystów�polega�jedynie�na�dawaniu�bodźców.�
Była� w� nim� mowa� o� tzw.� „dziele-działaniu”,� którego� zadaniem� jest� bezpośredni� wpływ� na�
lokalną�społeczność,�która�zacznie�z�kolei�po�jakimś�czasie�sama�inicjować�działania�twórcze.�
Jest�to�rodzaj�sztuki�społecznej,�tak�więc�osiągnięty�we�wspólnocie,�dla�której�jest�dedykowa-
na,�nie�ma�ona�jednego�autora,�a�jej�charakter�jest�ponadindywidualny.�W�swoim�manifeście�
grupa� określa� w� punktach� zasady� postępowania� –� szczególnie� ostatnie� trzy� są� istotne� dla�
wsi�Kurówko�i�Woli�Sękowej,�a�mianowicie:�uwzględnienie�w�działaniach�wyników�weryfika-
cji�społecznej�propozycji�autorskich;�związek�dzieła-działania�z�miejscem�powstania�–�jedność�
miejsca�inspiracji,�realizacji,�prezentacji�i�recepcji;�antyautonomiczność�dzieła-działania�–�prze-
ciwstawienie�się�wyjmowaniu�dzieła�z�kontekstu�jego�zaistnienia�12.�Tak,�więc�zarówno�prace�
i�współpraca�Daniela�Rycharskiego�z�mieszkańcami,�jak�i�Międzynarodowe�Akcje�Artystyczne�
w�Woli�Sękowej,�realizują�zasady�sztuki�społecznej,�bo�uwzględniają�dialog�z�mieszkańcami,�
angażują� ich�w�działania� twórcze,� a� także� są� bezpośrednio� związane� z� kontekstem�miejsca�
zarówno�w�rozumieniu�krajobrazowym,�jak�i�kulturowym.�W�wywiadzie�z�Łucją�Malec-Kor-
najew,�Daniel�Rycharski�określa�swoje�murale�„wiejskim�street�artem”,�a�„dzieła-działania”,�
które�podejmuje�w�Kurówku�uważa�za�coś�potrzebnego,�rodzaj� inspiracji�dla�mieszkańców,�
którzy�ją�niejako�utracili.�Rycharski�wskazuje�na�jej�rolę�w�powstawaniu�sztuki�ludowej,�dla�
której�inspiracje�mogły�stanowić�chociażby�malowidła�z�kościoła.�Wszystkie�działania�twórcze�
są�oparte�na�kontekście�miejsca,�ale� także�na�ogólnodostępnej�kulturze�masowej.�Wskazuje�
także�na�potrzeby�mieszkańców�Kurówka,�którzy�sami�przyznali,�że�brakuje�im�integracji�13.�
Pomimo�nowych�urządzeń�i�dostępności�do�mediów�(telewizja,�internet),�istnieje�w�człowieku�
potrzeba�wymiany�myśli,�współdziałania,�tworzenia�czegoś�we�wspólnocie�i�jest�to�niezależne�
od�czasów,�w�których�żyjemy.

Rola�mieszkańców,�artysty�i�krajobrazu�w�procesie�twórczym

W�działalności�Uniwersytetu�oraz�podczas�akcji�artystycznych,�ważne�jest�uczestnictwo�wła-
śnie�tej�lokalnej�społeczności.�Artyści�oprócz�pracy�nad�swoimi�dziełami,�często�dzielą�się�tak-
że�swoją�wiedzą�i�doświadczeniem,�organizując�wykłady�i�warsztaty.�Niektóre�przedsięwzięcia�
były�podejmowane�wspólnie�z�mieszkańcami�(przeważnie�dziećmi�i�młodzieżą),�jak�chociażby�
odnowienie�i�ozdobienie�przystanku�autobusowego�w�Woli�Sękowej�(2012�–�ryc.�3).

Po�około�tygodniu�pracy,�na�zakończenie�akcji�organizowany�jest�wernisaż,�często�w�po-
łączeniu�z�wydarzeniem�kulturalnym�–�koncertem�lub�inną�formą�artystyczną,�na�który�za-
praszani� są�mieszkańcy�Woli�Sękowej,� lokalne�władze� i�osoby�zaprzyjaźnione�z�ULRA.�Od�
tego�momentu�prace�zaczynają�żyć�własnym�życiem,�niektóre�przemijają�w�naturalny�sposób,�
niszczeją� pod� wpływem� warunków� atmos-
ferycznych,� inne� znikają� nagle� jak� choćby�
„Wędkarz”� (ryc.� 3),� który� jednego� roku�od-
płynął�porwany�przez�spiętrzoną�rzekę�(na�je-
go�miejsce�powstała�nowa�rzeźba�pod�tym�sa-
mym�tytułem,�autorstwa�Marcina�Myśliwca).

Można� zadać� pytanie,� na� czym� polega�
wyjątkowość� Międzynarodowych� Akcji� Ar-
tystycznych� w� Woli� Sękowej.� Jednym� z� klu-
czowych�elementów�jest�„inicjatywa”,�chęć�tworzenia�czegoś�wspólnie�z�powodów�ideowych,�
przekonań,�aby�powstało�coś,�co�ma�„znaczenie”,�jak�to�miało�miejsce�w�przypadku�pierwszej�

11� Informacje�[za:]�http://www.obieg.pl/wydarzenie/10869�(dostęp�31.01.2016).
12� Ibidem.
13� Ł.�Malec-Kornajew,�Bo�ludzie�oczekiwali�nowego�święta.�(Rozmowa�z�Danielem�Rycharskim),�„Autopor-

tret.�Pismo�o�dobrej�przestrzeni”�2012,�nr�4[39],�s.�67.
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akcji� „Exodus”� (ryc.� 1).� Ważnym� elementem� jest� także� „otwartość”� uczestników� na� siebie�
nawzajem�na�innych�twórców�z�różnych�państw,�kręgów�(mistrzowie�i�uczniowie),�artystów�
doświadczonych�i�samouków,�którzy�spotykają�się�na�wspólnej�płaszczyźnie�–�porozumienia,�
dyskusji,�wymiany�doświadczeń.�Dochodzi,�więc�do�„spotkania”�pomiędzy� innymi� twórca-
mi,�a�także�z�„miejscem”.�Przez�około�tydzień�wszyscy�żyją�razem�na�niewielkiej�przestrzeni�
tworząc,�wspólnie�spożywając�posiłki,�rozmawiając.�To�spotkanie�inicjuje�pomysły�na�dalszą�
twórczość,� odmienia� samych� uczestników.� Pallasmaa� zwraca� uwagę� na� bezpośrednie� zaan-
gażowanie�w�pracę�twórczą�przede�wszystkim�ciała�rzemieślnika�i�artysty,�a�także�ich�egzy-
stencjalnych� doświadczeń.� Mniejszą� rolę� odgrywają� czynniki� zewnętrzne,� bo� miejscem� po-
wstania� dzieła� jest� sam� twórca�14.� Widać� to� w� sposobie� pracy� artystów,� ich� zaangażowaniu�
i�zmaganiu�się�ze�sobą.�Jest�to�także�spotkanie�z�naturą,�architekturą�i�krajobrazem,�bo�prace�
są�tworzone�w�konkretnym�kontekście�i�to�czasami�on�„decyduje”�o�formie�dzieła,�względnie�
powstaje� między� nimi� dialog,� który� nie� byłby� możliwy� w� innej� lokalizacji.� Jak� pisze� dalej�
Pallasmaa,� prace� mówią� także� do� odbiorcy,� są� one� jak� ktoś,� z� kim� prowadzimy� rozmowę.�
Kiedy�spotykamy�się�z�dziełem�sztuki,�dochodzi�pomiędzy�nami�do�wymiany.�Jako�odbiorcy�
dajemy�dziełu�nasze�emocje,�a�ono�daje�nam�swoją�siłę�oddziaływania,�w�dziele�sztuki�spo-
tykamy� siebie�15.� Jest� to�możliwe� tylko�w�przypadku,� gdy� twórca� faktycznie�włożył� cząstkę�
siebie�w�swoje�dzieło,�emocje�związane�z�aktem�stwarzania.�W�przypadku�prac�realizowanych�
podczas�tych�plenerów�możemy�faktycznie�szukać�czegoś�więcej,�są�to�prace,�które�„mówią”,�
a�nawet�„krzyczą”,�co�świadczy�także�o�ich�poziomie�artystycznym.�Można�zauważyć�pewną�
spójność,�szczególnie�formalną,�powstających�w�trakcie�kolejnych�akcji�rzeźb,�które�z�jednej�
strony�nawiązują�do�„ludowej”�stylistyki,�z�drugiej�wykonywali� je�świadomi�i�doświadczeni�
twórcy.�Są�one�połączeniem�stylu�wysokiego�i�niskiego,�przemieszaniem�treści�kulturowych�
we�współczesnej�sztuce�16.

Tego� typu� inicjatywy� jak� Międzynarodowa� Akcja� Artystyczna� w� Woli� Sękowej� nie� po-
wstałaby� i� nie� mogłaby� być� corocznie� kontynuowana,� gdyby� nie� bezinteresowne� wsparcie�

14� J.�Pallasmaa,�Oczy�skóry.�Architektura�i�zmysły,�„Instytut�Architektury”,�Kraków�2012�s.�16–17.
15� Ibidem,�77.
16� Zob.:�M.�Fołta,�Styl�wysoki�i�niski.�Mechanizm�obiegów�treści�w�kulturze�(dialogowość�kultury)�na�przy-

kładzie� Uniwersytetu� Ludowego� Rzemiosła� Artystycznego� w� Woli� Sękowej,� Biuletyn� Muzeum� Kultury� Ludowej�
w�Kolbuszowej�2015,�nr�3,�s.�35–45.

Ryc. 3. Rzeźby�zlokalizowane�na�terenie�wsi�–�Woli�Sękowej,�po�lewej�„Wędkarz”�(2014)�autorstwa�
Marcina�Myśliwca,�po�prawej�stronie�„Gazeciarz”�(2014)�autorstwa�Piotra�Worońca,�na�drugim�planie�

przystanek�ozdabiany�wspólnie�z�mieszkańcami�w�2012�roku.

(Fot.�autorki,�2015)
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mieszkańców�wsi,�przychylność�lokalnych�władz,�ale�także�finansowanie�przez�sponsorów�17.�
Jest�to�czynnik�niesłychanie�ważny,�bo�oddziałuje�bezpośrednio�chociażby�na�ilość�zaproszo-
nych�uczestników,�długość�trwania�pleneru,�a�także�warunki�zakwaterowania�i�wyżywienia.�
Uczestnicy�nie�otrzymują�wynagrodzenia�za�swoje�prace,�natomiast�powinien�być�im�zapew-
niony�podstawowy�komfort.�To�również�aspekt�ekonomiczny�decyduje�o�sposobie�dokumen-
tacji�Międzynarodowej�Akcji�Artystycznej.�Jest�to�oczywiście�problem�wielu�tego�typu�przed-
sięwzięć�i�czynnik,�którego�znaczeniu�nie�da�się�zaprzeczyć.

Międzynarodowe� Akcje� Artystyczne� w� Woli� Sękowej� są� kontynuowane� nieprzerwanie�
od�ponad�10�lat.�W�ich�wyniku�powstało�setki�dzieł,�często�o�wysokim�walorze�artystycz-
nym�i�ważnym�przekazie�symbolicznym.�Po-
łożenie�Uniwersytetu�Ludowego�u�podnóża�
Beskidu�Niskiego,�w�niewielkiej�wsi�w�oto-
czeniu� „naturalnego”� krajobrazu� sprzyja�
powstawaniu� prac� o� różnym� charakterze,�
bezpośrednio� związanych� z� kontekstem,�
w�którym�są�tworzone.�Lokalizacja�taka�daje�też�artystom�możliwość�odcięcia�się�od�„ze-
wnętrznego”�świata�i�skupienia�na�walce�z�samym�sobą�i�emocjami,�które�zawsze�towarzyszą�
procesowi�twórczemu.

Wieś�Wola� Sękowa� i� gmina�Bukowsko,� dzięki� swojej� przychylności� artystom,�otrzymała�
nową� wartość,� która� w� sposób� odczuwalny� wpływa� na� stopniowy� rozwój� turystyki� kultu-
rowej� tego�obszaru.�Działania� artystyczne� związane� z�Uniwersytetem�Ludowym�Rzemiosła�
Artystycznego� w� postaci� omawianych� akcji,�
a� także� innych� wydarzeń� kulturalnych,� któ-
rych�jest�on�inicjatorem,�stanowią�zauważal-
ną�wartość�kulturową�Podkarpacia�i�wpisują�
się� w� hasła� integracji� społeczności� lokalnej�
i� międzynarodowej,� interdyscyplinarności�
działań�twórczych�i�promocji�regionu�poprzez�
tak�uniwersalny�język,�jakim�jest�sztuka.

17� Ofiarodawcy�prywatni� –� ludzie� kultury� lub�miłośnicy� sztuki;� firmy�–�działające�w�Sanoku,�Rzeszowie�
i�okolicy;�instytucje�publiczne,�władze�regionalne�i�lokalne�–�Województwo�Podkarpackie,�Starostwo�Powiatowe�
w�Sanoku,�czy�Spółdzielnia�Gminna�SCH-Bukowsko.

międzynarodoWe akCje artystyCzne W Woli sękoWej są 
kontynuoWane nieprzerWanie od ponad 10 lat . W iCh 
Wyniku poWstało setki dzieł, Często o Wysokim Walorze 
artystyCznym i Ważnym przekazie symboliCznym .

działania artystyCzne zWiązane z uniWersytetem 
ludoWym rzemiosła artystyCzneGo […] stanoWią 
zauWażalną Wartość kulturoWą podkarpaCia 
i Wpisują się W hasła inteGraCji społeCznośCi lokalnej 
i międzynarodoWej, interdysCyplinarnośCi działań 
tWórCzyCh i promoCji reGionu poprzez tak uniWersalny 
język, jakim jest sztuka .

Ryc. 4. Rzeźby�w�krajobrazie�–�po�lewej�„Wędrowny�cieśla”�(2014)�autorstwa�Radosława�Kapci,�
po�prawej�„Strach�na�wróble”�(2009)�autorstwa�Marcina�Myśliwca.

(Fot.�autorki,�2015)
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Zakończenie

Akcja,�która�miała�miejsce�na�początku�sierpnia�2015�roku,�swoją�tematyką�nawiązywała�do�
twórczości�Tadeusza�Kantora�(ryc.�5).�Artyści,�inspirując�się�scenografią,�postaciami,�odmien-
nością�sztuk�teatralnych�Kantora,�stworzyli�wspólną�kompozycję�w�postaci�sceny�w�plenerze.�
Każda� z� Międzynarodowych� Akcji� Artystycznych� była� wynikiem� jakiejś� potrzeby� ideowej,�
aktualnego�trendu�w�sztuce,�potrzeb�lokalnego�środowiska,�czy�też�wydarzeń�w�życiu�samych�
artystów.�Są�to�tego�rodzaju�plenery�artystyczne,�w�których�odbija�się�jak�w�zwierciadle�zbio-
rowa�myśl�twórcza,�która�zostaje�utrwalona�i�staje�się�swego�rodzaju�świadkiem,�uczestnikiem�
i�czynnikiem�kształtującym�świadomość�odbiorców.

Ryc. 5. Rzeźby�tworzące�scenę�„Kantor�2015”,�po�prawej�stronie�malarstwo�w�krajobrazie�autorstwa�
Piotra�Jargusza,�„patrzące”�w�stronę�sceny,�które�było�jej�integralnym�elementem.

(Fot.�autorki,�2015)

Tab. 1. Kalendarium�Międzynarodowych�Akcji�Artystycznych�w�Woli�Sękowej

Lp. Rok Tematyka

1. 2006 „Exodus”–�pierwsze�spotkanie�artystów�zaowocowało�powstaniem�pomnika-rzeźby,�
składającej�się�ze�140�postaci�wykonanych�w�drewnie,�symbolizujących�ludzi�wysiedlonych�
z�tych�terenów�w�okresie�II�wojny�światowej�i�w�czasach�powojennych.�Jego�realizację�
ukończono�w�2007�roku.

2. 2007 „Artyści�Naturze�–�Woda”

3. 2008 „Artyści�Naturze�–�Powietrze”,�dodatkowo�w�tym�samym�roku�inicjatywa�„Przydrożne�
sacrum”

4. 2009 „Artyści�Naturze�–�Ziemia”,�dodatkowo�w�tym�samym�roku�kontynuacja�inicjatywy�
„Przydrożne�Sacrum�II”,�a�także�rzeźba�plenerowa�„Obsesja�Syzyfa”

5. 2010 „Artyści�Naturze�–�Ogień”

6. 2011 „Inspiracje�kulturą�europejską”

7. 2012 „Formy�użytkowe”�–�prace�zainstalowane�na�terenie�ULRA�oraz�we�wsi�Wola�Sękowa

8. 2013 „Formy�użytkowe”,�akcja�dedykowana�śp.�Bogdanowi�Biernatowi,�rzeźbiarzowi,�
absolwentowi�krakowskiej�ASP,�wykładowcy�Liceum�Plastycznego�w�Krośnie,�uczestnikowi�
wszystkich�wcześniejszych�Akcji�w�Woli�Sękowej.

9. 2014 Prace�na�rzecz�lokalnej�społecznosci�–�zainstalowane�i�wykonane�w�przestrzeni�wsi�Wola�
Sękowa�oraz�na�terenie�gminy�Bukowsko.

10. 2015 „Tadeusz�Kantor”�akcja�nawiązywała�swym�tematem�do�Roku�Tadeusza�Kantora,�
ogłoszonego�przez�UNESCO�w�związku�z�setną�rocznicą�jego�urodzin.�Prace�
zainstalowano�w�postaci�„sceny”�na�terenie�ogrodu�ULRA.
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Lp. Rok Tematyka

11. 2016 Międzynarodowa�Akcja�Artystyczna�–�Wola�Sękowa�2016.
Spotkanie�rzeźbiarzy,�a�także�twórców�innych�dyscyplin�–�pod�okiem�kierownika�
artystycznego,�Piotra�Worońca,�powstały�obiekty�artystyczne�i�użytkowe�stanowiące�
elementy�Galerii�Plenerowej.
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Wprowadzenie

„Głównym� celem� działalności� dydaktyczno-wychowawczej� Kaszubskiego� Uniwersytetu�
Ludowego� im.�Józefa�Wybickiego� jest�kształtowanie�nowoczesnego,�posiadającego�szero-
kie�horyzonty�człowieka�–�bogatego�w�wiedzę�i�życzliwego�w�stosunku�do�innych.�Z�jed-
nej� strony� chcemy� zaszczepiać� w� naszych� słuchaczach� szacunek� dla� własnych� korzeni,�
gdyż�w�nich�zawarte�są�podstawowe�treści�pomocne�w�kształtowaniu�własnej�tożsamości.�
Z�drugiej�zaś�–�pragniemy,�aby�byli�oni�w�pełni�przygotowani�do�podejmowania�wszelkich�
wyznań,�jakie�niesie�ze�sobą�współczesny�świat”�1.

Tymi�słowami�rozpoczynaliśmy�przed�kilkunastu�laty�przygotowany�wspólnie,�obszerny�szkic�
poświęcony� Kaszubskiemu� Uniwersytetowi� Ludowemu� i� jego� zadaniom� w� nowym� stuleciu.�
Te�słowa�stały�się�również�w�ostatnich�dwóch�dekadach�mottem�wszelkich�działań�kultural-
nych�i�oświatowo-wychowawczych�podejmowanych�w�tej�pomorskiej�placówce,�z�którą�każdy�
z�nas,�acz�w�różny�sposób�i�różnymi�rodzajami�więzi,�czuje�się�związany�i�w�której�prace�był�
i/lub�jest�mocno�zaangażowany.

Spośród�wielu�naszych�różnych�zaangażowań�na�potrzeby�niniejszego�artykułu�wybraliśmy�
jedynie�trzy�–�każdy�ze�współautorów�po�jednym.�Motywem�przewodnim�naszego�trójgłosu�
jest� ukazanie� Kaszubskiego� UL-u� jako� instytucji� oddanie� i� –� chcemy� wierzyć� –� skutecznie�
realizującej�współcześnie�grundtvigiańskie�idee�szkoły�dla�życia�w�polskich�i�pomorskich�re-
aliach�społecznych.�Wszystkie�trzy�fragmenty�trójgłosu�prezentują�wątki�dotyczące�nieustan-

1� S.� Byczkowska,� M.� Byczkowski,� T.� Maliszewski,� Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy� u� progu� XXI� wieku.�
„Oświatowiec”�2002,�nr�1(11),�s.�44
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nego�poszukiwania�przez�placówkę�swojej�własnej�wychowawczej�i�edukacyjnej�drogi.�Marek�
Byczkowski�(Impresja�I),�dając�krótki�wykład�na�temat�współczesnej�„KUL-owskiej�ideologii”�
ukazuje�kilka�zasad,�którymi�wieżycki�uniwersytet�kieruje�się�w�swojej�pracy.�Sulisława�Bo-
rowska�(Impresja�II)�przedstawia�na�przykładzie�praktycznej�realizacji�koncepcji�wędrowne-
go�poszukiwania�nowych�rozwiązań�metodycznych�w�pracy�uniwersytetu�ludowego.�Tomasz�
Maliszewski�(Impresja�III)�skupia�się�zaś�na�poszukiwaniu�nowych�obszarów�programowych�
w� działalności� oświatowo-wychowawczej� KUL,� przybliżając� interesującą� drogę� kaszubskiej�
placówki�w�kierunku�podjęcia�zadań�z�zakresu�wielokulturowości.

Impresja�I:�W�poszukiwaniu�tożsamości�ideowej�kaszubskiego�
uniwersytetu

Kaszubski� UL� rozpoczął� swoją� działalność� przed� ponad� 30� laty�2.� Zmieniały� się� programy,�
zmieniali�się�słuchacze,�zmieniała�się�też�kilkukrotnie�struktura�organizacyjna�samego�KUL-u.�
Modyfikacjom�podlegały�również�formy�i�metody�prowadzenia�zajęć.�Niemniej�naczelne�idee�
przyświecające� nam� w� pracy� oświatowej� pozostały� od� samego� początku� niezmienne.� Otóż�
staramy�się�być�wierni� zaadaptowanym�do�polskich� i�kaszubsko-pomorskich�warunków�za-
łożeniom� grundtvigiańskiej� pedagogi(k)i.� Czynimy� to� od� wielu� lat…� Ważnymi� w� naszych�
działaniach�pozostają�pytania�na�przykład�o�to:�czym�był,�jest�i�może�być�w�przyszłości�uni-
wersytet�ludowy?,�czy�–�jakie�społeczne�potrzeby�zaspokajał�on,�zaspokaja�i�mógłby�zaspoka-
jać�w�przyszłości?�Nie�chcemy�być�bowiem� jedynie�praktycznymi� realizatorami�UL-owskiej�
formuły�pracy�w�czasach,�w�których�przyszło�nam�działać,�ale�mamy�również�ambicje�być�jej�
modernizatorami� i� (współ)twórcami� nowoczesnych,� adekwatnych� do� zmieniających� się� po-
trzeb�zasad�funkcjonowania�współczesnej�szkoły dla życia.

Zasada�I

Dążymy�do�tego,�by�Kaszubski�UL�funkcjonował�w�sposób�podobny�do�bliźniaczych�placówek�
działających�w�krajach�nordyckich,�choć�wiemy,�że�droga�do�osiągnięcia�pozycji,�jaką�zbudo-
wały�sobie�przez�dziesięciolecia�UL-e�w�Skandynawii,�będzie�trudna.�To�m.in.�z�tego�powodu�
zwykliśmy�określać�naszą�placówkę�mianem�uniwersytetu�w�drodze.�Już�dawno�uświadomili-
śmy�sobie,�że�praca�pedagogiczna�w�uniwersytecie�ludowym�jest�właśnie�takim�nieustannym�
w�drodze�bywaniem�–�że�to�nie�tylko�nieustanne�przemieszczanie�się�między�miejscami,�w�któ-
rych�realizowane�są�nasze�zadania�kulturalne�i�edukacyjne,�ale�to�przede�wszystkim�podąża-
nie�przez�cały�czas�drogą�poszukiwań:�zarówno�tych�indywidualnych�–�ważnych�dla�poczucia�
osobistego�spełnienia� i� samorealizacji�każdego�z�członków�KUL-owskiej�kadry,� jak�również�
tych�zespołowych,�polegających�na�nieustannym�dociekaniu�tego,�czym�w�naszym�pomorskim�
i�kaszubskim�wydaniu�powinna�być�placówka�nosząca�miano�uniwersytetu�ludowego.

Zasada�II

Staramy� się� regularnie� odwiedzać� ojczyznę� Grundtviga� –� zwłaszcza� Wolną� Wyższą� Szkołę�
Pedagogiczną�(Den�Frie�Lærerskole)�w�Ollerup,�która�przygotowuje�„duchowo”�i�metodycz-
nie�kadrę�pedagogiczną�do�pracy�w�duńskich�
uniwersytetach� ludowych.� Obserwowanie�
pracy� duńskich� pedagogów� z� folkhøjskole�
od�lat�wzmacnia�w�nas�przekonanie,�że�pra-
ca�w�uniwersytecie� ludowym�–�o� ile�ma�być�
wykonywana�właściwie�–�musi�stać�się�swego�
rodzaju�„sposobem�na�życie”.�Wychowawca�powinien�bowiem�pozostawać�dostępny�dla�słu-
chaczy�nie� tylko�w�czasie�zajęć,�ale� także�w� ich�czasie�wolnym,�podczas�posiłków,�a�nawet�

2� W�tekście�Impresji�I�wykorzystano�fragmenty�wcześniejszego�opracowania:�M.�Byczkowski,�Posłowie:�kil-
ka�refleksji�o�(Kaszubskim)�Uniwersytecie�Ludowym�z�perspektywy�ponad�trzech�dekad�osobistych�doświadczeń,�
[w:]�T.�Maliszewski,�M.�Rosalska�(red.),�Uniwersytety�ludowe�–�pomiędzy�starymi�a�nowymi�wyzwaniami,�War-
szawa�2016,�s.�397–408.

obserWoWanie praCy duńskiCh pedaGoGóW z folkhøjskole od 
lat WzmaCnia W nas przekonanie, że praCa W uniWersyteCie 
ludoWym – o ile ma być WykonyWana WłaśCiWie – musi stać 
się sWeGo rodzaju „sposobem na żyCie” .
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w�godzinach�wieczornych.�Do�tego�dochodzą:�wspólne�zamieszkiwanie�w�internacie�(o�ile�to�
możliwe�ze�względu�na�specyfikę�danego�kursu),�wspólne�śpiewanie,�aktywna�komunikacja�
interpersonalna� „wszystkich� ze� wszystkimi”,� możliwość� wpływania� słuchaczy� na� tematykę�
i� sposób� przeprowadzenia� zajęć.� Wykładowca� zaś� „wsłuchując� się”� w� sygnały� zwrotne� od�
uczestników,�jest�w�stanie�elastycznie�i�płynnie�korygować�zarówno�treść�swojego�wystąpie-
nia,�jak�i�sam�sposób�przekazu.

Zasada�III

Pamiętamy,� że� Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy� jest� i� musi� pozostać� dla� swoich� słuchaczy�
szkołą�dla�życia.�By�skutecznie�sprostać�takiemu�zadaniu,�należy�każdorazowo�przedsięwziąć�
różnorodne,�odpowiednio�„sformatowane”,�a�często�i�szeroko�zakrojone�działania�indywidu-
alizujące�podejście�programowe�czy/i�metodyczne�do�każdej�z�osób�czy/i�grup�społecznych,�
do�których�trafiamy�(chcemy�trafić)�z�naszą�ofertą.�Wymaga�to�dokonywanego�nieustannie,�
żmudnego�monitorowania�otoczenia�społecznego�KUL-u�i�sposobów�myślenia�potencjalnych�
słuchaczy�–�w�tym�analizowania�przyczyn�żywej� i�na�bieżąco�redefiniowanej�obawy�„przed�
nowym”�widocznej� ciągle�u�wielu� z�nich,� jak� również�podejmowania� trudu�diagnozowania�
i�właściwego�odczytywania�potrzeb�edukacyjnych�mieszkańców�kaszubsko-pomorskich�wsi.

Zasada�IV

Mimo�iż�(chwilowo?)�przyszło�nam�działać�w�czasach,�w�których�finanse�na�kolejne�działania�
edukacyjne�zdobywa�się�w�oparciu�o�granty,�pisywanie�projektów�i�aplikowanie�o�fundusze�do�
różnych�krajowych� i�międzynarodowych�programów,�nie�powinniśmy�nigdy�w�Kaszubskim�
UL-u� zapominać� o� pryncypiach� związanych� z� przesłaniem� Grundtviga� i� sformułowaną� na�
jego�podwalinach�pedagogi(k)ą�szkoły�dla�życia.�Powinniśmy,�pomimo�sytuacji�niepewności�
o�podstawy�ekonomiczne�naszych�działań,�czynić� to�nieustannie,�by�zachować�swoją� tożsa-
mość,� by� zobowiązująca� nazwa� uniwersytet� ludowy� nie� stała� się� z� czasem� jedynie� «czczym�
zaklęciem».�Staramy�się,�choć�muszę�przyznać,�że�w�obecnej�sytuacji�–�nazwijmy�ją:�krótkich�
perspektyw�projektowych�–�trudno�tak�naprawdę�pozostawać�w�Polsce�uniwersytetem�ludo-
wym�z�prawdziwego�zdarzenia.�Od�wielu�lat�nie�tylko�KUL-owi�marzą�się�więc�takie�uregu-
lowania� prawne,� które� pozwoliłyby� wspierać� edukację� dorosłych� w� wydaniu� uniwersytetu�
ludowego�w�sposób�bardziej�trwały�3.

Zasada�V

Aby�osiągnąć�głęboką�przemianę�duchową�u� słuchacza,� jego�prawdziwe� rozbudzenie�–� czy-
li� takie,� by� narodziła� się� w� nim� nowa� postawa,� prawdziwie� obywatelska,� potrzeba� więcej�

czasu.� Trzeba� dać� uczestnikowi� kursu� czas�
na� zatrzymanie� się,�na�przemyślenie,�na�po-
szukiwania�tego,�co�dla�niego�ważne.�Istotną�
zasadą�obowiązującą�w�Kaszubskim�Uniwer-
sytecie� Ludowym� jest� więc� zaufanie� –� takie�
bezwarunkowe,�autentyczne� i�nierelatywizo-
wane.�Wielu�naszych� słuchaczy�ma�znacznie�
zaniżoną� samoocenę� –� zwłaszcza� gdy� na� co�

dzień�borykają� się� z�problemem�bezrobocia,�przerastającymi� ich�kłopotami� rodzinnymi�czy�
biedą.�Wiele�wysiłku�należy�zatem�włożyć,�by�stopniowo,�krok�po�kroku,�zacząć�odbudowy-
wać�ich�wiarę�w�siebie� i�swoje�własne�możliwości.�Obdarzenie�ich�ze�strony�kadry�pedago-

3� Na� marginesie� rozważań� warto� podkreślić,� iż� po� wielu� latach� braku� zainteresowania� uregulowaniem�
spraw� działalności� uniwersytetów� ludowych� ze� strony� decydentów� politycznych� w� naszym� kraju,� w� ostatnim�
roku�–�głównie�za�sprawą�deklaracji�Wicepremiera�Rządu�i�Ministra�Kultury�i�Dziedzictwa�Narodowego�prof.�
Piotra�Glińskiego�i�współpracujących�z�nim�osób�(zwłaszcza�Wojciecha�Karczmarczyka�–�Dyrektora�Departamen-
tu�Rozwoju�Społeczeństwa�Obywatelskiego�w�KPRM)�–�ożyły�nadzieje�środowiska�polskich�UL-ów�na�przyjęcie�
długofalowych�rozwiązań�w�tym�zakresie.

Ważną zasadą oboWiązująCą W kaszubskim uniWersyteCie 
ludoWym jest WięC zaufanie – takie bezWarunkoWe, 
autentyCzne i nierelatyWizoWane . Wielu naszyCh 
słuChaCzy ma znaCznie zaniżoną samooCenę – zWłaszCza 
Gdy na Co dzień borykają się z problemem bezroboCia, 
przerastająCymi iCh kłopotami rodzinnymi Czy biedą .
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gicznej�i�innego�personelu�KUL-u�zaufaniem�jest�zatem�warunkiem�sine qua non�rozpoczęcia�
„społecznego�zdrowienia”�(procesów�inkluzyjnych).

Zasada�VI

Niejako�w�nawiązaniu�do�zasady�nr�5�podkreślę�wyraźnie,�że�jeśli�mówimy�o�zaufaniu,�o�sza-
cunku,�o�partnerstwie�–�a�w�Kaszubskim�UL-u�wspominamy�o�tym�naszym�słuchaczom�bar-
dzo� często� –� nie� możemy� o� tych� pięknych�
cechach� i� wartościach� jedynie� opowiadać.�
Jeśli�dla�przykładu�mówimy�o�demokratycz-
nych�zasadach� i� relacjach,� to�one�muszą�być�
widoczne� między� nami,� obecne� w� sali� wy-
kładowej,� w� biurze,� na� stołówce,� słowem� –�
w� każdym� miejscu� w� UL-u.� W� uniwersytecie� ludowym� wszyscy� ludzie� są� ważni:� słuchacz,�
wykładowca�–�choćby�był�nawet�profesorem�tytularnym,�pracownik�administracji,�kucharka�
czy�pracownik�techniczny.�Nie�ma�gorszych�i�lepszych!�Podstawą�wszystkich�relacji�wewnątrz�
KUL-u�musi�być�dialog.�To�on�właśnie�stanowi�o�naturze�każdego�UL-u,�jest�istotą�szkoły�dla�
życia.�Postawa�oparta�na�dialogu�reguluje�również,�co�oczywiste,�relacje�kadry�z�uczestnikami�
zajęć�w�KUL-u�słuchaczami,�jak�i�relacje�w�między�samymi�uczestnikami�zajęć.

Zasada�VII

Ostatnią� z� kilku� zasad� funkcjonowania� Kaszubskiego� Uniwersytetu� Ludowego� jest� zasada�
nieustanego�myślenia�o�przyszłości�placówki�i�zabiegania�o�wsparcie�społecznego�otoczenia.�
To�powoduje,�że�gdy�niektórzy�próbują�wieszczyć�zmierzch�uniwersytetów�ludowych�w�na-
szym� kraju,� to� –� wydaje� się� –� o� losy� wieżyckiej� placówki� powinniśmy� być� spokojni.� Przez�
kilka�dekad�swej�działalności�oświatowej�bardzo�mocno�wrosła�ona�w�kaszubsko-pomorską�
społeczność.�Tak�więc,�gdyby�ktokolwiek�chciał�„dokonać�zamachu”�na�dorobek�oświatowy�
i�grundtvigiańsko-pomorską�tożsamość�KUL-u,�zapewne�szybko�zostałby�„przywołany�do�po-
rządku”�przez�tych�wszystkich,�którzy�od�lat�uznają�go�za�„swój”�(mieszkańców�kaszubsko-
-pomorskich�wsi,�byłych�słuchaczy�z�różnych�środowisk,�działaczy�macierzystego�Zrzeszenia�
Kaszubsko-Pomorskiego�itp.).

Impresja�II:�Edukacyjna�wanoga�4�–�czyli�o�wędrownym�
uniwersytecie�ludowym

Jak�już�wspomniano�wyżej,�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�stara�się�być�nie�tylko�przykład-
nym�i�pilnym�realizatorem�założeń�pedagogi(k)i�grundtvigiańskiej�w�praktyce,�ale�prowadzi�
też�własne�poszukiwania�programowo-metodyczne,�w�celu�elastycznego�dostosowywania�za-
łożeń� szkoły�dla�życia�do� realnych�potrzeb�pojawiających� się�w� jego�otoczeniu� społecznym.�
Pośród�różnych�rozwiązań�metodycznych�wypracowanych�przez�placówkę�w�ostatnim�dzie-
sięcioleciu�na�uwagę�zasługuje�zwłaszcza�koncepcja�pracy,�którą�nazwaliśmy�wędrownym�uni-
wersytetem�ludowym�5.�Genezy�WUL-u�należałoby�poszukiwać�w�początkach�bieżącego�stule-
cia,�kiedy�to�w�ramach�dużego�międzynarodowego�projektu�Folk�High�School�–�School�for�Life�
(Uniwersytet�ludowy�–�szkoła�dla�życia)�wspieranego�ze�środków�Unii�Europejskiej�w�ramach�
programu�Socrates-Grundtvig,�społeczność�Kaszubskiego�UL-u�–�wspólnie�z�innymi�partne-
rami�z�Polski,�Danii,�Niemiec�i�Szwecji�dyskutowała�nad�formułą�nowoczesnego�uniwersytetu�

4� Wanoga� –� w� języku� kaszubskim:� wędrówka,� podróż;� określenie� bardzo� dobrze� pasujące� do� koncepcji�
metodycznej�wędrownego�uniwersytetu�ludowego,�‘nakazującej’�wędrowanie�za�słuchaczem�i�docieranie�z�progra-
mem�jak�najbliżej�miejsca�jego�zamieszkania.

5� We�fragmencie�szkicu�dotyczącym�Impresji�II�wykorzystano�niektóre�fragmenty�opracowania:�S.�Borow-
ska,�Wędrowny�Uniwersytet�Ludowy�dla�Seniorów�jako�przykład�działalności�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowe-
go,�[w:]�T.�Maliszewski�(red.),�Szkoła�dla�życia�–�przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach�ludowych,�Wieży-
ca-Grzybów�2016,�s.�71–76�oraz�dokumentację�WUL-ów�znajdującą�się�w�archiwum�KUL�w�Wieżycy.

W uniWersyteCie ludoWym WszysCy ludzie są Ważni: 
słuChaCz, WykładoWCa – Choćby był naWet profesorem 
tytularnym, praCoWnik administraCji, kuCharka Czy 
praCoWnik teChniCzny . nie ma GorszyCh i lepszyCh!
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ludowego.�W�ramach�prowadzonych�wówczas�prac�m.in.�skatalogowano�potrzeby�edukacyjne�
mieszkańców�kaszubsko-pomorskich�wsi�oraz�przedyskutowano�możliwe�sposoby�odpowiedzi�
na�nie�przez�KUL.�Na�pierwsze�próby�przetestowania�wypracowanych�założeń�nie�trzeba�było�
czekać�zbyt�długo.�Wkrótce�bowiem�–�w�związku�z�planowanym�referendum�przed�akcesją�
Polski�do�Unii�Europejskiej�–�pojawiła�się�pilna�konieczność�dotarcia�do�mieszkańców�Kaszub�
z�rzetelną�wiedzą�o�zasadach�funkcjonowania�wspólnoty�europejskiej�–�zwłaszcza�o�obywatel-
skich�procedurach�podejmowania�decyzji�i�wspólnej�polityce�rolnej.�Kadra�i�współpracownicy�
UL-u�w�Wieżycy�zaczęli�więc�docierać�do�poszczególnych�wsi�kaszubskich�z�programem�in-
formacyjno-edukacyjnym.�Zebrane�wówczas�doświadczenia�okazały�się�nie�do�przecenienia.�
To�bowiem�głównie�na�ich�bazie�wypracowano�koncepcję�metodyczną�pracy,�którą�z�czasem�
zaczęto�nazywać�wędrownym�uniwersytetem�ludowym.

W�sumie�w�ciągu�minionej�dekady�(do�31�grudnia�2016�r.)�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�
zrealizował�23�różne�edycje�Wędrownego�Uniwersytetu�Ludowego�na�terenie�kaszubskich�wsi�
kilku�powiatów�oraz� jedną�poza�granicami�kraju� (dla� liderów�wiejskich� społeczności� lokal-
nych�Zachodniej�Ukrainy),�docierając�z�ofertą�edukacyjną�bezpośrednio�do�miejsc�zamiesz-
kania�uczestników�zajęć� i�obejmując� swymi�działaniami�366�osób�na�Pomorzu� (i�kolejnych�
kilkadziesiąt�po�stronie�ukraińskiej).

Przyjrzyjmy�się�pokrótce�podstawowym�założeniom�metodycznym�WUL-u.�Na�wstępie�te-
go�wątku�warto�odpowiedzieć,�kiedy�wykorzystujemy�w�pracy�koncepcję�Wędrownego�UL-u.�
Otóż�jest�kilka�przesłanek�do�tego�sposobu�pracy�–�używamy�jej�wówczas,�jeśli:

�– osoba/grupa�nie�jest�jeszcze�gotowa,�aby�przyjechać�na�zajęcia�do�siedziby�Kaszubskiego�
UL-u�i�należy�„obudzić”/rozbudzić�jej�potrzeby�edukacyjne�przez�bezpośrednie�dotarcie�
do�miejsca�zamieszkania;

�– grupa�jeszcze�nie�powstała,�nie�ma�–�być�może�–�jeszcze�uświadomionych�potrzeb�edu-
kacyjnych�w�danej�wspólnocie�lokalnej,�ale�w�danym�miejscu�drzemie�potencjał�(„mą-
dry”�lider,�ciekawe�małe�inicjatywy,�Koło�Gospodyń�Wiejskich,�infrastruktura�itp.);

�– osoby�z�danego�środowiska�(potencjalni�słuchacze)�nie�są�w�stanie�dotrzeć�do�siedziby�
KUL-u�z�przyczyn�logistycznych�(brak�prawa�jazdy�i/lub�samochodu,�brak�publicznego�
transportu�itp.),�albo�gdy�sytuacja�w�rodzinie�(np.�wychowywanie�dzieci�czy�przyczyny�
ekonomiczne)�nie�pozwala�na�to,�aby�zatrzymać�się�w�KUL�na�dłuższy�pobyt.

W�takich�właśnie�sytuacjach�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�nie�„przymusza”�do�przyjaz-
du�do�siebie,�a�sam�„wyrusza�w�teren”.�Głównym�zadaniem�WUL-u,�gdy�pojawi�się�w�danym�
miejscu,�jest�pobudzenie�lokalnej�społeczności�do�działania�–�innymi�słowy�wzmocnienie�po-
tencjału�społecznego�danego�środowiska�lokalnego.

Nie�mamy�przy�tym�jakichkolwiek�wątpliwości,�że�w�takich�naszych�działaniach�pozosta-
jemy�w�pełni�zgodni�z�założeniami�grundtvigiańskiej�pedagogi(k)i�i�koncepcji�szkoły�dla�życia�
w� najwartościowszej� jej� odmianie.� Ruszając� na� wanogę,� pozostajemy� bowiem� nadal� praw-
dziwym� uniwersytetem� ludowym!� Tyle� że� …„w� kropelce”.� Nasz� mobilny� UL� dotrzeć� chce�
i�może�(i�dociera)�w�każde�miejsce,�gdzie�zbierze�się�jakaś�grupka�chętna�do�poznania�siebie�
i�czegoś�nowego,�rozmowy,�rozwijania�się.�Taka�grupa�to�podstawa�–�rdzeń�wszelkich�dzia-
łań.�Na�drugim�miejscu�nauczyciel�z�Kaszubskiego�UL-u�„z�plecakiem”�–�a�w�nim�koniecznie�

śpiewnik,�czasem�inne�materiały�(papier,�far-
by,�długopis),�czasem�też�rzutnik�i�laptop�czy�
jakaś�książka�lub�zdjęcia,�może�kijki�do�Nor-
dic�walking-u.�Potrzeba�jeszcze�tylko�jakiegoś�
dachu� nad� głową� na� niepogodę� i� już� mamy�
prawdziwy�UL.

Oprócz� wymienionych� rzeczy� „w� pleca-
ku”�KUL-wski�nauczyciel�przywozi� ze� sobą�
do� danej� wsi� te� wszystkie� „rzeczy”,� które�
w� UL-owskim� ruchu� zwykliśmy� nazywać�

szkołą�dla� życia� –�przed�wszystkim�otwarcie�na�drugiego� człowieka� i� jego�otoczenie,� cie-
kawość� i� życzliwość� dla� innych.� Wiedza� i� umiejętności� z� obszaru� tematycznego,� którego�
ma�dotyczyć� spotkanie,� jest�oczywiście�niezbędna.�Niemniej� istotny,�a�może� i�ważniejszy,�
jest� też� jednak� sposób� podzielenia� się� nimi� ze� słuchaczami.� Nauczyciel� WUL-owski� musi�

Wiedza i umiejętnośCi z obszaru tematyCzneGo, któreGo 
ma dotyCzyć spotkanie, jest oCzyWiśCie niezbędna . 
niemniej istotny, a może i Ważniejszy, jest też jednak 
sposób podzielenia się nimi ze słuChaCzami . nauCzyCiel 
Wul-oWski musi mieć WięC duże dośWiadCzenie 
W praktyCznym stosoWaniu WszystkiCh podpoWiedzi 
metodyCznyCh, któryCh dostarCza pedaGoGi(k)a 
uniWersytetóW ludoWyCh .
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mieć�więc�duże�doświadczenie�w�praktycznym�stosowaniu�wszystkich�podpowiedzi�meto-
dycznych,�których�dostarcza�pedagogi(k)a�uniwersytetów� ludowych.�Pozostając�nieco�wy-
cofanym� –� działać� jakby� w� pewnym� „ukryciu”.� Nie� rezygnując� z� roli� przewodnika� –� nie�
powinien�decydować�czy�stawiać�siebie�w�roli�arbitra.�To�ważna�i�trudna�rola;�niedoświad-
czonemu�łatwo�się�w�niej�zagubić…�Prawdziwy,�dojrzały�nauczyciel�WUL-u�powinien�być�
przede�wszystkim�animatorem�–�aktywnym�słuchaczem,�który�zachęca�do�rozmowy�i�umie�
ją�właściwie�przygotować�od�strony�organizacyjnej.�Pamiętajmy,�że�dialog�to�istota�Uniwer-
sytetu�Ludowego,�istota�demokracji!

O�czym�jeszcze�należy�pamiętać?�O�tym�wszystkim,�co�mieści�się�w�kanonach�każdej�pra-
cy�wychowawczej�i�edukacyjnej�w�uniwersytecie�ludowym.�Wymieńmy�kilka�podstawowych�
wskazówek�metodycznych�dla�Wędrownego�Uniwersytetu�Ludowego:

�– oferta�powinna�być�dostosowana�do�potrzeb�uczestników,�innymi�słowy�–�odpowiadać�
na�ich�potrzeby�(uświadomione�i�nieuświadomione);

�– należy�dbać�o�rozwijanie�kompetencji�osobistych�(samopoznanie,�odkrywanie�zasobów,�
mocnych�stron)� i�kompetencji� społecznych� (rozmowa,�dialog,�zadawanie�pytań,�praca�
zespołowa);

�– nauczyciele/trenerzy� powinni� posługiwać� się� językiem� dostosowanym� do� możliwości�
percepcyjnych�słuchaczy�i�zadbać�o�uzyskiwanie�od�nich�informacji�zwrotnych;

�– warunkiem�koniecznym�do�odniesienia� sukcesu�pedagogicznego�w�czasie�WUL-u� jest�
zbudowanie� wzajemnego� zaufania� oraz� ustalenie� zasad� regulujących� funkcjonowanie�
grupy�i�rozwijanie�postawy�współodpowiedzialności�za�końcowe�efekty�wspólnej�pracy;

�– zajęcia�WUL-u�–�ze�względu�na�jego�charakter�–�powinny�odbywać�się�w�pobliżu�miej-
sca�zamieszkania�i�być�prowadzone�głównie�metodą�warsztatową�–�ze�stałą�obecnością�
kadry�podczas�ich�trwania;�warto�je�też�uzupełnić�wyjazdami�studyjnymi�w�celu�przed-
stawienia�uczestnikom�dobrych�(i�złych)�praktyk�z�danego�obszaru�tematycznego.

Dotychczasowe�doświadczenia�Kaszubskiego�UL-u�związane�z�WUL-ami�napawają�opty-
mizmem.�Wiele�grup�z�kaszubskich�środowisk�wiejskich,�które�uczestniczyły�w�kolejnych�edy-
cjach�UL-owskiej�wanogi�spotyka�się�nadal,�samodzielnie�już�rozwijając�różne�inicjatywy�na�
rzecz�rozwoju�osobistego�i�społecznego�swych�członków,�jak�i�całego�macierzystego�środowi-
ska�lokalnego.

Impresja�III:�Wielokulturowość�w�wydaniu�kaszubsko-pomorskiej�
szkoły�dla�życia

Oprócz�poszukiwania�nowych�rozwiązań�metodycznych�w�działaniach�KUL-owskiej�społeczno-
ści,�trwają�nieustanne�poszukiwania�nowych�nisz�edukacyjnych�do�zagospodarowania.

Przed�wiele�lat�w�różnych�opracowaniach�dotyczących�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludo-
wego� wskazywano,� że� jego� praca� edukacyjna� skupia� się� wokół� trzech� głównych� obszarów:�
edukacji�obywatelskiej,�edukacji�ekologicznej�i�edukacji�regionalnej�6.�Pierwsze�sygnały�o�wy-
odrębnianiu�się�nowego�kierunku�pracy�placówki�zaczęły�pojawiać�się�w�końcu�pierwszej�de-
kady�XXI�stulecia.�Na�przykład�w�krótkim�doniesieniu�o�działalności�KUL-u�zamieszczonym�
na�łamach�„Rocznika�Andragogicznego”�w�roku�2009�pojawiła�się�krótka�informacja,�iż�coraz�
ważniejszą�rolę�w�pracy�edukacyjnej�placówki�zaczynają�odgrywać�zagadnienia�wielokulturo-
wości.�Podkreślono�przy�tym,�że�przesłanie�tych�działań�wydaje�się�oczywiste:

„Chodzi�o�wyraźne�zaakcentowanie,� że�oto�na�Kaszubach� i�Pomorzu,�żyją�obok�samych�
Kaszubów�także� inni�Polacy�(którzy�przybyli�na� te�ziemie�np.�w�wyniku�migracji�z�Kre-
sów� Wschodnich� tuż� po� II� wojnie� światowej),� a� także� Ukraińcy,� Łemkowie,� Romowie,�
Niemcy� i�Żydzi;� że�obok�katolików�spotkamy� tu�unitów,�prawosławnych,� starowierców,�

6� W�tekście�Impresji�III�wykorzystano�fragmenty�opracowania:�T.�Maliszewski,�Poprzez�edukację�wielokul-
turową�ku�pomorskiej�wspólnocie�regionalnej�–�uwagi�na�kanwie�nowego�kierunku�działalności�Kaszubskiego�Uni-
wersytetu�Ludowego,�[w:]�A.�Stopińska-Pająk,�A.�Fabiś�(red.),�Społeczno-kulturowe�przestrzenie�uczenia�się�ludzi�
dorosłych,�„Edukacja�Dorosłych”�2011,�nr�2�(65),�s.�179–191.
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muzułmanów,� wyznawców� judaizmu� czy� przedstawicieli� nowych� kościołów� chrześcijań-
skich.� Uświadomienie� wszystkim� mieszkańcom� regionu� tego� dużego� zróżnicowania� jest�
bowiem�ważnym�krokiem�w�kierunku�zarówno�wzajemnego�zrozumienia�sąsiadów,�jak�też�
wykorzystania� dla� wspólnych� działań� (obywatelskich,� gospodarczych,� kulturalnych� itd.)�
potencjału�wszystkich�mieszkańców�ziemi�pomorskiej”�(RA�2009,�s.�488).

Wiele�późniejszych�inicjatyw�KUL-u�potwierdza,�że�tamto�rozpoznanie�okazało�się�traf-
ne�i�że�kwestie�polikulturowości�stały�się�trwałym�i�istotnym�elementem�aktywności�kul-
turalno-edukacyjnej�placówki.�Widać�też�wyraźnie,�że�wokół�Kaszubskiego�UL-u�udało�się�
zgromadzić�zespół�specjalistów,�którzy�potrafią�zarówno�uzasadnić�od�strony�teoretycznej,�
jak�i�przeprowadzić�od�strony�praktycznej�różnorodne�projekty�edukacyjne�z�zakresu�wie-
lokulturowości.� Tym� samym� wydaje� się,� że� Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy� staje� się� po�
raz� kolejny� jedną� z� tych� instytucji� edukacji� dorosłych� Pomorza,� które� wyznaczają� nowe�
kierunki� pracy� oświatowej� w� społecznościach� regionu� zamieszkujących� obszary� wiejskie�
i�małomiasteczkowe.

Podobnie�było�przed�ćwierćwieczem,�w�latach�80.�ubiegłego�wieku,�kiedy�to,�przypomnij-
my,�znalazła�w�nim�przystań�grupa�nauczycieli�–�zapaleńców�zainteresowanych�propagowa-
niem� kultury� kaszubskiej� i� chcących� rozwijać� własne� kompetencje� dydaktyczne� w� tym� za-
kresie.�Wówczas�fakt�ten�stał�się� jednym�z�istotnych�sygnałów�rozpoczęcia�przez�wspólnotę�
regionalną�drogi�ku�upodmiotowieniu� i�odbudowywaniu�dumy�z�własnej� tożsamości�po� la-
tach�PRL-owskiej� centralizacji� i� związanego�z�nią�mitu�o� jednolitości� społeczeństwa.�Przed�
1989� rokiem� tym� działaniom� Kaszubskiego� UL� przyglądano� się� jednak� nie� tylko� uważnie,�
ale� także� –� przynajmniej� w� niektórych� gremiach� –� z� pewnym� niepokojem,� wypływającym�
z�obawy�przed�kaszubskim�separatyzmem.�Wyprzedzały�bowiem�one�o�całą�dekadę�uznanie�
wiedzy�o�regionalnych�odmiennościach�–�w�tym�kaszubszczyźnie�i�kaszubskim�jako�odrębnym�
języku�regionalnym�–�za�integralną�i�ważną�część�wykształcenia�mieszkańców�naszego�kraju.�
Historycznie�zatem�placówka�zajmuje�ważne�miejsce�na�mapie�instytucji,�które�przyczyniły�się�
(i�przyczyniają�nadal)�do�emancypacji�Kaszubów�i�uznania�przez�nich�samych�własnej�odręb-
ności�za�wartą�ocalenia�i�pielęgnowania.

Tak�więc�w�ostatnim�dziesięcioleciu�KUL�kontynuując�dotychczasowe�działania�regionalne�
podjął�kolejne,�nowe�inicjatywy�–�tym�razem�jednak�mające�ukazać�mieszkańcom�północnej�
Polski,�a�w�szczególności�właśnie�Kaszubom,�nie�homogeniczny�a�wielokulturowy�charakter�
Pomorza.�Szereg�realizowanych�w�ciągu�minionej�dekady�projektów�dotyczących�wielokultu-
rowości�regionu�powoduje,�że�wieżycki�uniwersytet�ponownie�wyznaczył�innym�podmiotom�
kulturalno-oświatowym�województwa�przynajmniej�niektóre�kierunki�poszukiwań.

Można�by�powiedzieć,� że�KUL-owska� społeczność�dojrzewała�do�projektów�wielokultu-
rowych�stopniowo.�Doświadczenia�w�zakresie�działań�międzykulturowych�zbierał�Kaszubski�
UL�także�w�trakcie�realizacji�projektów�z�partnerami�zagranicznymi�–�głównie�niemieckimi�
i� szwedzkimi.� Przy�okazji� obserwowano,� jak�problematykę� inter-� i� polikulturowości� podej-
mują� inne� podmioty� niezależnej� kultury� i� edukacji� dorosłych� w� kraju.� Tu� zaś� szczególnie�
interesujące�wydały�się�doświadczenia�Uniwersytetu�Powszechnego�im.�J.J.�Lipskiego�w�Te-
remiskach,� Stowarzyszenia� Ekologiczno-Kulturalnego� „Ziarno”� z� Grzybowa,� sejnieńskiego�
Ośrodka�„Pogranicze�–�sztuk,�kultur,�narodów”�oraz�Teatru�„Dialogus”�z�Parchowa.

Wszystkie�te�działania�prowadziły�stopniowo�środowisko�Kaszubskiego�UL-u�do�podjęcia�
projektów�wielokulturowych�adresowanych�do�własnego�środowiska�–�mieszkańców�pomor-
skich�wsi�i�miasteczek.�Przełomowy�w�tym�zakresie�okazał�się�dla�placówki�rok�2009.�Wypra-
cowano�wówczas�program�działań�na�rzecz�edukacji�ku�wielokulturowości.�Zaakcentowano�
w�nim,� że�edukacja� regionalna� i� edukacja�międzykulturowa�mają� charakter�paralelny�a�nie�
wykluczający�się.

W�wielu�wypowiedziach�pojawiają�się�stwierdzenia,�że�do�podjęcia�tematyki�pomorskiej�
wielokulturowości�należało�dojrzeć,�co�wymagało�czasu�oraz�obrony�przed�próbami�polity-
zacji�różnic�narodowościowych,�etnicznych�i�religijnych.�Dostrzega�się�też�czytelne�powią-
zania�edukacji�wielokulturowej�z�edukacją�ustawiczną.�Z�jednej�strony�bowiem�ze�względu�
na� fakt,� iż� ta� pierwsza� wymaga� dojrzałej� interdyscyplinarności,� ten,� kto� chciałby� się� nią�
zajmować�profesjonalnie,�musi�doskonalić�się�przez�całe�życie,�z�drugiej�zaś�–�ciągle�znaczą-
ce� „zaniedbania”� w� zrozumieniu� wielokulturowego� charakteru� Pomorza� przez� dorosłych�
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mieszkańców�regionu�są� tak�znaczące,� iż�nadal�wymagają�wdrażania� licznych�programów�
edukacyjnych�adresowanych�właśnie�do�nich.�Nadrzędnym�celem�edukacji�międzykulturo-
wej�jest�bowiem�zbudowanie�dojrzałej�pomorskiej�wspólnoty�regionalnej.

W�środowisku�Kaszubskiego�UL-u�przed�około�dekadą�sformułowano�w�kontekście�postu-
latu�podjęcia�przezeń� zadań� edukacji�wielokulturowej� kardynalne�pytanie:� czy�uniwersytet�
ludowy� może� być� współcześnie� efektywnym� narzędziem� edukacji� wielokulturowej?� Odpo-
wiedzi� dostarcza� analiza� działań� podjętych�
przez�KUL�w�ostatnich� latach�w�tym�obsza-
rze�aktywności�oraz�ich�efektywności�(długo-
trwałych�skutków).�Doświadczenia�placówki�
wydają� się� na� tyle� ważne,� że� warto� konty-
nuować� ten� kierunek� działalności� również�
w�przyszłości.

Zakończenie

Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy� nie� jest� najstarszym� z� działających� współcześnie� w� Polsce�
uniwersytetów� ludowych.�Tu�palma�pierwszeństwa�należy� się� niewątpliwie�Uniwersytetowi�
Ludowemu� w� Radawnicy� –� dwukrotnie� starszemu,� bo� założonemu� w� roku� 1946� w� Ziemi�
Złotowskiej.�O�niemal�ćwierć�wieku�dłuższą�od�KUL-u�historię�ma�również�Uniwersytet�Lu-
dowy�Rzemiosła�Artystycznego�w�Woli�Sękowej�na�Podkarpaciu,�kultywujący�tradycje�i�kon-
tynuujący�działania�powstałego�w�1959�roku�UL-u�we�Wzdowie.�Tak�więc�wieżycka�placów-
ka�jest�pod�względem�historycznego�stażu�dopiero�trzecim�spośród�funkcjonujących�obecnie�
w�polskiej�przestrzeni�edukacji�dorosłych�na�wsi�podmiotów�edukacyjnych�nawiązujących�do�
grundtvigiańskiej�pedagogi(k)i.

Trwa�właśnie�czwarta�dekada�aktywnej�i�wielowątkowej�działalności�KUL-u�na�rzecz�spo-
łeczności�Kaszub� i�Pomorza.�Placówka�ma�więc� już�znaczący� i�godny�dostrzeżenia�dorobek�
w�wielu�tych�obszarach�i�kierunkach�aktywności,�w�których�dotychczas�podejmowała�dzia-
łania�kulturalne,�animacyjne,�wychowawcze�i�edukacyjne.�Zdają�się�to�ilustrować�także�trzy�
przywołane�powyżej�impresje�z�życia�kaszubskiej�wszechnicy.

Jako�autorzy�„zaangażowani”,�dobrze�od�lat�znający�Kaszubski�UL�–�acz�każdy�z�nas�z�innej�
strony�–�mamy�świadomość,�że�placówka�nadal�będzie�ewoluować�–�nieustannie�poszukując�
własnego� miejsca� w� zmieniającej� się� rzeczy-
wistości�i�ról�do�odegrania�we�własnym�śro-
dowisku� lokalnym/regionalnym,� na� terenie�
kraju�7,� a� może� nawet� w� międzynarodowym�
ruchu�uniwersytetów�ludowych�8.�Ewoluować�
będą�także,�co�oczywiste,�treści�programowe,�
jak�i�formy�metodyczne�pracy�UL-u.�Tak�więc�
Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy� będzie� się�
zmieniał�–�tak�jak�zmieniać�się�będą�potrzeby�
kulturalne� i� wychowawczo-edukacyjne� korzystających� z� jego� oferty� osób� i� środowisk.� Jed-
no�pozostanie�niezmienne:�wierność�założeniom�pedagogicznym�Szkoły�dla�życia�i�tradycjom�
działań�na�rzecz�rozwoju�własnego�społecznego�otoczenia.�To�zaś�pozwoli�KUL-owi,�miejmy�
nadzieję,� zachować� i� umocnić� miejsce� pośród� awangardowych� instytucji� edukacyjnych� dla�
dorosłych�mieszkańców�kaszubsko-pomorskiej�wsi.

7� Np.�w�ramach�OSUL�czyli�powstałej�wiosną�2016�r.�właśnie�w�siedzibie�KUL�w�Wieżycy�Ogólnopolskiej�
Sieci� Uniwersytetów� Ludowych,� w� ramach� której� Kaszubski� UL� jest� i� chce� pozostać� w� przyszłości� jednym� ze�
znaczących�partnerów.

8� Np.� w� ramach� takich� przedsięwzięć,� jak� projekt� pt.:� „Budowanie� kompetencji� kluczowych� a� pedago-
gika� uniwersytetów� ludowych� w� Europie� XXI� wieku”� realizowany� w� ramach� Programu� Komisji� Europejskiej�
ERASMUS+,�choć�tu�zapewne�należy�realnie�„mierzyć�siły�na�zamiary”,�oceniając�możliwości�wpływu�na�roz-
wiązania�w�innych�krajach.

W środoWisku kaszubskieGo ul-u przed około dekadą 
sformułoWano W kontekśCie postulatu podjęCia przezeń 
zadań edukaCji WielokulturoWej kardynalne pytanie: Czy 
uniWersytet ludoWy może być WspółCześnie efektyWnym 
narzędziem edukaCji WielokulturoWej?

tak WięC kaszubski uniWersytet ludoWy będzie się 
zmieniał – tak jak zmieniać się będą potrzeby kulturalne 
i WyChoWaWCzo-edukaCyjne korzystająCyCh z jeGo oferty 
osób i środoWisk . jedno pozostanie niezmienne: Wierność 
założeniom pedaGoGiCznym szkoły dla życia i tradyCjom 
działań na rzeCz rozWoju WłasneGo społeCzneGo 
otoCzenia .
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wej�lubi�możliwość�tworzenia�przestrzeni�do�wspólnego�działania�i�poznawania�się�osób�
z�różnymi�doświadczeniami,�pasjami,�problemami,�sukcesami�i�marzeniami.

tomasz maliszeWski � –� dr� nauk� humanistycznych� w� zakresie� pedagogiki,� adiunkt�
w�Zakładzie�Pedagogiki�Opiekuńczo-Wychowawczej�Akademii�Pomorskiej�w�Słupsku,�ba-
dacz�historii� i� teraźniejszości�uniwersytetów� ludowych�w�Polsce� i�na� świecie,� autor�po-
nad�stu�publikacji�na�ten�temat;�ekspert�ds.�edukacji�dorosłych,�uniwersytetów�ludowych�
i�edukacji�obywatelskiej�na�obszarach�wiejskich;�animator�polskiego�ruchu�uniwersytetów�
ludowych.
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Renata Mistarz
Centrum�Edukacji�Nauczycieli�w�Gdańsku

KASZUBSKI�UNIWERSYTET�
LUDOWY�W�WIEŻYCY�

NAUCZYCIELOM.�
WYBRANE�PRZYKŁADY

Istniejący� od� 1982� r.� Kaszubski� Uniwersytet�
Ludowy� jest� instytucją� niezwykle� zasłużoną�
dla�oświaty�i�kultury�Kaszub.�Główne�kierunki�
działalności�programowej�adresowanej�do�na-
uczycieli�to�edukacja�regionalna,�edukacja�oby-
watelska�oraz�edukacja�ekologiczna.�Wynikają�
one�zarówno�z�tradycji,�jak�i�realnych�wyzwań�
współczesnego� świata.� Przygotowując� ofertę�
edukacyjną�dla�nauczycieli,�KUL�współdziała�
z� pracownikami� instytucji� naukowo-badaw-
czych,�ze�środowiskami�twórczymi,�pracowni-
kami�placówek�doskonalenia�nauczycieli�oraz�
samymi�nauczycielami� i� lokalnymi� stowarzyszeniami.� Interesująco�od� strony� interpretacyjnej,�
przedstawia�się�zwłaszcza�edukacja�regionalna,�która�na�Kaszubach�ma�swoje�własne�rozumie-
nie�i�podejście�teoretyczne.�Można�nawet�mówić�o�„szkole�gdańskiej”,�która�stworzyła�kaszub-
skie�widzenie�edukacji�regionalnej.�Ponieważ�ujęcie�takie�stało�się�podstawą�części�projektów�
realizowanych�przez�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy,�należałoby�je�bardziej�przybliżyć,�co�uczy-
nię�w�dalszej�części�artykułu.�Edukacja�regionalna�jako�tzw.�ścieżka�edukacyjna�wprowadzona�
została�do�obowiązkowej�edukacji�szkolnej�w�Polsce�reformą�oświatową�z�roku�1999.�Kaszubski�
Uniwersytet�Ludowy�odpowiedział�wówczas�na�potrzeby�nauczycieli�i�sformułował�bardzo�ory-
ginalną�ofertę�edukacyjną�o�regionie:�corocznych�Studiów�Edukacji�Regionalnej�oraz�krótszej��
formy�–�Modrej�Szkoły.�Formy�te�(i�szereg�innych�pomniejszych)�cieszyły�się�bardzo�dużym,�ro-
snącym�z�roku�na�rok�zainteresowaniem.�Miały�rzesze�swoich�wiernych�słuchaczy.�Nauczyciele�
„pokochali”�edukację�regionalną� i� stali� się� jej�entuzjastami.�Znaleźli�w�niej�miejsce�dla�siebie�
i�dla�swoich�uczniów.�Świat�regionu�okazał�się�fascynujący�i�przepełniony�okazjami�edukacyjny-
mi�wartościowymi�dla�rozwoju�osobistego�dzieci,�młodzieży�i�dorosłych.�

Swój�rozwój�edukacja�regionalna�przeżywała�do�roku�2008,�kiedy�to�kolejne�zmiany�pro-
gramowe�w�polskiej�oświacie�wyrugowały�obowiązek�jej�systemowej�realizacji.�Skończyły�się�
też�pieniądze�ułatwiające�doskonalenie�w�zakresie�edukacji�regionalnej.�Niniejszy�artykuł�na-
wiązuje�do�doświadczeń�edukacyjnych�z�lat�2009–2010,�przypominając�i�utrwalając�w�pamię-
ci�szereg�innowacyjnych�rozwiązań�edukacyjnych�zawartych�w�ofercie�Kaszubskiego�Uniwer-
sytetu�Ludowego�dla�nauczycieli.�

Podejście�teoretyczne�realizowanych�projektów�edukacji�regionalnej

Na� Kaszubach� od� lat� 80.� XX� wieku� krystalizowała� pedagogiczna� myśl� teoretyczna� edu-
kacji� regionalnej� w� wersji� nowoczesnej:� formułowana� z� pozycji� pedagogiki� krytycznej,�
a� nie� –� w� ujęciu� folklorystycznym,� wsparta� myślą� filozoficzną,� socjologiczną,� antropolo-
giczną,� językoznawczą� oraz� innych� dziedzin� nauk.� Stała� się� podstawą� wielu� działań� edu-

przyGotoWująC ofertę edukaCyjną dla nauCzyCieli, 
kul Współdziała z praCoWnikami instytuCji naukoWo-
-badaWCzyCh, ze środoWiskami tWórCzymi, praCoWnikami 
plaCóWek doskonalenia nauCzyCieli oraz samymi 
nauCzyCielami i lokalnymi stoWarzyszeniami . interesująCo 
od strony interpretaCyjnej, przedstaWia się zWłaszCza 
edukaCja reGionalna, która na kaszubaCh ma sWoje 
Własne rozumienie i podejśCie teoretyCzne . można naWet 
móWić o „szkole Gdańskiej”, która stWorzyła kaszubskie 
Widzenie edukaCji reGionalnej .
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kacyjnych� podejmowanych� w� regionie� i� realizowanych� projektów.� Jej� głównym� twór-
cą� jest� Kazimierz� Kossak-Główczewski,� któremu� na� pierwszych� etapach� tworzenia�
koncepcji� towarzyszyli� z� inspiracją� pedagogiczną� Jan� Drzeżdżon� i� Wanda� Frankiewicz.� Jan�
Drzeżdżon�powoływał� się� przy� tym�na�międzywojenną�myśl� regionalną�pedagogów,� szcze-
gólnie� Władysława� Pniewskiego.� Znaczący� wkład� w� budowanie� pedagogiki� edukacji� regio-
nalnej� wnosi� obecnie� Adela� Kożyczkowska.� Na� wizję� praktyki� edukacji� regionalnej� jako��
międzykulturowej�wpłynął�także�socjolog�Henryk�Galus,�uwzględniając�wielokulturowość�po-
morską�i�wzbogacając�o�nią�koncepcję�tejże.�Także�autorka�niniejszego�tekstu�dodaje�od�lat�
swój�wkład�praktyczno-teoretyczny�w�rozumienie�edukacji�regionalnej�wyrastającej�z�podłoża�
kaszubsko-pomorskiego.�W�literaturze�przedmiotu�koncepcja�otrzymała�miano�„edukacja�re-
gionalna�jako�powrót�do�źródeł”,�co�jednak�nie�oddaje�w�pełni�jej�istoty�i�głębi.

K.� Kossak-Główczewski� przy� jej� formułowaniu� wyszedł� z� pozycji� pedagogiki� krytycznej�
i�krytycznej�socjologii�oświaty.�Odwołał�się�także�do�tradycji�hermeneutyki,�teorii�reprodukcji�
kulturowej� i� teorii�oporu,�a�także�do�koncepcji�ontologii�bytu�społecznego.�Pisał�w�jednym�
z�tekstów:�

„zgodnie�z�ontologią�bytu�społecznego�S.�Ossowskiego,�ojczyzna�lokalna�i�regionalna�jest�
sensem�człowieczeństwa.�Przyjmujemy�dlatego�stwierdzenie,�że�najbliższe�otoczenie�czło-
wieka�jest�jednocześnie�światem�ogólnoludzkim�(globalnym),�tzn.�światem�ludzkim�w�ca-
łej�rozciągłości.�[…]�W�ten�sposób�poszukując�źródeł�edukacji�regionalnej�w�przedzałoże-
niach,�przedsensach,�tworzymy�warunki�do�bycia�człowieka�w�edukacji�i�samostanowienia�
jej,�w�tym�samostanowienia�w�tym�zakresie�doboru�treści�etnicznych�i�form�ich�przekazy-
wania�jako�dziedzictwa�kulturowego”�1.

K.�Kossak-Główczewski�za�podstawowe,�pierwotne�w�sensie�ontologicznym�wartości�edu-
kacyjne�uważa�osoby�i�grupy�regionalne�i�ich�tożsamości�i�emancypacje�2.�Zwraca�uwagę,�że�

„jednostka�tworząc�siebie�i�kulturę�istnieje�w�określonym�miejscu�i�czasie,�wrasta�w�kultu-
rę�ogólnoludzką�tworząc�ją�zarazem”.�Tożsamość�„zapewnia�ciągłość,�identyczność�i�zmia-
nę�zarazem,�gdyż�u� jej�podłoża�znajduje�się�porównywanie,�różnicowanie� i�uczestnictwo�
w�życiu�społecznym�toczącym�się�w�określonym�miejscu�i�czasie”.�

Traktuje�tożsamość�dynamicznie.�Uważa,�iż�jest�ona�procesem,�a�nie�stanem,�jest�ciągłym�
dochodzeniem�do�wyższego�poziomu�świadomości�i�że�odbywa�się�w�sposób�całościowy�jedy-
nie�na�drodze�przechodzenia�przez�wszystkie�plany�stawania�się�tożsamości�własnego�i�niepo-
wtarzalnego�świata�(w�tym�świata�życia),�świata�grupy�regionalnej,�świata�grupy�narodowej�
i�świata�grup�ogólnoludzkich.�Uważa,�że�w�każdej�z�tych�przestrzeni�istnieje�określona�logika�
rozwoju� jednostkowego,� oferująca� różnorakie� wartości� i� wspierająca� niektóre� kierunki� ich�
wyboru.�

„Nie�można�budować�któregokolwiek�poziomu�tożsamości�bez�planu�niższego;�nie�można�
np.�uzyskać�pełnej�identyfikacji�(kulturowej)�z�tożsamością�ogólnoludzką�bez�zbudowania�
tożsamości�w�małej�i�dużej�ojczyźnie,�gdyż�inaczej�następuje�zerwanie�ciągłości�i�więzi�oraz�
zanik�zdolności�dostrzegania�różnic�niezbędnych�do�poszukiwania�głębokich�podobieństw�
w� dialogu� międzykulturowym,� co� prowadzi� do� przerwania� tradycji� i� zerwania� dialogu�
między�kulturami”�3.�

Niepodważalnym�warunkiem�dojścia�do�„otwartej”�tożsamości�–�dynamicznej,�rozwijają-
cej�się�i�będącej�ciągle�w�kontakcie�z�otoczeniem�–�jest�dla�K.�Kossak-Główczewskiego�wol-
ność� jednostki.�Ujmuje�wolność� jednostki� jako�odpowiedzialność�wewnętrzną.�Wiąże�się�to�
z�budowaniem�własnej�etyki�–�z�„dążeniem�ku�etyczności”.�Aspektowi�etycznemu�przyznaje�
wyjątkowe�miejsce�w�edukacji�4.�Istotą�edukacji�regionalnej� jest�powrót�do�domu,�do�źródeł�

1� K.�Kossak-Główczewski,�Kaszubi:�o�ich�historii,�współczesnych�dylematach�tożsamości�i�problemach�eduka-
cji�regionalnej,�[w:]�idem,�Szkice�z�edukacji�regionalnej.�Europa�–�Regiony�–�Kaszubi,�Rumia-Głodnica�1996,�s.�66.

2� K.�Kossak-Główczewski,�Niezależna�edukacja�regionalna,�„Pomerania”�1990,�nr�9,�s.�10.�
3� Ibidem.
4� K.� Kossak-Główczewski,� Pytania� i� niektóre� aspekty� niezależnej� edukacji� regionalnej,� [w:]� B.� Śliwerski�

(red.),�Edukacja�alternatywna.�Dylematy�teorii�i�praktyki,�Kraków�1993.
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życia�każdego�człowieka,�do�źródeł�jego�etyki�i�jego�języka,�a�więc�do�źródeł�kultury�domo-
wej,�lokalnej,�regionalnej,�narodowej�i�ogólnoludzkiej.�

Myśl,� którą� można� uznać� za� definicję� kaszubskiej� edukacji� regionalnej,� zawiera� w� sobie�
dyrektywę�metodyczną.�K.�Kossak-Główczewski�wskazuje�kolejne�kręgi�socjalizacji�człowie-
ka:�domowy,� lokalny,� regionalny,�narodowy�
i� ogólnoludzki� (nie� zapominając� w� domyśle�
o�europejskim).�Przedstawione�są�one�w�po-
rządku�naturalnym,�w�jakim�odbywa�się�wra-
stanie� w� kulturę� ludzką.� A� to� już� stanowić�
może� ważkie� wskazanie� dla� projektujących�
edukację�regionalną�nauczycieli.�Innym�ważnym�i�nie�dyskutowanym�do�tej�pory�wskazaniem�
metodycznym�wypływającym�z�definicji�tego�autora�jest�człon:�„powrót�do�domu,�do�źródeł�
życia� każdego� człowieka…”.�Wskazuje�on�na�ważność�domu-korzeni� –� źródeł� rozwoju� toż-
samości�i�etyczności�dziecka,�bez�względu�na�pochodzenie�etniczne�czy�narodowe,�odcienie�
regionalne�i�religijne�(co�można�odczytać�z�definicji).�W�innym�swoim�tekście�stwierdza,�że�

„edukacja�regionalna�stanowi�niewątpliwie�jedną�z�odmian�tzw.�edukacji�międzykulturo-
wej,�jej�specyfiką�jest�to,�że�dotyczy�problematyki�subgrup�tej�samej�grupy�kulturowej,�i�to�
szczególnie�w�sytuacji,�gdy�subgrupy�owe�są�kolonizowane�przez�jedną,�wyróżnioną�grupę,�
która�dominuje�nad�nimi”�5.

W�myśli�badawczej�Henryka�Galusa�znajdziemy�pogląd�na�edukację�regionalną�w�warun-
kach�pomorskiej�wielokulturowości�w�jej�stanie�statycznego�„zamrożenia”,�jaki�przejawiała�na�
początku�lat�80.�ub.�wieku.�Przypomnijmy�tylko,�że�istniały�tu�kształtujące�się�od�wczesnego�
średniowiecza�regiony�etniczne� i�etnograficzne:�Kaszuby,�Kociewie,�Żuławy,�Powiśle,�Bory,�
Kosznajdry.�Eksterminacja�i�gwałtowne�procesy�migracyjne,�jakie�dotykały�ludność�Pomorza�
od�II�wojny�światowej�zmieniły�współczesny�obraz�wielokulturowości:�holokaust�ludności�ży-
dowskiej�w�czasie�II�wojny�światowej,�uchodźstwo�ludności�niemieckiej�i�mennonickiej�w�ro-
ku�1945,�repatriacja� i�migracje�powojenne�ludności�polskiej�z�terenów�b.�ZSRR�oraz�Polski�
a�także�przesiedlenia�ludności�ukraińskiej�i�łemkowskiej�na�Pomorze�w�Akcji�Wisła�w�1947�r.,�
emigracja�Słowińców�i�Kosznajdrów�w�latach�70.�XX�w.

Henryk�Galus�pod�koniec�lat�80.�ub.�wieku�nakreślił�wizję�edukacji�regionalnej�na�Pomo-
rzu�następująco:

„Skonstruowanie� racjonalnego�programu� edukacji� regionalnej� dla� szkolnictwa�na�Pomorzu�
i� Kaszubach� jest� przedsięwsięciem� niezwykle� skomplikowanym,� wymagającym� krytycznej�
analizy�dotychczasowych�prób�w�tym�zakresie,�rozstrzygnięcia�wielu�kwestii�merytorycznych�
i�sprecyzowania�pewnych�zasad�postępowania�przy�opracowywaniu�tego�rodzaju�programu”�6.�

Podstawowa�kwestia,� jaka�się� tutaj�nasuwa,� to�pytanie,�czy�należy�opracować�program�
edukacji� regionalnej�osobno�dla�całego�Pomorza� i�osobno�dla�Kaszub,�czy� też� tylko� jeden�
program�ramowy�dla�całego�Pomorza,�ale�z�nieco�zróżnicowanymi�edycjami�dla�Pomorza�
Zachodniego�i�Wschodniego�oraz�Kaszub.�W�celu�merytorycznego�rozstrzygnięcia�tej�kwe-
stii�trzeba�wziąć�pod�uwagę�między�innymi�socjogenezę�powojennego�społeczeństwa�Pomo-
rza�oraz�jego�aktualną�strukturę�kulturowo-etniczną�7.�Z�tego�punktu�widzenia�istotna�jest�
konstatacja,�że�na�tzw.�nowym�obszarze�Pomorza�około�90�procent�obecnych�mieszkańców�
to�społeczeństwo�postmigracyjne,�w�którym�przeważają�urodzone� już�tu�młode�pokolenia�
potomków�migrantów�z�sąsiednich�obszarów,�z�Polski�centralnej�i�południowej�oraz�z�kre-
sów� wschodnich� międzywojennej� Rzeczypospolitej.� Natomiast� na� tzw.� dawnym� obszarze�
Pomorza�większość�ludności�to�społeczeństwo�rodzime,�w�tym�również�zbiorowość�kaszub-
ska�o�odrębnych�cechach�kulturowo-etnicznych.�Zakorzenienie�się�na�Pomorzu�potomków�
powojennych�migrantów�z�innych�ziem�polskich�wymaga�poznania�przez�nich�nader�złożo-

5� K.�Kossak-Główczewski,�Niektóre�aspekty�niezależnej�edukacji�regionalnej,�[w:]�E.�Rodziewicz�i�M.�Szczep-
ska-Pustkowska�(red.),�Od�pedagogiki�ku�pedagogii,�Toruń�1993,�s.�78.

6� Por.�H.�Galus,�Szkoła�i�region,�„Pomerania”�1986,�nr�5,�s.�4–5.
7� H.� Galus,� Przyczynek� do� socjologicznego� obrazu� Pomorza,� [w:]� H.� Galus� i� M.� Latoszek� (red.),� Pomorze�

w�wieku�XX�w�refleksji�historyków,�socjologów�i�publicystów,�Gdańsk�1988,�s.�75–77.

istotą edukaCji reGionalnej jest poWrót do domu, 
do źródeł żyCia każdeGo CzłoWieka, do źródeł jeGo 
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nego�obrazu�burzliwych�dziejów�politycznych� i� społeczno-kulturowych�Pomorza,�z�zazna-
czeniem�obecności�wszystkich�ludów�i�narodów�uczestniczących�w�tym�procesie,�a�zwłasz-
cza� przyswojenia� słowiańsko-polskich� tradycji� tych� ziem� oraz� dziedzictwa� kulturowego�
zachowanego�przez�polską�ludność�rodzimą,�w�tym�również�kaszubską.�Dopiero�na�tym�tle�
można�sensownie�uwzględnić�w�edukacji�regionalnej�na�Pomorzu�to,�co�jest�najbliższe�jego�
nowym�mieszkańcom,�a�więc�ich�rodowód�oraz�własne�przeżycia�indywidualne�i�zbiorowe�
na� tej� ziemi.� Biorąc� pod� uwagę� wskazane� przesłanki,� można� uznać,� że� najbardziej� odpo-
wiednią� koncepcją� byłby� program� edukacji� regionalnej� wspólny� dla� całego� Pomorza,� ale�
zróżnicowany�w�odrębnych�wersjach�dla�kilku�jego�części�składowych,�w�tym�również�dla�
Kaszub�jako�regionu�etniczno-kulturowego�o�silnie�zaznaczonej�odrębności�pod�względem�
niektórych�cech�kulturowych,�a�zwłaszcza�języka,�piśmiennictwa,�literatury,�sztuki�ludowej�
i�kultury�materialnej.�

Obecna�praktyka� edukacji� regionalnej� na�
Kaszubach�i�Pomorzu�pokazuje,�jak�wiele�ra-
cji�miał�H.�Galus,� rysując� swoją�wielokultu-
rową�wizję�edukacji�regionalnej.�Współcześni�
nauczyciele� wprowadzają� swoich� uczniów�
w� ich� kultury� domu� rodzinnego,� wprowa-
dzają�do�kultury�kaszubskiej,�kociewskiej,�do�
kultur� sąsiadów� z� mniejszości� narodowych�
i� etnicznych,� odczytują� po� śladach� kultury�

przeszłych�mieszkańców�regionu,�których�obecnie�zabrakło,�ale�mieli�swój�wkład�w�kulturę�
Pomorza.� Zwornikiem� jest� miejsce,� w� którym� znajdują� się� w� czasie� teraźniejszym.� To� do-
świadczenie�pokazuje� także,� że�można� je�będzie� rozciągać�na�nowych�przybyszów,�migran-
tów�współczesnych,�przybywających�z� różnych�miejsc� świata.�Zresztą�współczesne�migracje�
i� reemigracje�„Pomorzaków”� także�wprowadzają�do�kultury� tego� regionu�nowe�pierwiastki�
ludzkich�kultur�z�Europy�i�świata,�zmieniając�na�naszych�oczach�pomorski�konstrukt�kultu-
rowy.� Takie� podejście� stało� u� podstaw� projektów� wielokulturowości� i� międzykulturowości�
pomorskiej�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowego.

Przestrzeń,�gdzie�rozgrywa�się�wielopoziomowy�proces�budowania�tożsamości�i�wrasta-
nia�w�ludzkie�kultury�to�region.�K.�Kossak-Główczewski�pisze�o�regionie� jako�o�„pełnym�
świecie�ogólnoludzkim”,�uważa�go�za�realny�świat�człowieka�–�świat�uniwersalnych�i�jedno-
cześnie�niepowtarzalnych�ludzkich�spraw.�Za�jeden�z�podstawowych,�aktywnych�sposobów�
i� elementów�rozumienia� świata�uznaje� zaś� regionalizm.�Ponieważ�nie�definiuje� tego�poję-
cia,�przytaczam�stosowaną�w�praktyce�definicję�regionalizmu�sformułowaną�przez�Henryka�
Skorowskiego:�

Regionalizm,�rozważany�w�wymiarze�przedmiotowym�i�podmiotowym,�to�z�jednej�strony�
zespół�obiektywnych�i�subiektywnych�elementów�stanowiących�o�tożsamości�regionalnej,�
z�drugiej�zaś�strony�jest�to�szeroko�rozumiana�działalność�na�rzecz�ich�kultywowania�i�za-
chowania�oraz�na�rzecz�ich�ciągłego�ożywiania,�a�nawet�ubogacania�nimi�szeroko�rozumia-
nego�życia�większej�społeczności�8.

Do� powyższej� definicji� regionalizmu� stworzyłam� poglądowy� model,� ułatwiający� ukaza-
nie�wszystkich� jego�aspektów.�Ten�model�może� także�obrazować�edukację� regionalną,� jako�
przetworzenie�współczesnego�regionalizmu�w�formę�edukacji�i�ma�zastosowanie�praktyczne�
–�projektowe�i�analityczne.

Poniższy�model�wskazuje�i�ułatwia�dobór�treści edukacji�regionalnej,�sposób�jej�realizacji�
na�różnych�poziomach�zabezpieczania,�podtrzymywania,�rozwoju�bądź�wprowadzania�w�sze-
roki�obieg�społeczno-kulturowy,�a�ponadto�wskazuje�na�wyróżniające�edukację�regionalną�ce-
chy,�jak:�komunikacja,�rozwijanie�tożsamości,�aktywność�(stanowiące�niezbędny�fundament�
podejścia�metodycznego).

Analizując�edukację�regionalną�na�modelu�sporządzonym�do�definicji�regionalizmu�stwier-
dzić�możemy,�że�treści�edukacji�regionalnej�dostarcza�regionalne�środowisko�społeczne�(two-
rzone�zarówno�przez�przeszłych,�jak�i�obecnych�mieszkańców�regionu)�oraz�regionalne�środo-

8� H.�Skorowski,�Antropologiczno-etyczne�aspekty�regionalizmu,�Warszawa�1990,�s.�87–88.

WspółCzesne miGraCje i reemiGraCje „pomorzaków” 
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i międzykulturoWośCi pomorskiej kaszubskieGo 
uniWersytetu ludoWeGo .
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wisko�kulturowe�(kultura�regionalna�jako�specyficzna�całość�powstała�z�interakcji�pomiędzy�
kulturami�występującymi�w�regionie�w�przeszłości�i�współcześnie,�ślady�kultur�po�dawnych�
mieszkańcach� regionu,� np.� na� Żuławach,� Powiślu� czy� Ziemi� Słupskiej,� kultury� wnoszone�
przez�osoby�przybyłe�do�nowego�środowiska�życia).�Na�modelu�widać�także�wyraźnie,� jaki�
wpływ�może�mieć�element�„regionalne�środowisko�fizyczne”�na�rozróżnienie�między�„eduka-
cją�regionalną”,�„środowiskową”�i�„ekologiczną”�(które�to�dziedziny�edukacji�niekiedy�nie�są�
odróżniane�przez�nauczycieli�i�bezrefleksyjnie�–�zamiennie�–�wprowadzane�do�nauczycielskich�
programów�edukacji�regionalnej).�Istotne�przy�identyfikacji�tychże�edukacji�jest�ich�związek�
z�„poczuciem�tożsamości�regionalnej”�bądź�brak�takiego�związku.

Edukacja�w�świecie�regionu

Edukacja�regionalna�w�programie�Studium�Wiedzy�o�Regionie�2009�9�została�ukazana�w�spo-
sób�nowoczesny:�dziedzictwo�społeczno-kulturowe�regionu�prezentowano�zarówno�w�formie�
ustalonej� tradycją,� jak� i�w� formie�reinterpretowanej�do�wyzwań� i�widzenia�współczesności.�
Starannie�opracowany�program�tej�formy�doskonalenia�nauczycieli�uwzględniał�także�najnow-
sze�zdobycze�myśli�psychologiczno-pedagogicznej�(np.�teorię�wielorakiej�inteligencji�Howarda�
Gardnera�10).� Przyjęto� zasadę,� by� pogłębianie� wiedzy� w� dziedzinie,� jaką� jest� własny� region�
(Kaszuby�i�Pomorze)�uzupełniały�okazje�do�własnego�doświadczania�i�przeżywania,�a�także�
namysł�i�refleksja�pedagogiczna�nad�każdym�podejmowanym�działaniem.�Organizatorzy�nie�
wahali� się� stawiać� dorosłych� „w� sytuacji� dziecka”.� Możliwość� przeżycia� jakiegoś� działania,�

9� Wsparciem�zostali�objęci�nauczyciele�wszystkich�przedmiotów�nauczania�z�przedszkoli,�szkół�podstawo-
wych,� gimnazjów� i� szkół� ponadgimnazjalnych,� a� także� nauczyciele� bibliotekarze� z� kilku� powiatów� Pomorza:�
chojnickiego,�człuchowskiego,�gdańskiego,�kartuskiego,�kościerskiego,�lęborskiego,�puckiego,�słupskiego,�wejhe-
rowskiego�oraz�Gdyni,�Sopotu�i�Słupska.�Studium�Wiedzy�o�Regionie�zrealizowano�w�Kaszubskim�Uniwersytecie�
Ludowym�dzięki�środkom�Unii�Europejskiej�EFS�–�PO�KL.�Obsługiwało�je�grono�wybitnych�fachowców.�Opiekę�
i�wsparcie�merytoryczne�udzielił�konsultant�z�Centrum�Edukacji�Nauczycieli�w�Gdańsku.�Kierownikiem�projektu�
była�Sulisława�Borowska.

10� Zob.:�H.�Gardner,�Inteligencje�wielorakie.�Teoria�w�praktyce,�tłum.�Andrzej�Jankowski,�Poznań�2002.
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wywołania�osobistych,�nieomal�dziecięcych�i�szczerych�emocji,�które�następnie�z�pozycji�do-
rosłego�można�ocenić�wg�kanonów�pedagogicznych,�miała�wymiar�autoanalizy�z�możliwością�
ekstrapolacji�na�pole�zawodowe.�

Przedmioty�studium�można�by�pogrupować�w�dwie�kategorie:

1)� Przedmioty� pozwalające� na� pogłębienie� wiedzy:� Wielokulturowe� Pomorze,� Historia�
Kaszub,�Literatura�kaszubska,�Metodyka�edukacji�regionalnej,�„Przez�kaszubską�litera-
turę�do�kaszubskiej�duszy”,�„Gdzie�się�podziała�tamta�muzyka?”�–�tradycje�muzyczne�na�
Kaszubach�i�Pomorzu,�Sztuka�ludowa�(Katarzyna�Kulikowska),�Tło�historyczno-etno-
graficzne�zwyczajów�i�obrzędów�regionalnych�okresu�wiosennego,�jesiennego�i�zimowe-
go,�Zajęcia�z�architektury�i�budownictwa�–�Muzealna�Zagroda�Albrechta�w�Swołowie,�
Prawo�językowe�społeczności�kaszubskiej�i�mechanizmy�ich�ochrony,�Współczesna�mu-
zyka�kaszubska.

2)� Przedmioty�o�charakterze�praktycznym:�„Moje�korzenie”�–�o�potrzebie�i�sposobach�ba-
dań� przeszłości� rodziny,� warsztat� „Czytanie� gdańskich� śladów”,� zajęcia� Śpiew� melodii�
pomorskich�oraz� dawne� zabawy� ruchowe,� rytmiczne� i� gry� dla� dzieci,�Kaszubski� folklor�
muzyczny�i�taneczny�(Marek�Czarnowski);�warsztaty�teatralne�Tradycje�kaszubskie�jako�
źródło� inspiracji�w� teatrze,�warsztat:�Działania� edukacyjne�w�oparciu� o� literacki� obraz�
krośniąt,� warsztaty� Plastyka� obrzędowa:� rekwizyty� dla� grupy� kolędniczej� oraz� ozdoby�
choinkowe,�warsztat�malarstwa�na�szkle,�warsztat�plecionkarstwa.

Ponadto� program� studium� ubogacały� prezentacje� artystyczne:� spotkanie� z� twórczością�
muzyczną�i�poetycką�Jerzego�Stachurskiego�oraz�z�twórczością�literacką�Janusza�Mamelskie-
go,�prezentacja�pomorskiej�muzyki�w�wykonaniu�zespołu�Niwa�Modrego�Lnu�(D.�Gonciarz,�
M.�Lesiecka,�M.�Klimaszewska�i�in.)�oraz�spektakl�kolędniczy�Gwiżdże.

Opracowująca� program�modułu� „Czytanie� gdańskich� śladów”�Renata�Mistarz� (Centrum�
Edukacji�Nauczycieli�w�Gdańsku)�sięgnęła�do�nowoczesnej�myśli�pedagogicznej�z�dziedziny�
edukacji� regionalnej.�Uczestnikom�zaproponowano�działania�poznawcze� i� twórcze�wprowa-
dzające�w�problematykę�historii�i�dziedzictwa�kulturowego�Gdańska�oraz�analizę�metodyczną�
zastosowanej� formy�edukacji.�Uczestnicy�poznawali�miasto�nie� z�przewodnikiem,� ale� sami,�
posługując� się� jedynie� kartami� pracy� i� mapami.� Podzieleni� na� trzy� grupy� pracowali� wokół�
trzech�tematów:�Gdańsk�–�miasto�i�dzieje;�Mieszkańcy�dawnego�Gdańska�oraz�Kultura,�nauka�
i�technika�w�Gdańsku.�Specjalnie�skonstruowane�indywidualne�karty�pracy�pobudzały�do�wie-
lorakiej�aktywności.�Uczestnicy�wędrowali�wyznaczonymi�trasami,�zwracając�uwagę�na�wska-
zane�konkretne�obiekty� i�elementy�architektury,�przedmioty� i�dzieła�sztuki,� sentencje�–� tak�
dobrane,�by�pozwoliły�zdobyć�podstawową�wiedzę�z�danego�tematu.�Poleceniami�zawartymi�
w�karcie�skłaniani�byli�do�rozmaitej�aktywności:�pisania,�rysowania,�pracy�z�mapą,�liczenia,�
odczytywania�symboli�czy�nazw�ulic�kojarzących�się�z�historią�miejsca,�dawnymi�zawodami,�
itp.�Penetracje�były�jakby�połączeniem�doświadczeń�poszukujących�znanych�z�pedagogiki�Ce-
lestyna�Freineta�z�odczytywaniem�i� interpretacją�„tekstów�kultury”,�gdzie�„tekstem”�mogło�
być�wszystko.�Karty�zawierały�dodatkowo�informacje�z�dziedziny�historii�i�kultury�związane�
z�konkretnym�obiektem,�legendy�gdańskie�spisane�w�krótkie�opowieści�czy�podane�wierszem,�
ponadto� rysunki� i� zdjęcia.� Materiał� ten� służył� pogłębieniu� wiedzy� oraz� ułatwieniu� analizy�
i� refleksji.� Polecenia� skłaniały� także� do� sporządzania� artystycznych� notatek� będących� kan-
wą� późniejszej� twórczości� uczestników.� Przygotowując� zadania� dla� uczestników,� dokonano�
wyboru�najpiękniejszych�i�najbardziej�reprezentacyjnych�dla�danego�tematu�obiektów.�Zało-
żono,�że�uczestnicy�będą�poddani�wielu�bodźcom�działającym�na�emocje,�poczucie�piękna,�
refleksję,�co�okazało�się�założeniem�prawdziwym.�Uczestnicy�wiedli� indywidualny�„dialog”�
z�miastem,�z�jego�dziedzictwem�i�przestrzenią.�Z�całej�gamy�bodźców�każdy�z�nich�otwierał�
się� na� inne,� sobie� tylko� właściwe.� Uczestnicy� po� powrocie� z� tras� przeszli� w� swojej� grupie�
etap�podzielenia� się� indywidualnymi�wrażeniami�oraz�uporządkowania�pozyskanej�wiedzy,�
czemu� służył� krótki� warsztat� „Składanie� wrażeń� i� obrazu� doświadczenia”.� Pracowali� nadal�
ze� swoimi� kartami� pracy.� Następnie� podjęli� etap� pracy� twórczej,� by� w� dowolnej� technice�
plastycznej� czy� literackiej� oddać� doznane� wrażenia.� Pomagały� im� w� tym� wcześniej� sporzą-
dzone�szkice.�Powstały�piękne�prace�plastyczne�i�teksty,�np.�wiersz�o�Gdańsku�i�inne�głębo-
kie�myśli�okraszone�sentencjami�filozoficznymi.�Następnie�uczestnicy�techniką�map�pamięci�
przygotowali�prezentację�dla�pozostałych�grup�(warsztat�Mapy�naszego�poznania� i�przeżyć).�
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Po�zakończonej�pracy�zespołów�nastąpiła�prezentacja�efektów�poznawania�Gdańska.�Uczest-
nicy�pogłębiali� swoją�wiedzę�w� tematach�opracowanych�przez� inne�grupy,� co� skłaniało� ich�
później�do�dalszych,�samodzielnych�dociekań�w�przyszłości�i�pogłębiania�studiów�o�Gdańsku�
(„Gdańsk�będzie�miejscem,�do�którego�będę�częściej�powracać,�o�którym�będę�chciała�wiedzieć�
więcej”�–�wypowiedź�z�ankiety).�Całość�modułu�kończyła�dyskusja�na�temat:�Poznana�metoda�
i� jej�walory�kształcące,�poznawcze�oraz�wychowawcze�na�gruncie�własnych�przeżyć� i�odczuć,�
podsumowująca�projekt�od�strony�pedagogicznej.�W�ankiecie�przeprowadzonej�po�projekcie�
nauczyciele� podkreślali� nowatorski� charakter� zastosowanej� metody� oraz� jej� „kompletność”�
(dopełnianie�się�poszczególnych�warsztatów),�docenione�zarówno�w�edukacji�dorosłych,� jak�
i�dzieci�i�młodzieży:�

„Forma�tej�wycieczki�po�Gdańsku�była�dla�mnie�bardzo�pozytywnie�zaskakująca�–�pomi-
mo,�że�byłam�w�tych�miejscach�już�wcześniej,�to�wiele�szczegółów�dotarło�do�mnie�po�raz�
pierwszy�–�rewelacyjny�pomysł�na�aktywne�zwiedzanie!�(…)�Dziękuję�za�umożliwienie�mi�
udziału� w� tym� projekcie.� Przysporzyło� mi� to� ogromnej� przyjemności,� ale� i� wiedzy� oraz�
podsunęło�pomysł�na�organizację�wycieczek�z�moimi�wychowankami�(bo�choć�to�jeszcze�
przedszkolaki,�to�śmiało�można�tę�formę�wykorzystywać�–�tyle,�że�w�znacznie�uproszczo-
nej�wersji)”�–�kolejny�cytat�z�ankiety.

Interesujące�rezultaty�przyniósł�przedmiot�„Moje�korzenie”�–�o�potrzebie�i�sposobach�badań�
przeszłości�rodziny�prowadzony�przez�dra�Tomasza�Rembalskiego�z�Uniwersytetu�Gdańskiego.�
Podczas�zajęć�uczestnicy�mogli�się�zapoznać�z�podstawowymi�źródłami�genealogicznymi,�tj.�
księgami�metrykalnymi�oraz�sposobem�ich�opracowywania�w�formie�tablic�genealogicznych.�
Nadrzędnym�celem�zajęć�było�przekazanie�wiedzy�o�sposobach�poznawania�biografii�przod-
ków�oraz�zachęta�do�ich�podjęcia�w�sposób�pełniejszy�a�zarazem�trudniejszy:�tj.�do�uzupełnie-
nia�trzech�podstawowych�faktów�genealogicznych�–�narodzin,�ślubu�i�zgonu�o�inne�wydarze-
nia�z�życia�przodków,�takie�jak�udział�w�wojnie,�powstaniu�i�w�zwykłym�życiu�codziennym,�
zawodowym,�społecznym�i�religijnym.�Po�zajęciach�wprowadzających�słuchacze�studium�zajęli�
się�badaniem�własnych�rodzin,�na�co�mieli�okres�wakacyjny,�zwiększający�możliwość�kontak-
tów�rodzinnych�i�dający�więcej�czasu�na�systemowe�badania�genealogiczne.�Zajęcia�powaka-
cyjne�ukazały,� jak�ogromną�wykonali�pracę.�Przedstawili�wiele�niezwykłych�wytworów�do-
kumentujących�historie�rodzin�i�poszczególnych�przodków.�Kilkumetrowej�długości�wydruki�
z�wywodem�przodków�utworzone�przy�pomocy�narzędzi�internetowych�czy�wysokiej�warto-
ści�artystycznej�drzewa�genealogiczne�budziły�podziw�nad�pomysłowością�i�pracowitością�ba-
daczy.�Natomiast�arcyciekawe�kolekcje�zdjęć�i�dokumentów�pochodzących�z�Pomorza�i�innych�
historycznych�regionów�Polski�niosły�z�sobą�ogromną�dawkę�wiedzy�historycznej,�pozwalają-
cej�poznawać�przez�pryzmat�historii�rodzin�historię�regionu�własnego�i�innych,�historię�Polski,�
Europy�i�świata.�To�poważny�argument,�by�genealogię�bardziej�wprzęgać�w�edukację�szkolną.�
Wiedza�dzięki�niej�pozyskiwana�jest�wiedzą�uniwersalną�o�wysoce�osobistym�walorze.�Dzięki�
zajęciom�na�studium�ukształtowała�się�pięćdziesięcioosobowa�grupa�entuzjastów�genealogii,�
z�pasją�dzielących�się�swoimi�doświadczeniami.

Przedmiot�„Gdzie�się�podziała�tamta�muzyka?”�–�tradycje�muzyczne�na�Kaszubach�i�Po-
morzu� prowadzony�przez�Dawida�Gonciarza� z�Muzeum�Pomorza� Środkowego�w�Słupsku�
miał� na� celu� zapoznanie� z� tradycyjną,� dawną,� wiejską� muzyką� Pomorza� we� wszelkich� jej�
przejawach�i�aspektach,�m.in.�poprzez�ukazanie�jej�na�tle�liturgicznego�roku�obrzędowego,�
obrzędów�rodzinnych�i�agrarnych.�Słuchacze�poznawali�pieśni�powszechne�(rodzinne,�dzie-
cięce,�komiczne),�pieśni�zawodowe�(pasterskie,�rybackie),�pieśni�i�przyśpiewki�zalotne�i�mi-
łosne�oraz�ballady�różnych�grup�narodowych�zamieszkujących�na�Pomorzu�przed�II�wojną�
światową.�Słuchaczom�studium�zaprezentowano�też�muzyczne�tradycje�ludności�przesiedlo-
nej�po�II�wojnie�światowej�na�tereny�Pomorza�–�ekspatriantów�z�Wileńszczyzny,�Ukraiń�ców,�
ludności� pochodzenia� polskiego� z� terenów� Białorusi,� Podlasia,� Polski� Centralnej.� Muzy-
ka� jawiła� się� więc� jako� istotne� medium� edukacji� wielo-� i� międzykulturowej,� tak� ważnej�
obecnie.�Uzupełnieniem�modułu�były�warsztaty�z�zakresu�śpiewu�melodii�pomorskich�oraz�
zabaw� ruchowych,� rytmicznych� i� gier� dla� dzieci.� Z� założenia� miały� kształtować� postawy�
zachęcające�do�czynnego�praktykowania�dawnych,�często�zapomnianych�form�muzycznych,�
których�urok�warto�przywracać�współczesnej� szkole.�Dźwięki�przywróconej�do� życia�po-
morskiej�muzyki�słuchane�po�raz�pierwszy�były�nieomal�egzotyczne.�Jedna�z�pieśni,�której�
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uczyli�się�uczestnicy�warsztatów�–�„Hanka�kòchanka”�–�stanowiła�rzadki�przykład�przeni-
kania�się�kultur�–�kaszubskiej�i�niemieckiej:�pieśń�Kaszubów-Słowińców�(których,�niestety,�
nie�ma�już�w�okolicach�jezior�Gardno�i�Łebsko),�z�wtrąceniami�języka�dolnoniemieckiego.�
Prowadzący�serwowali�też�uczestniczącym�nauczycielom�ciekawe�zabawy�dziecięce�do�wy-
korzystania�w�praktyce�szkolnej.�Odgrywanie�ich�w�plenerze,�na�starbienińskiej�łące�w�fi-
lii� Kaszubskiego� UL-u� w� Starbieninie,� dodawało� warsztatom� dodatkowego� kolorytu.� Po�
godzinnej� zaledwie�nauce�grupa� swobodnie�wykonała� starą�kaszubską�kołysankę� z�okolic�
Luzina�aż�3-głosowo.�Stanowiło�to�dla�uczestników�prawdziwą�niespodziankę�i�niebywałe�
zaskoczenie�co�do�własnych�możliwości�muzycznych.�To�pozytywne�doświadczenie�z�pew-
nością�otwierało�słuchaczy�na�śmielszą�penetrację�dziedziny�muzycznej�w�przyszłości.�Na-
uczyciele�na�warsztatach�znaleźli�wiele�inspiracji�do�swojej�pracy,�a�przy�tym�sami�nieźle�się�
bawili.�Wydarzeniem�artystycznym�uzupełniającym�przedmiot�muzyczny�był�ponadgodzin-
ny� występ� zjawiskowego� zespołu� Niwa� Modrego� Lnu� pod� kierunkiem� Dawida� Goncarza.�
Zespół� świadomie� stylizuje� swój� image�na�obraz�dawnych�wiejskich�zespołów�z�przełomu�
XIX/XX�wieku�(jego� instrumentarium�stanowi�akordeon,�dwoje�skrzypiec,� trąbka,�bęben�
i�wokal),�a�brzmienie�jest�bardzo�naturalne,�gorące�i�żywe.�Występ�zespołu�ilustrowany�był�
materiałem�ikonograficznym�–�starymi�zdjęciami�z�początku�XX�wieku,�które�wprowadzały�
w�klimat�dawnego�Pomorza�–�regionu�wielokulturowego,�co�widać�było�bardzo�wyraźnie�
w�i�jego�muzyce,�i�w�dawnych�obrazach.

Część� słuchaczy�wybrała� jako�przedmiot� zajęć�Kaszubski� folklor�muzyczny� i� taneczny�pro-
wadzony�przez�Marka�Czarnowskiego�–�choreografa�i�instruktora�Kaszubskiego�Zespołu�Folk-
lorystycznego�„Krëbane”�z�Brus.�Kolejno�poznawali�i�tańczyli�takie�tańce,� jak:�kòséder�(żywy,�
radosny,�ale�i�uroczysty�taniec�uważany�niegdyś�za�rodowy�taniec�Kaszubów),�dzëk�(żywy�taniec�
popisowy�wywodzący�się�z�dzikich�tańców�korsarskich,�pierwotnie�wyłącznie�męski;�według�
nadmorskiej�tradycji�imituje�walkę�piratów),�wôłtôk�(taniec�imitujący�fale�morskie),�marëszka�
(taniec�wywodzący�się�z�„tôflera”,�tańczonego�przez�dawnych�żeglarzy),�szewc�(tzw.�taniec�pra-
cy�inscenizujący�pracę�szewca�–�szycie�i�wbijanie�ćwieków�przeplatane�poleczką),�cepôrz�(taniec�
pracy� tańczony� jesienią�w�okresie�młócenia�zboża,� inscenizujący�czynność�draszbë�–�młócki),�
kòwôl�(taniec�pracy�powstały�z�pierwotnego�tańca�obrzędowego�związanego�z�obrzędem�ścina-
nia�kani),�òkrãc�so�wkół…(taniec�inicjowany�przez�dziewczyny,�wykpiwający�opornych�bądź�nie-
śmiałych�chłopców�i�mający�na�celu�wyciągnięcie�ich�do�tańca),�klepôcz�(taniec�mający�początki�
jako�jedna�z�zabaw�stosowanych�na�weselach,�przyjęciach�i�zabawach,�polegająca�na�wyklaski-
waniu�i�wytupywaniu�przez�dobierające�się�pary�i�pary�oczekujące�na�sformowanie�się�orszaku),�
nasza�nenka�(jedna�z�obrzędowych�zabaw�tanecznych�na�temat�przetargów�małżeńskich,�która�
dziś�straciła�swój�dawny�charakter�i�przekształciła�się�w�ładny�taniec).�Tańce�regionalne�mają�
w�sobie�prawdziwy�urok:�dawny�autentyzm�i�bliskość� ludzi.�Kto�kiedykolwiek� je�tańczył,� ten�
wie,�że�to�tak,�jakby�znaleźć�się�w�innym�świecie,�którego�już�zabrakło.�Wczuć�się�w�ducha�tych�
tańców,�to�przeżyć�rytuał�różnych�zachowań�–�od�powagi�i�dostojeństwa�po�radość,�beztroskę�
i�staroświeckie�zaloty;�to�przeżyć�dumę�z�wykonywanej�pracy�czy�żartobliwe�ośmieszenie�z�po-
wodu�nieśmiałości,�to�móc�się�popisywać�odwagą�i�wytrzymałością�albo�elegancją�i�wdziękiem.�
Dla�współczesnych�tańce�regionalne�mają�posmak�egzotyki,�ale�ich�etnograficzna�interpretacja�
pozwala�lepiej�zrozumieć�ich�rolę�i�funkcję�społeczną,�jaką�spełniały�kiedyś�w�regionie.�Tańce�
tradycyjne�stanowiły�istotny�element�rytualny�dawnej�obrzędowości�wiejskiej,�zaś�w�nieco�in-
nej�postaci�pełniły�też�funkcję�rekreacyjno-ludyczną.�Studia�nad�nimi�pozwalają�poznać�dawne�
obrzędy�oraz�przebieg�dawnych�procesów� społeczno-historycznych� i� socjalizacyjnych�naszych�
przodków.�Wzbudzają�także�podziw�dla�ich�form�i�pięknego�rysunku.�Na�pytanie,�czy�współcze-
śnie�potrzebne�jest�poznawanie�własnej�kultury�poprzez�taniec�i�muzykę,�uczestnicy�poprosili�
o�rozszerzenie� tego�punktu�programu�w�następnej�edycji� studium�i�o�objęcie�nim�wszystkich�
uczestników.�Tak�się�też�stało,�a�tym�samym�podjęte�zostały�działania�rewitalizacyjne�regional-
nego�tańca�tradycyjnego�na�dużo�szerszą�skalę.

Znakomicie� w� wątek� muzyczny� wpisały� się� warsztaty� teatralne� Tradycje� kaszubskie� jako�
źródło� inspiracji� w� teatrze� poprowadzone� przez� Jaromira� Szroedera� z� Muzeum� Zachodnio-
-Kaszubskiego�w�Bytowie.�Jaromir�Szroeder�to�twórca�o�wielkiej�wyobraźni�i�umiejętnościach�
dochodzenia�do�autentycznego,�nie�zafałszowanego� i�nie�uproszczonego�wizerunku�kultury�
kaszubskiej.�Na�tym�polu�ma�duży�osobisty�dorobek.�W�części�wstępnej�przedstawił�zreali-
zowany�przez� siebie� i�macierzyste�muzeum�projekt�badawczo-edukacyjno-artystyczny�„Cas-
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subia� Incognita”.�Projekt�miał�na� celu� stworzenie� regionalnego�archiwum�zarejestrowanych�
w�okresie�powojennym�pieśni�kaszubskich,�ich�ochronę,�dokumentowanie�i�popularyzowanie�
(pieśni�zostały�odszukane�i�wybrane�przez�niego�ze�zbiorów�muzycznych�archiwum�Instytutu�
Sztuki�PAN�w�Warszawie).�Jedna�z�tych�piosenek�–�Hej�słunko,�słunko�–�stała�się�kanwą�etiu-
dy� teatralnej.�Powstała�piękna�pantomima�o�księżniczce� Juracie� i�bursztynie.�Druga�z�grup�
słuchaczy� przygotowała� etiudę� opartą� na� krótkim� fragmencie� arcydzieła� kaszubskiej� litera-
tury�–�Życie�i�przygody�Remusa�(Żëcé�ë�przigòdë�Remùsa).�Inspiracja�artystyczna�i�animacja�
artyzmu� to� bodaj� najtrudniejsze� wyzwanie� dla� prowadzącego.� Temu� wyzwaniu� J.� Szroeder�
świetnie� sprostał.� Ciekawie� było� obserwować� pracę� prowadzącego� warsztat� z� dość� realnie�
i�tradycyjnie�myślącymi�słuchaczami,�ich�uwrażliwianie�i�otwieranie�na�różnorodne�środki�ar-
tystyczne.�Efekty�wspólnej�pracy�wzbudziły�zachwyt.�Widzom�niejednokrotnie�ciarki�przeszły�
po�plecach,�a�wzruszenie� ściskało�za�gardło.�Dwie�krótkie�etiudy� teatralne,�które�powstały�
na�warsztatach,�ukazały�ogromne�zasoby�dziedzictwa�kulturowego�Kaszub,�które�mogą�być�
źródłem�natchnień�i�interpretacji�artystycznych.�

Wszystkie�opinie�absolwentów�studium�wystawione�na�jego�zakończenie�były�bardzo�po-
zytywne.�Wielu�z�nich�stwierdziło,�że�było�to�najlepsze�szkolenie,�jakie�dotychczas�przeszli:�

„Kiedy�myślę�o�szkoleniu�to…�myślę�o�najlepszym�szkoleniu,�w�jakim�brałam�udział�w�mo-
jej�karierze�zawodowej� (a�było� ich�dużo);�atmosfera�spotkań,�organizatorzy,� ich�serdecz-
ność� i�profesjonalizm�powodują,�że� już�za�nimi�tęsknię;�chciałabym�jeszcze�kiedyś�wziąć�
udział�w� szkoleniu� zorganizowanym�przez� tę�placówkę,�bo�wiem,� że� jest�warto!�Bardzo�
wam�dziękuję!”

A� nieco� dłuższa� wypowiedź� z� listu� skierowanego� do� organizatorów� przez� uczestniczkę�
studium�ukazuje�efekty�studium�bardziej�perspektywicznie:�

„Dziękujemy�więc� za�przybliżenie�nam�historii�Kaszub,� za�pokazanie�nam,�kto� tu� żył,�
jakich�mógł�mieć�przodków,�za�ukształtowanie�w�nas�dodatkowych�pokładów�tolerancji,�
pokazanie� nam,�na� czym�polega� godność� ludzka� i�wzajemny� szacunek.�Dziękujemy� za�
tańce� i� śpiew,� nikomu� z� nas� nie� przyszłoby� do� głowy,� że� możemy� sobie� śpiewać� przy-
śpiewki� słowińskie� i� rapować�po�kaszubsku,� teraz�nie�możemy�bez� tego� żyć.�Za� to,� że�
mogliśmy�sobie�popleść�i�sprawić,�że�każdy�z�nas�odkrył�nagle�w�sobie�talent�plastyczny,�
że� będziemy�mieć�wszyscy�nagle� choinki� z� naturalnych�ozdób,� z� papieru,� słomy,�orze-
chów,�wełny,�że�usłyszeć�nam�było�dane,� jak�kawałek�pnia�lipowego�przemawia�do�nas�
po�cichu,�poddając�pomysł�na�to,�czym�chce�być�w�przyszłości,�może�krową�na�jasełkach,�
może�świętym�Franciszkiem�prawiącym�zebranemu�ptactwu�kazanie?�Fenomen.�Nikt�nic�
nie�musi,�a�wszyscy�wkładają�całe�serce,�by�zajęcia�wypadły�jak�najlepiej.�Ile�to�nowych�
pomysłów� pojawiło� się� i� zrealizowało� w� szkole!� W� konsekwencji� –� jaka� liczba� dzieci�
i� młodzieży� poznała� swoją� małą� ojczyznę� całkiem� na� nowo.� W� ilu� młodych� umysłach�
zaszczepiono�z�powodzeniem�miłość�do�wiatru,�morza,�jezior,�języka�kaszubskiego�i�całej�
schedy�pomorskiej.�Ocalić�od�zapomnienia…�To�z�pewnością�się�uda,�wierzę�w�to�głębo-
ko.�[…]�Niech�nasze�dzieci�znają�swe�korzenie�i�są�z�nich�dumne,�przecież�to�takie�ważne�
w�życiu,�by�wiedzieć,�kim�się�jest”�11.

Wielokulturowe�Pomorze�w�edukacji�2010

Projekt� „Wielokulturowe�Pomorze�w� edukacji”� zorganizowany�w�KUL-u�w� roku�2010�12� był�
kontynuacją�i�rozszerzoną�formą�wcześniejszego�Studium�Wiedzy�o�Regionie�2009�przedsta-
wionego�niżej.�Jego�program�zawierał�nowe�elementy�i�nowe�podejścia.

11� Z�listu�uczestniczki�–�Joanny�Magnor�Kozłowskiej,�na�zakończenie�Studium�w�2009�r.
12� Organizatorem�Studium�był�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�w�partnerstwie�z�Centrum�Edukacji�Nauczy-

cieli�w�Gdańsku,�Zrzeszeniem�Kaszubsko-Pomorskim�–�Oddział�w�Bytowie�oraz�z�Fundacją�Lokalna�Grupa�Dzia-
łania�Naszyjnik�Północy�z�Debrzna�z�funduszy�Programu�Operacyjnego�Kapitał�Ludzki.�Kierownikiem�Studium�
ponownie�była�mgr�Sulisława�Borowska.
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Struktura�programu�Studium�ukazuje�wielokierunkowe�działania�edukacyjne

Pierwszą� nowością� była� skala� projektu� i� liczba� adresatów.� Poprzedni� projekt� zawierał�
dwa� różne� kursy:� Studium� wiedzy� o� regionie� oraz� Moderacja� –� nowoczesny� warsztat� pra-
cy� nauczyciela,� obecny� –� aż� dwanaście� form� kursowych:� 1.� Studium� wiedzy� o� regionie��
(40� nauczycieli,� 157� godzin),� 2.� Moderacja� –� nowoczesny� warsztat� pracy� nauczyciela� (32�
nauczycieli,�64�godzin),�3.�Etniczne�barwy�Pomorza�(40�nauczycieli,�48�godzin),�4.�Dźwięki�
Pomorza�(40�nauczycieli,�32�godziny),�5.�Wytańczona�tożsamość�(40�nauczycieli,�60�godzin),�
6.� Adaptacja� obrzędu� w� procesie� edukacji� (20� nauczycieli,� 32� godziny),� 7.� Język� kaszubski�
(24� nauczycieli,� 48� godzin),� 8.� Warsztaty� rękodzieła� ludowego� –� 5� dyscyplin:� a)� garncar-
stwo�(24�nauczycieli,�50�godzin),�b)�tkactwo�(24�nauczycieli,�25�godzin),�c)�plecionkarstwo�
(24� nauczycieli,� 25� godzin),� d)� malarstwo� na� szkle� (32� nauczycieli,� 25� godzin),� e)� rzeźba�
(32�nauczycieli,�25�godzin).

Organizatorzy� dostosowali� się� do� wygasających� już� wówczas� środków� z� Europejskiego�
Funduszu� Społecznego� w� obszarze� dokształcenia� nauczycieli� i� opracowali� ambitny� projekt,�
pozwalający�przeszkolić�większą� liczbę�nauczycieli.�Na�planowanych�376�uczestników�prze-
szkolono�386�osób,�podczas,�gdy�we�wcześniejszym�projekcie�–�72�osoby.�Wiele�z�modułów�
projektu�„Wielokulturowe�Pomorze�w�edukacji”�miało�charakter�nowatorski�i�realizowano�je�
po�raz�pierwszy.�Takie�były�na�przykład�kursy�Etniczne�barwy�Pomorza�czy�Adaptacja�obrzędu�
w�procesie�edukacji.

W�kursie�Etniczne�barwy�Pomorza,�nauczyciele�uczyli�się�fotografowania,�a�przez�obiek-
tyw�aparatu�fotograficznego�wyłuskiwali�i�utrwalali�ślady�pomorskiej�wielokulturowości.�
Techniki�fotograficznej�uczył�ich�artysta�fotografik�Tomasz�Hutel,�reprezentujący�Akade-
mickie�Centrum�Kultury�oraz� Studencką�Agencję�Fotograficzną�Uniwersytetu�Gdańskie-
go.�Pod�jego�kierunkiem�rozwijano�też�umiejętności�wypowiedzi�artystycznej,�wrażliwość�
i�poczucie�smaku�artystycznego.�Dwudniowa�podróż�studyjna�z�aparatem�w�ręku�tropem�
pomorskiej� wielokulturowości� przebiegała� przez� okolice� Bytowa� na� Kaszubach,� Sztumu�
na� Powiślu� i� przez� Żuławy� (okolice� Nowego� Stawu,� Stogi� Malborskie,� okolice� Nowego�
Dworu� Gdańskiego� i� Trutnów).� Ziemia� bytowska� dostarczyła� wielu� śladów� wielokultu-
rowości� przeszłej,� jak� i� współczesnej.� Uczestnicy� kursu� poszukiwali� pozostałości� dawnej�
granicy� polsko-niemieckiej� (budynki� straży� granicznej,� kamienie� graniczne),� zawitali� do�
Muzeum�Szkoły�Polskiej�w�Płotowie,� leżącym�przed�wojną�na� terenie�Niemiec,�zobaczyli�
cmentarz�leśników�niemieckich�na�Bukowej�Górze�koło�Pyszna,�którym�obecnie�opiekują�
się�polscy�leśnicy.�Ze�świadectw�wielokulturowości�w�samym�Bytowie�obejrzeli�i�sfotogra-
fowali� dawny� zamek� krzyżacki,� cerkiew� pw.� św.� Jerzego� –� obecnie� służącą� społeczności�
ukraińskiej,�ale�wpisującą�się�znacząco�–�przez�związek�z�pastorem�Szymonem�Krofeyem�
–�w�historię�Kaszubów,�most�kolejowy�nad�rzeką�Borują�z�pięknymi�medalionami�niemiec-
kich� instytucji� i� inne�obiekty.�Kościerzyna� zaznaczyła� się�w�projekcie� pomnikiem� Józefa�
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Wybickiego,�postaci�znaczącej�w�kulturze�polskiej.�Kończyło�pierwszy�dzień�podróży�spo-
tkanie�na�Powiślu�z�nauczycielkami�Ewą�Majewską�i�Dorotą�Baranowicz�z�Zespołu�Szkół�
w�Ryjewie,�realizującymi�projekty�edukacji�wielokulturowej�w�oparciu�o�zasoby�własnego�
środowiska�(o�typowych�powiślańskich�losach:�przedwojenna�przynależność�do�Niemiec,�
przesiedlenia,� wielość� narodów,� kultur,� religii).� Spotkanie� uświadomiło� uczestnikom,� że�
tematykę�wielokulturowości�można�realizować�na�wiele�sposobów�–�zarówno�co�do�treści,�
jak�i�podejścia�(od�zapomnianych�cmentarzy�menonickich�poprzez�badanie�śladów�zdarzeń�
ze�światowej�historii�w�lokalnym�świecie�do�tworzenia�komiksów�z�wojennych�opowieści�
przodków).�Drugi�dzień�podróży�obejmował�miejsca�na�Żuławach.�To�region�o�przerwa-
nej� ciągłości� kulturowej.� Kolejno� odwiedzono� miejsce,� gdzie� „rodzą� się� Żuławy”� i� śluzę�
w�Białej�Górze,�największy�w�Europie�cmentarz�menonitów�w�Stogach�Malborskich,�mia-
steczko�żuławskie�o�średniowiecznej�historii�–�Nowy�Staw,�Cyganek�pod�Nowym�Dworem�
Gdańskim� z� lapidarium� na� terenie� dawnej� nekropolii,� nazywanej� obecnie� Cmentarzem�
Jedenastu�Wsi,�gotycki�kościół�w�Cyganku�z�1352�roku�zamieniony�w�cerkiew�greko-kato-
licką.�(Ten�ostatni�obiekt�wywarł�na�zwiedzających�największe�chyba�wrażenie.�Unikatowe�
wyposażenie�z�XVII–XVIII�wieku�i�zgodnie�egzystujące�–�wieloreligijne�i�wielonarodowe�–�
akcenty).�W�programie�podróży�znalazły�się�dwa�podcieniowe�domy�żuławskie:�w�Cygan-
ku�(pieczołowicie�przeniesiony�z�Jelonek�i�składany�w�nowym�miejscu�przez�Marka�Opitza)�
i�w�Trutnowach�(osiemnastowieczny,�zagospodarowany�przez�małżeństwo�artystów�–�Elż-
bietę�i�Daniela�Kuflów).�Mimo,�iż�dwudniowa�podróż�objęła�ponad�420�km�–�nie�wyczer-
pała� wszystkich� wątków� i� przejawów� wielokulturowości� na� Pomorzu.� Pozwoliła� jedynie�
„posmakować”� tego� arcyciekawego� tematu� przez� pryzmat� osobistych� przeżyć� i� rejestra-
cję�fotograficzną,� inspirując�do�podjęcia�w�przyszłości�penetracji�samodzielnych�i�wespół�
z�uczniami.�Podróż�uświadomiła�przy�tym,�że�odpowiedzialność�za�dziedzictwo�kulturowe�
regionu,�zwłaszcza�za�Żuławy,�spoczywa�na�każdym�z�mieszkańców�regionu,�sprzyjała�roz-
wijaniu�w�uczestnikach�postawy�troski�i�dbałości�o�to�dziedzictwo.�Uczestnicy�zostali�do�
wyjazdu�przygotowani�od�strony�merytorycznej�przez�historyków�oraz�znawców�regionów�
i�pasjonatów-badaczy�lokalnej�historii.�W�tej�części�projektu�wzięli�udział�dr�Tomasz�Sie-
miński,�Piotr�Dziekanowski,�Krzysztof�Wirkus�(rejon�Bytowa),�Katarzyna�Sędek,�Grzegorz�
Gola,�Marek�Opitz,�Elżbieta�Skirmutt-Kufel�i�Daniel�Kufel�(Żuławy).�Kurs�Etniczne�barwy�
Pomorza� kończył� się� prezentacją� prac� słuchaczy.� Każdy� przedstawiał� dziesięć� fotografii,�
co�dla�niektórych�było�wyzwaniem�z�racji�nadmiaru�zdjęć,�którymi�chcieliby�podzielić�się�
z�innymi.�Wydawać�się�mogło,�że�utrwalone�zostały�tylko�nieożywione�ślady�wielokulturo-
wości.�W�większości�powstały�zdjęcia�bez�czytelnych�wielokulturowych�wizerunków�ludzi�
(o�takie�przecież�trudniej�w�ciągu�dwudniowego�wspólnego�fotografowania).�Brakowałoby�
w�kolekcji�żywych�ludzi,�gdyby�nie�zdjęcia�zaprezentowane�przez�jedną�z�uczestniczek.�Jak�
sama�wyznała� –�w�przeddzień� zjazdu�wyjęła� ukryte�w�domowych� szafach� stroje� ukraiń-
skie�dziadków,�którzy�–�przesiedlani�w�akcji� „Wisła”�–�przywieźli� je� z� sobą�na�Pomorze.�
Wraz�z�nastoletnią�córką�oglądały�je,�przymierzały�i�fotografowały.�Nas�zachwyciły�efekty�
tego�swoistego�„coming�out-u”�–�zabawne�i�rozczulające�ujęcia�młodej�dziewczyny�urado-
wanej� i�dumnej�z� tych�niespodziewanych�skarbów.�Była� świetna�okazja,�by�porozmawiać�
o�sprawach�technicznych,�artystycznych�i�merytorycznych.�Temat�rozwijania�umiejętności�
pedagogicznych� i� wzbogacenia� warsztatu� nauczycielskiego� kończyło� ukazanie� fotografii�
w�ujęciu�socjologii�wizualnej�(„czytanie�fotografii”�ujmowanej�jako�tekst�kultury,�dostar-
czający�wielu�informacji�o�świecie�i�ludziach).�Poznane�w�projekcie�wątki�pomorskiej�wie-
lokulturowości�otwierały�na�różnorodność�kulturową:�rozwijały�rozumienie�jej�znaczenia�
dla� harmonijnego� rozwoju� życia� społecznego� i� poczucia� tożsamości,� zwracały� uwagę� na�
wpływ�uwarunkowań�społeczno-historycznych.�Uczestnicy�pogłębili�wiedzę�na�temat�edu-
kacji� wielo-� i� międzykulturowej� i� ich� przydatności� w� edukacji� regionalnej� realizowanej�
w�swoim�środowisku�lokalnym.

Zupełną� nowością� był� kurs� Adaptacja� obrzędu� w� procesie� edukacji.� Obiektem� poznania�
uczyniono�prastary�i�unikalny�obrzęd�„ścinania�kani”�odprawiany�w�noc�sobótkową�na�Ka-
szubach�13.� Zachował� się,� a� właściwie� został� odtworzony� z� opisów� jako� ludowe� widowisko�
polegające�na�ścinaniu�głowy�symbolicznej�kani�(ptak�z�rodziny�jastrzębiowatych).�Kania�pu-

13� J.�Samp,�Misterium�ptaka�ofiarnego,�„Pomerania”�1976,�nr�2,�s.�34–44.�
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blicznie�obwiniana� jest�za�rozliczne�klęski�dotykające�miejscową�społeczność,�przypisuje�się�
jej�wady�członków� lokalnej� społeczności.�Podlega�osądzeniu� i� ścięciu.�Przyjmuje� się,� że�wi-
dowisko�było�rodzajem�oczyszczenia,�sposobem�zrzucenia�z�siebie�grzechów�społeczności�za�
miniony�rok.

Uczestnicy�kursu�najpierw�poznawali�obrzęd�od� strony�etnograficzno-antropologicznej�
i�literackiej�i�analizowali�go.�Pod�kierunkiem�Jaromira�Szroedera�–�animatora�kultury,�mu-
zyka� i� specjalisty� od� kaszubskiego� teatru,� rozpoczęli� prace� nad� stworzeniem� widowiska�
plenerowego.� Stworzono� wspólnie� jego� scenariusz.� Na� tym� etapie� nie� wszyscy� mieli� do-
kładną�wizję� spektaklu� i� swojego�w�nim�udziału,�nie�bez� znaczenia�był�niekiedy�brak� te-
atralnego�doświadczenia.�Żadne�dyskusje�nie�były�jednak�tłumione.�Wyjście�w�plener,�obej-
rzenie� miejsca� planowanego� spektaklu� konkretyzowało� wizję.� Kolejny� etap� –� planowanie�
niezbędnych�materiałów�i�rekwizytów�to�skomplikowana�lista�zakupów�(metry�tkanin,�litry�
nafty,�drewniane�profile,�kolorowe�papiery…�–�dużo�by�wymieniać).�Drugi�dzień�projektu�
to�próby�w�plenerze�–�na�wspomnianej� już�wcześniej�starbienińskiej� łące.�Przed�odjazdem�
do� domu� uczestnicy� uzgodnili� przydział� „zadań� domowych”.� Umówiono� się� na� solidność�
i�dyscyplinę�z�tej�racji,�że�już�na�następnym�zjeździe,�pierwszego�dnia�wieczorem,�miał�się�
odbyć�spektakl�z�udziałem�publiczności.�W�trwającej�dwa�tygodnie�przerwie�między�zjazda-
mi�powstała�muzyka�do�spektaklu.�Stworzył�ją�na�zamówienie�reżysera�zdolny�kompozytor�
Tomasz� Stroiński� osiadły� pod� Kościerzyną.� Przygotował� on� także� muzycznie� zespół� wo-
kalny,� stanowiący�oprawę�muzyczną� spektaklu.�Na�drugim�(ostatnim)�zjeździe�uczestnicy�
intensywnie�pracowali�nad�rekwizytami�i�scenografią,�by�zdążyć�odbyć�próby�w�kostiumach�
przed�zmierzchem.�Wybrano�wariant�przedstawienia�zwyczaju�kaszubskiego�na�tle�obcho-
dów�sobótkowych,�z�bogatą�symboliką�ognia,�z�udziałem�maszkar�(kania�i�sędziowie)�obok�
grupy�aktorów.�Złe�moce�oczywiście�uosabiała�kania.�Sprawiedliwość�w�osobach�trzech�sę-
dziów�także�była�ogromna�i�przerysowana,�wzmocniona�dynamicznym,�miotającym�ogrom-
nym� toporem� katem.� Spektakl� odbywał� się� bez� słów,� w� powodzi� ognia,� przy� dźwiękach�
poruszającej�muzyki.� Podziałał�w� sposób� symboliczny�na� emocje� stojącej�w� ciemnościach�
publiczności.� Taka� interpretacja� starego� kaszubskiego� obrzędu,� tak� inna� od� współcześnie�
dosłownie�odgrywanego�teatru�ludowego,�pokazała,�że�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�jest�
otwarty�na�dialog�z�tradycją,�na�odmienne�podejścia�do�kultury�i�edukacji.�Z�pewnością�by-
ło�to�jedno�z�najciekawszych�wydarzeń�edukacyjnych,�mające�charakter�wysoce�artystyczny.�
Szkoda,�że�spektakl�wystawiony�w�magiczną�noc�świętojańską,�nigdy�więcej�w�takiej�wersji�
nie�został�odtworzony�i�pozostał�tylko�w�pamięci�uczestników.

Jak�pokazują�opisy�wybranych�działań�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowego�w�zakresie�
edukacji� regionalnej� kierowanej� do� nauczycieli� –� placówka� ma� ogromny� potencjał� twórczy�
i� intelektualny�w�tym�zakresie.�Należy�mieć�nadzieję,�że�będzie�wracać�do�tego�rodzaju�ak-
tywności,�bowiem�udowodniła,�że�jest�gwarantem�dobrej�roboty.
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renata mistarz �–�doktorantka�w�Instytucie�Pedagogiki�Uniwersytetu�Gdańskiego.�Pi-
sze�pracę�na�temat�edukacji�etnicznej�kaszubskiej.�Pracuje�jako�konsultant�ds.�edukacji�re-
gionalnej�w�Centrum�Edukacji�Nauczycieli�w�Gdańsku.�Jako�przewodnicząca�Zespołu�ds.�
Oświaty�ZG�Zrzeszenia�Kaszubsko-Pomorskiego�(od�roku�1999�do�grudnia�2004)�wdra-
żała�pilotażowe�projekty:�pierwsze�podręczniki�do�nauczania� języka�kaszubskiego,�dwie�
pierwsze�edycje�studium�podyplomowego�kwalifikacyjnego�przedmiotowo-metodycznego�
nauczania�języka�kaszubskiego�na�Uniwersytecie�Gdańskim�(inicjator� i�kierownik�grupy�
inicjatywnej,� współautorka� programu� studium).� Pełniąc� obowiązki� Sekretarza� Zespołu�
Orzekającego�o�znajomości�języka�kaszubskiego�przy�Zarządzie�Głównym�Zrzeszenia�Ka-
szubsko-Pomorskiego�(2003–2017),�była�współautorką�procedury�egzaminów�oraz�testów�
językowych.
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Barbara Liedtke-Kątnik
Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy

WYBRANE�ASPEKTY�
METODYKI�PRACY�

KASZUBSKIEGO�
UNIWERSYTETU�LUDOWEGO

W�ŚWIETLE�DOŚWIADCZEŃ�
WŁASNYCH�NAUCZYCIELA

Swoje�rozważania�zacznę�od�krótkiej�refleksji.�Skoro�pada�nazwa�UNIWERSYTET�LUDOWY,�
pojawia�się�pytanie,�co�może�sobie�pomyśleć�potencjalny�„student”�takiej�instytucji,�gdy�pró-
buje�odczytać�znaczenie�tych�dwóch�słów�i�sens�tego,�dokąd�trafia.�Jakie�może�mieć�nastawie-
nie�wobec�tego�miejsca�i�ludzi�z�nim�związanych?�Czego�może�się�spodziewać?

UNIWERSYTET�–�to�na�pewno�miejsce,�w�którym�można�nabyć�potrzebną,�uniwersalną�
wiedzę,�ale�też�uniwersalne�umiejętności.�To�miejsce,�w�którym�można�dowiedzieć�się�czegoś�
nowego,�usystematyzować�wiedzę,�doświadczyć�współuczestnictwa�w�grupie�ludzi,�którzy�być�
może�poszukują�tego�samego,�co�ja�i�w�związku�z�tym�mogą�stać�się�mi�bliscy.�Zatem�można�
też� tam� nauczyć� się� postaw� otwartości� na� innych� oraz� współodpowiedzialności� za� własny�
rozwój.

Jest�pewne,�że�na�takim�uniwersytecie�będą�też�inni�słuchacze�–�„studenci”.�A�to�znaczy,�że�
wchodzę�w�przestrzeń�szeroko�rozumianej�różnorodności,�bo�przecież�mogę�spotkać�i�innych�
młodych,�i�innych�starszych�ode�mnie,�i�innych�pod�względem�płci,�ale�też�innych�pod�wzglę-
dem�temperamentu,�statusu�społecznego,�pochodzenia,�zamieszkania,�postawy,�może�wyzna-
wanej� religii�czy�prezentowanego�światopoglądu.� INNYCH znaczy�więc�bogatych�w�różno-
rodność.�Tak�myśląc,�mogę�odczuwać�albo�chęć�do�ich�poznania,�swoiste�przyciąganie,�albo�
też� niepokój:� czy� odnajdę� się� w� takiej� różnorodności?� Czy� będę� zaakceptowana(ny)?,� Czy�
obdarzą�mnie�szacunkiem,�czy�może�spotka�mnie�odrzucenie?

Mając�powyższe�na�uwadze�i�wczuwając�się�w�sytuację�osób�rozważających�udział�w�pro-
jektach� takiego� ludowego� uniwersytetu� warto� pamiętać,� by� proponując� formułę� zajęć,� dać�
każdemu�taką�ilość�przestrzeni,�by�niezależnie�od�stopnia�swojej�inności�czuł�się�bezpiecznie�

i�„na�swoim�miejscu”,�by�–�gdy�tylko�zechce�
–�mógł�swobodnie,�bez�niepokoju�wychodzić�
poza� własną� strefę� komfortu� i� doświadczać�
nowego,�w�sposób�tę�strefę�poszerzający.

Drugi� człon� nazwy� instytucji� brzmi:� LU-
DOWY.�I�znowu�rodzi�się�pytanie,�jak�to�do-
określenie� pierwszego� członu� nazwy� może�
być�odebrane�przez�potencjalnego�„studenta-
-słuchacza”?

Konotacja�tego�słowa�brzmi�dla�mnie�(i�mam�nadzieję,�że�także�dla�wielu�innych),�jako�coś�
swojskiego,�coś�dla�ludu,�a�zatem�–�coś�dla�każdego,�bez�wstępnej�selekcji,�specjalnych�limi-
tów,�warunków�wstępnych,�które�należałoby�spełnić,�by�stać�się�członkiem�tej�społeczności,�
bez�egzaminów�wstępnych�praktykowanych�na� innych�uczelniach.�LUDOWY to�zatem�nasz�
–�zwyczajny,�wyrosły�z�mas,�bliski�dla�wielu.�Myślę,�że�ten�drugi�człon�w�połączeniu�z�pierw-
szym�pozwala�osobie�stojącej�przed�wyborem�–�wejść,�czy�się�wycofać�–�na�przełamanie�obiek-
cji�i�uciszenie�niepokoju,�dając�możliwość�podjęcia�decyzji:�„Wchodzę”.

Takie�właśnie�rozumienie�znaczenia�uniwersytetu� ludowego� jest�punktem�wyjścia�do�za-
gadnień�metodyki�pracy�w�Kaszubskim�UL.�Pozostaje�jeszcze�jedna�kwestia�–�ten�konkretny�

Warto pamiętać, by proponująC formułę zajęć, dać 
każdemu taką ilość przestrzeni, by niezależnie od stopnia 
sWojej innośCi Czuł się bezpieCznie i „na sWoim miejsCu”, 
by – Gdy tylko zeChCe – móGł sWobodnie, bez niepokoju 
WyChodzić poza Własną strefę komfortu i dośWiadCzać 
noWeGo, W sposób tę strefę poszerzająCy .
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Uniwersytet�Ludowy�ma�przecież�jeszcze�jeden�człon�w�nazwie,�równie�ważny�jak�oba�wymie-
nione�wyżej:�KASZUBSKI.�Oznacza�to,�że�jest�położony�na�kaszubskiej�ziemi,�zainspirowany�
nią�i�jej�mieszkańcami,�czerpiący�z�jej�korze-
ni,�ale�w�żaden�sposób�niezamykający�się�na�
innych.� Wręcz� przeciwnie� –� otwarty� na� po-
znawanie�tego,�co�odmienne,�gotowy�do�wy-
miany� myśli� z� innymi� kulturami,� chętny� do�
dzielenia� się� tym,� co� przez� wieki� stanowiło�
o� bogactwie� Kaszubów� i� Kaszub.� Mając� zaś�
na�względzie�fakt,�że�jest�związany�dziedzic-
twem�kultury,�z�której�wyrasta,�otwiera�swe�drzwi�szeroko�dla�wszystkich�tych,�którzy�sami�
w�niej�wyrośli,�ale�też�tych,�którzy�są�ciekawi�jej�historii,�zasobów,�możliwości,�piękna.�Tak�
więc�trzeci�człon�nazwy�dopełnia�rozumienia�znaczenia�miejsca,�do�którego�przychodzę,�by�
czerpać�z�jego�zasobów�–�KASZUBSKI�UNIWERSYTET�LUDOWY.

Próbując�wyodrębnić�najważniejsze�aspekty�pracy�z�osobami�przybywającymi�do�KUL-u�
warto�przytoczyć�cele�pracy�wychowawczej�i�edukacyjnej�sformułowane�przed�laty�przez�Sta-
nisława�Pestkę.�Zaliczył� on�do�nich� kształtowanie� nowoczesnego,� o� szerokich�horyzontach�
umysłowych�człowieka,�określającego�siebie�poprzez�życzliwy�stosunek�do�innych,�a�przy�tym�
„niezabłąkanego”�w� świecie� polityki,� gospodarki,� kultury,� lecz� z� powodzeniem�podejmują-
cego�wyzwania,�jakie�niesie�chwila�obecna.�Podkreślał�przy�tym,�że�absolwent�Kaszubskiego�
UL-u� powinien� –� myśląc� globalnie� –� działać� lokalnie� i� z� szacunkiem� odnosić� się� do� swoich�
korzeni,�gdyż�to�właśnie�w�nich�zawarte�są�podstawowe�treści�i�składniki,�pozwalające�na�bu-
dowanie�i�utwierdzanie�własnej�tożsamości�1.

Skoro�już�wiadomo,�„co”�jest�celem�działalności�KUL,�łatwiej�jest�sformułować�odpowiedź�
na�pytania:�„jak”�to�osiągnąć?�Jakimi�metodami,�formami�i�narzędziami�pracy?

Jeśli�celem�jest�kształtowanie�człowieka�nowoczesnego,�o�szerokich�horyzontach�umysło-
wych,� to� można� to� osiągnąć� głównie� poprzez� dawanie� przestrzeni� do� dyskusji,� możliwość�
otwartego� wyrażania� swoich� poglądów,�
dzielenia� się� swoim� zdaniem� –� nawet,� jeśli�
jest�ono�skrajnie�inne�od�zdania�pozostałych�
osób.� Właśnie� takie� podejście� prezentują�
wykładowcy� związani� z� KUL-em.� Przekra-
czając� jego� progi� słuchacze� mogą� czuć� się�
bezpiecznie,� mieć� i� wyrażać� poglądy� odbie-
gające� od� naszych,� dyskutować,� argumento-
wać.�Znajdą,�bowiem�zrozumienie�i�gotowość�do�wymiany�myśli.�Ta�wymiana�ma�zaś�miejsce�
od�początku,� już�od�pierwszego�kontaktu�telefonicznego,�mailowego�czy�osobistego.�Każdy�
pracownik�KUL�w�kontaktach�z�osobami�wybierającymi�się�placówki�nastawiony�jest�na�wsłu-
chiwanie�się�w�ich�potrzeby.�Poprzez�zadawanie�pytań�stopniowo�poszerza�wiedzę�zarówno�
o�oczekiwaniach,�jak�i�o�zasobach�każdego�z�przyszłych�słuchaczy,�by�na�późniejszym�etapie�
odpowiedzieć�na�te�oczekiwania�dopasowaną�formą�i�treścią�zajęć.

Ważnem�elementem�metodyki�pracy�jest�też�i�to,�że�od�samego�początku�nie�ma�miejsca�na�
pośpiech�i�powierzchowność�kontaktu.�Czasu�na�poznanie�się�musi�być�tyle,�by�pozwolił�on�
na�wzajemne�przyzwyczajenie�się�oraz�na�za-
pewnienie� nowoprzybyłym� poczucia� bezpie-
czeństwa,�gdyż�tylko�wówczas�możliwe�staje�
się�zrealizowanie�kolejnego�celu�sformułowa-
nego� przez� S.� Pestkę,� jakim� jest� kształtowa-
nie� człowieka,� którego� walorem� stać� ma� się�
życzliwy� stosunek�do� innych�osób.� Pośpiech�
i�powierzchowność�kontaktu�nie�są�w�stanie�dać�słuchaczowi�poczucia�bezpieczeństwa,�„bycia�

1� Ta�myśl�Stanisława�Pestki� jest� tak�powszechna�w�świadomości�KUL-owskich�działaczy,�że�nawet�nestor�
społeczności�Uniwersytetu�w�Wieżycy�nie�jest�w�stanie�podać,�w�którym�roku�i�przy�jakiej�okazji�Mistrz�Stani-
sław�–�wybitny�działacz�kaszubski�to�powiedział.

[…] położony na kaszubskiej ziemi, zainspiroWany nią i jej 
mieszkańCami, CzerpiąCy z jej korzeni, ale W żaden sposób 
niezamykająCy się na innyCh . WręCz przeCiWnie – otWarty 
na poznaWanie teGo, Co odmienne, GotoWy do Wymiany 
myśli z innymi kulturami, Chętny do dzielenia się tym, 
Co przez Wieki stanoWiło o boGaCtWie kaszubóW i kaszub .

jeśli Celem jest kształtoWanie CzłoWieka noWoCzesneGo, 
o szerokiCh horyzontaCh umysłoWyCh, to można to 
osiąGnąć GłóWnie poprzez daWanie przestrzeni do dyskusji, 
możliWość otWarteGo Wyrażania sWoiCh poGlądóW, 
dzielenia się sWoim zdaniem – naWet, jeśli jest ono 
skrajnie inne od zdania pozostałyCh osób . 

pośpieCh i poWierzChoWność kontaktu nie są W stanie dać 
słuChaCzoWi poCzuCia bezpieCzeństWa, „byCia pod opieką”, 
alboWiem WykluCzają możliWość dośWiadCzania przez 
uCzestnikóW żyCzliWośCi, tak bardzo przeCież potrzebnej 
We WspółCzesnym „pędząCym” śWieCie .
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pod�opieką”,�albowiem�wykluczają�możliwość�doświadczania�przez�uczestników�życzliwości,�
tak�bardzo�przecież�potrzebnej�we�współczesnym�„pędzącym”�świecie.

Z�kolei,�żeby�mógł�zostać�zrealizowany�postulat�kształtowania�nowoczesnego�człowieka,�
który�podejmuje�wyzwania� i�z�powodzeniem�na�nie�odpowiada,�na�zajęciach�bardzo�często�
stawia�się�na�pracę�zespołową.�To�właśnie�podczas�pracy�w�grupie�możliwe�staje�się�poszerza-
nie�horyzontów�myślowych,�doświadczanie�różnorodności�i�odmienności�poglądów,�uczenie�
się� od� innych,� wymiana� opinii� i� nabywanie� umiejętności� konstruktywnej� dyskusji.� Zajęcia�
grupowe� pozwalają� na� kształtowanie� nawyku� wieloaspektowego� spoglądania� na� rzeczywi-
stość,� na� obserwację� pracy� innych� i� „odkrywania” sposobów,� w� jaki� ci� inni� dochodzą� do�
rezultatów,�radzą�sobie�w�sytuacjach�wyzwań.�Taka�forma�uczenia�pozwala�na�nieinwazyjne�
doświadczanie�nowego�spojrzenia�oraz�poszerzanie�własnych�horyzontów�myślowych,�co�sta-
ło�się�jednym�z�podstawowych�celów�pracy�KUL-u.

W�tym�miejscu�pozwolę�sobie�na�podanie�przykładu�z�własnych�zajęć.�Otóż,�w�jednym�z�pro-
jektów�dla�kobiet,�którego�celem�było�wyjście�z�życiowego�cienia,�poszukanie�pracy�i�stanie�się�
niezależną�–�uczestniczki�miały�zajęcia�nastawione�na�poszerzanie�kompetencji�z�zakresu�auto-
prezentacji.�Zajęcia�miały�charakter�warsztatów�z�udziałem�kamery.�Jak�wiadomo,�taka�forma�
pracy�wiąże�się�z�dużymi�wyzwaniami�oraz�poczuciem�niepokoju,�wyrażającym�się�w�myślach�ty-
pu:�jak�wypadnę�na�tle�innych?�Czy�dam�radę?�Czy�w�ogóle�potrafię?�Ponieważ�wcześniej�uczest-
niczki�miały�już�szereg�zajęć�grupowych,�w�których�swobodnie�mogły�się�wypowiadać,�czuły�się�
na�tyle�bezpiecznie�i�komfortowo,�że�pomimo�początkowego,�zupełnie�naturalnego�lęku�przed�
wystąpieniem�na�forum�grupy�–�pozwoliły�na�taki�charakter�pracy.�Po�zajęciach�opowiadały,�że�
pozwoliły�im�one�na�przyglądanie�się,�jak�radzą�sobie�w�tej�stresowej�sytuacji�inne,�uchodzące�za�
bardziej�odważne�koleżanki,�a�także�myślały,�iż�„skoro�one�mogły�–�to�i�ja�dam�radę”.�Podkreślały�
przy�tym,�że�obserwowanie,�co�i�jak�mówią�inne�osoby,�pozwala�im�na�zastosowanie�podejrza-
nych�u� innych�„dobrych�praktyk”�we�własnym�działaniu.�Przy�okazji,�doświadczały�pozytyw-
nych�wzmocnień,�gdy�inne�uczestniczki�zajęć�wyrażały�uznanie,�chwaląc�je�za�ciekawe�pomysły.

Współuczestnictwo�w�grupie,� doświadczanie� różnorodności� podejścia�do� tematu,�obser-
wowanie� innych� uczestników� w� działaniu,� otrzymywanie� od� nich� konstruktywnych� infor-

macji� zwrotnych� jest� współcześnie� –� obok�
tradycyjnego� ul-owskiego� wykładu� –� jedną�
z� podstawowych� form� metodycznych� pracy�
w�KUL-u.�Trudno�też�nie�zauważyć,�że�praca�
w�grupie�daje�jeszcze�jedną�ogromną�korzyść�
–�uczy�współodpowiedzialności�za�efekt.�Jeśli�
angażujemy� wszystkich� i� każdego� z� osobna,�
doświadcza�on�własnej� sprawczości,� a� co� za�

tym�idzie�–�stopniowo�zaczyna�wierzyć�we�własne�możliwości,�czuje�moc�działania�w�kierun-
ku� zmiany� swojego� życia.�Tak�oto�Kaszubski UL� stawia�w� swoich�działaniach�wychowaw-
czych�i�edukacyjnych�na�współodpowiedzialność�za�rozwój�własnych�kompetencji.

W�omówionym�wyżej�podejściu�ważne�staje�się�to,�że�odpowiedzialność�za�zmianę�życia�
danego�słuchacza�oraz�za�jej�kierunki�i�efekty�spoczywa�już�nie�tylko�na�samych�wykładow-
cach,�ale�przede�wszystkim�zależy�od�jego�osobistego�zaangażowania�się�w�proces�transfor-
macji.�Jeśli�tylko�stanie�się�to�wolą�samego�słuchacza,�może�on�doświadczać�siebie�w�różnych�
wydaniach:� obserwatora� lub� aktywisty,� pesymisty� lub� optymisty,� wycofanego� lub� zaanga-
żowanego� itp.� Może� też� na� każdym� etapie� zajęć� dokonywać� wyborów,� w� którym� wydaniu�
„jest�mu�do�twarzy”?�Z�odgrywaniem,�jakiej�życiowej�roli�„jest�mu�po�drodze”?�Jak�również�
odpowiedzieć� sobie� na� pytania� o� to,� co� realnie� zależy� od� niego?� Oraz� –� co� jeszcze� może�
zrobić,�żeby�jego�życie�było�wartościowsze,�by�czuł,�że�żyje�„pełnią�życia”.�Niezwykle�ważne�
jest,� by�uczestnik�ul-owskich� zajęć�mógł� eksperymentować� ze� sobą� i� ze� swoimi�wydaniami�
siebie�w�bezpiecznym�środowisku�grupy,�która�da�mu�w�stosownym�momencie�konstruktyw-
ną�informację�zwrotną,�jak�„dane�z�wydań”�działa�na�innych�i�czy�jego�efekt�pozwala�myśleć�
z�optymizmem�o�budowaniu�relacji�z�innymi�w�przyszłości,�czy�może�przynieść�odwrotny�do�
zamierzonego�skutek.�Zbierając�takie�doświadczenia�sam�uczestnik�zdecyduje,�w�jaki�sposób�
zechce�pójść�dalej�przez�życie.�Tak,�więc,�raz� jeszcze�wyraźnie� to�podkreślę,�dawanie�prze-
strzeni� do� współpracy� w� grupie� i� brania� współodpowiedzialności� za� efekt� stanowią� jedne�
z�najważniejszych�komponentów�metodyki�pracy�w�KUL.

WspółuCzestniCtWo W Grupie, dośWiadCzanie 
różnorodnośCi podejśCia do tematu, obserWoWanie 
innyCh uCzestnikóW W działaniu, otrzymyWanie od niCh 
konstruktyWnyCh informaCji zWrotnyCh jest WspółCześnie 
– obok tradyCyjneGo ul-oWskieGo Wykładu – jedną 
z podstaWoWyCh form metodyCznyCh praCy W kul-u .
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Pozostaje� jeszcze�odniesienie� się� do�ostatniego� z� celów�działalności�KUL-u� sformułowa-
nych� przez� S.� Pestkę,� czyli� kształtowania� osoby� odnoszącej� się� z� należnym� szacunkiem� do�
swoich� korzeni,� która� czerpie� z� nich� podstawowe� treści� i� składniki� dla� określania� własnej�
tożsamości.�Klamrą�spinającą�w�pewnym�sensie�działania�KUL�jest�odwoływanie�się�do�tego�
dziedzictwa,� które� zawarte� jest� we� wszystkich� przejawach� kaszubszczyzny.� Zasadnym� jest�
przy�tym�pytanie:�jakimi�środkami�dydaktycznymi,�formami�i�metodami�pracy�bywa/jest�to�
realizowane?� Wydaje� się,� że� prosto,� tak� jak�
każe� ludowość,� swojskość� uniwersytetu� –�
czyli�począwszy�od�położenia�budynku�KUL,�
poprzez�jego�wystrój�na�ścianach�(prace�ma-
larskie�i�rzeźbiarskie�artystów�ludowych,�fo-
tografie�różnych�kaszubskich�zakątków�itp.),�
poprzez� kuchnię� regionalną,� a� skończywszy�
na�sposobach�integracji�i�spędzania�czasu�po-
między�zajęciami.�Wszystko�to�ma�swoje�ko-
rzenie�i�odniesienia�do�tego,�co�bliskie�miesz-
kającym� tu� ludziom,� którzy� od� pokoleń�
kultywują� swoją� tradycję� bycia� Kaszubami.�
Z�każdego�kąta�budynku�KUL,�z�każdego�spotkania�wychodzi�się�pełnym�obrazów,�dźwięków�
i�zapachów�kaszubskiej�przeszłości,�która�dzięki�pracy�wielu�osób�wcale�nie�zaginęła,�ale�zda-
je�się�być�pięknie�obecna�w�teraźniejszości�i�z�nią�tworzy�dobry�związek,�całkiem�dobrze�ro-
kujący�na�przyszłość.�Tak�oto�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�stał�się�przez�swoje�działania:�
współtwórcą�odpowiedzialności�za�„budowanie�i�utwierdzanie�własnej�tożsamości”�tych,�co�
od�ponad�35�lat�istnienia�zaglądają�do�jego�domu�pod�adresem:�Wieżyca�1.

W�osobnym�wątku�chciałabym�również�podzielić�się�z�czytelnikami�własnymi�refleksjami�
na�temat�pracy�KUL-owskiego�nauczyciela�z�osobami�zagrożonymi�społecznym�wykluczeniem.�
Wykorzystuję�bowiem�w�tych�działaniach�wszystkie�scharakteryzowane�wyżej�elementy�KUL-
-owskiej�metodyki�pracy.�Każdy,�kto�miał�kiedykolwiek�styczność�zawodową�z�takim�osobami,�
potwierdzi,�że�praca�z�nimi�wymaga�specyficznego�podejścia.�Jej�podstawą�jest�konieczność�
„wsłuchania� się”� w� sytuację� danego� uczestnika� zajęć� i� właściwe� rozpoznanie� negatywnych�
doświadczeń�gromadzonych�w�przeszłości.

Gdyby�chcieć�pokusić� się�o�próbę�odpowiedzi�na�pytanie,� jak�należy�pracować�z� takimi�
osobami,�by�je�zmotywować�do�działania�na�rzecz�zmiany,�rozwoju�i�wzięcia�współodpowie-
dzialności�za�efekt�tej�zmiany,�trzeba�by�zacząć�od�najważniejszego,�czyli�umiejętności�takiego�
zbudowania�kontaktu,�który�da�poczucie�bezpieczeństwa�oraz�ważności�ich�spraw�i�ich�punk-
tu�widzenia,� a� też�możliwości� zrozumienia� ich�postawy� (nacechowanej� zapewne�zniechęce-
niem�oraz�negacją�sensu�uczestnictwa�w�czymkolwiek).

Dużą�wagę�powinno�przywiązywać�się�do�pierwszego�kontaktu�z�osobą�zagrożoną�społecz-
nym�wykluczeniem.�Nie� bez� znaczenia� będzie�przy� tym�umiejętność�dawania�przestrzeni� do�
wypowiedzi�poprzez�aktywne�słuchanie�i�zadawanie�pytań�o�ich�dotychczasowe�doświadczenia.

Ważne� jest� również� i� to,� by� budowanie�motywacji� takiej� osoby�odbywało� się�w� sposób,�
który�angażuje�ją�samą�do�wzięcia�odpowiedzialności�zarówno�za�przebieg�procesu�zmiany,�
jak� i� za� jego�efekt.�Należy� zatem�umiejętnie�
wskazywać� korzyści� z� udziału� w� projektach�
rozwojowych,� kursach,� odpowiadające� in-
dywidualnym� potrzebom� danego� człowieka.�
Stąd�bardzo� istotne�wydaje� się�być�wyczule-
nie,�by�patrzeć�na�sprawę�przez�pryzmat�oso-
bistych� potrzeb� jednostki,� rozpoznanych� –�
podkreślę�–�przez�cierpliwe�wsłuchiwanie�się�
w�jej�zaniechane�marzenia�i�niezrealizowane�
dotychczas�zamiary�i�wzmacnianie�chęci�pod-
jęcia�działań�zmierzających�do�ich�realizacji.

Kolejnym�etapem�pracy�po�tym,�gdy�osoba�zaproszona�do�któregoś�z�KUL-owskich�pro-
jektów�jest�już�odpowiednio�zmotywowana�i�czuje�się�bezpieczna,�staje�się�„monitorowanie”�
działań�przywracających�poczucie�ważności/godności�i�odpieranie�pojawiających�się�trudno-

klamrą spinająCą W peWnym sensie działania kul jest 
odWołyWanie się do teGo dziedziCtWa, które zaWarte 
jest We WszystkiCh przejaWaCh kaszubszCzyzny . […] 
z każdeGo kąta budynku kul, z każdeGo spotkania 
WyChodzi się pełnym obrazóW, dźWiękóW i zapaChóW 
kaszubskiej przeszłośCi, która dzięki praCy Wielu osób 
WCale nie zaGinęła, ale zdaje się być pięknie obeCna 
W teraźniejszośCi i z nią tWorzy dobry zWiązek, Całkiem 
dobrze rokująCy na przyszłość .

należy zatem umiejętnie WskazyWać korzyśCi z udziału 
W projektaCh rozWojoWyCh, kursaCh, odpoWiadająCe 
indyWidualnym potrzebom daneGo CzłoWieka . stąd 
bardzo istotne Wydaje się być WyCzulenie, by patrzeć 
na spraWę przez pryzmat osobistyCh potrzeb jednostki, 
rozpoznanyCh – podkreślę – przez CierpliWe WsłuChiWanie 
się W jej zanieChane marzenia i niezrealizoWane 
dotyChCzas zamiary i WzmaCnianie ChęCi podjęCia działań 
zmierzająCyCh do iCh realizaCji .
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ści,�przeciwności.�Mam�na�myśli�monitorowanie�nieinwazyjne,�polegające�na�wykazaniu�się�
zainteresowaniem�bieżącymi�sprawami,�wykonaniu�telefonu�kontaktowego,�czy�też�zapytaniu�
w�przerwie�zajęć,�czy�sprawy�idą�po�myśli�uczestnika�projektu/kursu�itp.�Takie�trzymanie�ręki�
na�pulsie�pozwala�z�jednej�strony�na�sprawdzenie,�czy�nie�dzieją�się�w�życiu�słuchacza�sprawy,�
które�mogą�zmienić�jego�nastawienie�do�udziału�w�zajęciach,�z�drugiej�zaś�–�daje�możliwość�
ewentualnej�interwencji,�polegającej�na�wsparciu�i�wspólnym�poszukiwaniu�rozwiązania�zaist-
niałej�trudnej�sytuacji.�Postępowanie�takie�ma�również�na�celu�wypracowanie�u�danej�osoby�
postawy�nie�skupiania�się�na�problemie,�lecz�poszukiwania�dróg�wyjścia.

W� tym� miejscu� warto� zaznaczyć,� że� trzeba� być� wyczulonym� na� to,� by� nie� przesadzić�
w�postawie�wsparcia� i�nie� rozwiązywać�wszystkich�problemów�za�danego�uczestnika�zajęć.�
W�przypadku�osób�długotrwale�korzystających�z�pomocy�państwa�i�instytucji�wsparcia,�może�
wykształcić�się�bowiem�niezdrowa�postawa�oczekiwania,�syndrom�„wtórnej,�wyuczonej�bez-
radności”,�który�może�powodować�utrwalanie�się�postawy�roszczeniowej�i�w�efekcie�wzmac-
niać�bezradność�i�nieefektywność�procesu�rozwoju.

Jak� wynika� z� mojego� doświadczenia� płynącego� z� udziału� w� takich� projektach,� cennym�
źródłem�informacji�są�spotkania�konsultacyjne�oraz�coaching�w�miejscu�zamieszkania.�Tego�
typu�spotkania�stwarzają�możliwość�dowartościowania�takiej�osoby,�dostrzeżenia�jej�wysiłku,�
determinacji�w�chęci�zmiany�własnego�życia,�czy�też�dokonania�diagnozy�obszarów�do�dalszej�
pracy.�Bywa,� że�odkrywa� się�obszary� trudności,�które�w�rozmowach� się�nie�pojawiały� (np.�
trudni�współczłonkowie� rodziny,� dramatyczne�warunki� bytowe� albo�przeciwnie� –�pomimo�
niskich�dochodów,�trudnej�bytowej�sytuacji�–�dbałość�o�dom,�czystość,�gościnność).�Wszyst-
ko�to�uwiarygodnia�wcześniejsze�wypowiedzi�lub�też�weryfikuje�stan�faktyczny.�Warunkiem�
koniecznym,�by�takie�spotkania�przyniosły�pozytywny�efekt,�jest�wcześniej�zbudowana�dobra,�
swobodna�relacja�dająca�poczucie�bezpieczeństwa,�że�oto�do�domu�nie�przyjechał�„inspektor�
nadzoru”� tylko� „swój� człowiek”,� zatem� nie� trzeba� niczego� udawać,� „chować� pod� dywan”,�
a�można�pokazać�rzeczywistość�taką,�jaka�ona�jest�–�nawet,�jeśli�nie�jest�ona�„kolorowa”.

I� na� koniec� jeszcze� jedna� refleksja.� Podczas� całego� procesu� pracy� z� osobami� zagrożony-
mi� wykluczeniem� społecznym� warto� pamiętać,� że� choć� łączy� je� podobny� problem,� to� róż-
ni�właściwie�niemal�wszystko:�począwszy�od�osobistego�doświadczenia�przeszłości� –�przez�
temperament,�czasami�poziom�wykształcenia,� intelekt,�sytuację�rodzinną�–�po�wiele� innych�
czynników,�które�tworząc�swoistą�niepowtarzalną�mozaikę�każą�nam�każdego�traktować�in-
dywidualnie�i�nikogo�nie�zamykać�w�ciasnych�schematach,�bo�tylko�takie�podejście�ma�szansę�
dać�impuls�do�zbudowania�poczucia�własnej�wartości�osobie�zagrożonej�wykluczeniem�spo-
łecznym�i�jej�pracy�nad�sobą�i�własnymi�problemami.

Kończąc�swoje�refleksje,�wespół�ze�wszystkimi�pracownikami,�a�także�przyjaciółmi�i�sympa-
tykami�KUL,�wyrażam�nadzieję,�że�kolejne�pokolenia�ludzi�wędrujących�przez�życie�będą�odwie-
dzały�to�miejsce,�by�mogły�poprzez�współ-pracę�i�współ-odpowiedzialność�za�to,�by�stawać�się�
„człowiekiem�niezabłąkanym”�w�świecie�polityki,�gospodarki�i�kultury,�z�powodzeniem�podej-
mującym�wyzwania,�jakie�niesie�życie,�co�tak�wymownie�postulował�przed�laty�Stanisław�Pestka.
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Ewa Smuk-Stratenwerth
Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�ZIARNO

OD�JABŁKA�DO�POMARAŃCZY
DOŚWIADCZENIA�

EKOLOGICZNEGO�UNIWERSYTETU�LUDOWEGO

Tytułem�wstępu

O�swojej�facynacji�myślą�Grundtviga�pisałam�już�w�poprzednich�swoich�artykułach,�m.in.�w�pu-
blikacji�„Szkoła�dla�życia”�wydanej�w�ramach�tego�samego�projektu,�co�niniejsza�1.�Od�dwudziestu�
lat�owocem�tej�fascynacji�są�różne�kursy�realizowane�metodą�uniwersytetów�ludowych.�Łącznie�
odbyło�się�ok.�40�kursów�trwających�od�4�do�10�tygodni,�głównie�w�środowiskach�wiejskich�kra-
jów�europejskich.�W�innej�publikacji�–�„Siejąc�ziarna�przyszłości”�–�zbieramy�nasze�doświadczenia�
z�trzyletniego�projektu�z�programu�Socrates-Grundtvig�2003–2006,�kiedy�w�22�społecznościach�
wiejskich� lub� małomiasteczkowych� w� sześciu� krajach� europejskich� przeprowadzono� 34� kursy�
metodą�uniwersytetów�ludowych.�We�wspomnianej�książce�można�znaleźć�zastosowaną�meto-
dykę,�opis�grup�docelowych:�od�gospodyń�wiejskich�na�podlaskiej�czy�mazowieckiej�wsi�przez�
społeczność�travellersów�2�w�Irlandii�i�Romów�w�Słowacji,�do�uchodźców�i�migrantów�w�jednym�
z�przedmieść�Odense.�Opisaliśmy�też�osiągnięte�rezultaty,�zarówno�w�sferze�podniesienia�podsta-
wowych�kompetencji,�takich�jak�pisanie�czy�czytanie�(kurs�w�Clonakenny�w�Irlandii�czy�w�dziel-
nicy�Odense�w�Danii),�kompetencji�cyfrowych�(niemal�na�wszystkich�kursach),�nabycie�nowych�
umiejętności,�pomagających�w�zdobyciu�dodatkowego�dochodu�(m.in.�kurs�w�Vigantpetend�na�
Węgrzech�czy�w�Leśnej�Podlaskiej�i�w�Lipsku),�
ale� też� rozwój� kompetencji� społecznych� słu-
żących� nawiązaniu� komunikacji� i� współpracy�
między� mieszkańcami� wiejskich� społeczności�
(np.�kursy�w�Polsce:�w�Miliczu,�w�Grzybowie�
czy�w�Babrungas�na�Litwie).

Prof.� Krystyna� Gutkowska� analizująca�
rezultaty� projektu� w� oparciu� o� szeroki� wa-
chlarz� ankiet� i� innych� narzędzi� ewaluacyj-
nych,� napisała:� „Kursy� przyczyniły� się� do�
zmiany�postaw�niektórych�uczestników�i�ich�aktywizacji,�przełamania�nieśmiałości,�niemocy,�
bezsilności,�marazmu�i�izolacji.�Odkryły�nowe�zdolności,�rozbudziły�nowe�fascynacje,�ukaza-
ły�przyjemność�płynącą�z�tworzenia�i�działania,�dowartościowały�wiele�osób,�podniosły�ich�
wiarę�w�siebie,�zwiększyły�pewność�siebie�i�w�efekcie�stały�się�impulsem�do�dalszego�rozwoju.

Efektami�kursów�są�również�integracja�społeczności�lokalnej,�nawiązywanie�nowych�zna-
jomości,�propagowanie�idei�równości�płci,�integracji�między�pokoleniami.

[…]�Pojawiły�się�próby�powołania�nowych�stowarzyszeń�działających�na�rzecz�mieszkańców�
gminy.�Wielu�uczestników�dalej�się�rozwija,�postanowiło�też�kontynuować�naukę�w�różnych�for-

1� Publikacja�„Szkoła�dla�życia�–�przewodnik�po�uniwersytetach�ludowych”�jest�także�dostępna�w�internecie:�
http://www.ziarno.grzybow.pl/images/publikacje/projektowe/Szkola_Dla_Zycia.pdf.

2� Travellersi� to� koczownicza� grupa� pochodzenia� irlandzkiego� o� odrębnym� języku� i� kulturze,� posiadająca�
pewne�cechy�wspólne�z�innymi�grupami�nomadycznymi�(np.�Romami).

kursy przyCzyniły się do zmiany postaW niektóryCh 
uCzestnikóW i iCh aktyWizaCji, przełamania nieśmiałośCi, 
niemoCy, bezsilnośCi, marazmu i izolaCji . odkryły 
noWe zdolnośCi, rozbudziły noWe fasCynaCje, ukazały 
przyjemność płynąCą z tWorzenia i działania, 
doWartośCioWały Wiele osób, podniosły iCh Wiarę W siebie, 
zWiększyły peWność siebie i W efekCie stały się impulsem 
do dalszeGo rozWoju .
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mach�szkolnych�i�pozaszkolnych”�3.�W�samym�Grzybowie�znamy�przykłady�chociażby�dwóch�
uczestniczek�z�wykształceniem�zawodowym,�które�po�kursach�szkoły�ludowej�podjęły�naukę�
w�zaocznych�liceach,�zdały�maturę�i�podjęły�studia,�które�pomyślnie�skończyły.�Z�kolei�inna�
z�uczestniczek�podjęła�z�sukcesem�próbę�utworzenia�spółdzielni�socjalnej.

Wyniki� te�mają�szczególne�znaczenie�zważywszy,�że�wśród�słuchaczy�dominowały�osoby�
z�wykształceniem�średnim,�zawodowym�i�podstawowym�(80–90%),�zaś�procent�uczestników�
z�wykształceniem�wyższym�wahał�się�w�różnych�latach�od�10�do�20%�4.

Pierwsza�próba�tłumaczenia�Grundtviga�na�realia�polskiej�(czy�europejskiej)�wsi�początku�
trzeciego�millenium�powiodła� się.� Intuicje�oświatowe�genialnego�Duńczyka�oparły� się�pró-

bie�czasu.�Okazały�się�głęboko�zakorzenione�
w� autentycznych� potrzebach� człowieka,� po-
trzebie� wewnętrznego� rozwoju,� odkrywania�
własnych�talentów,�ale�też�potrzebie�bycia�we�
wspólnocie,�budowania�relacji�z�innymi�ludź-
mi,�doskonalenia�komunikacji.

Od� czasu� przeprowadzenia� tych� kursów�
minęło� ponad� 10� lat,� lat� znaczących� w� roz-
woju�polskiej�wsi.�Niewątpliwie�największym�
katalizatorem� zmian,� które� zmieniły� oblicze�

naszej� wsi,� było� przystąpienie� Polski� do� Unii� Europejskiej� w� 2004� roku.� Widać� to� nie� tyl-
ko�w�namacalnej� poprawie� infrastruktury,� ale� też�wewnątrz� społeczności�wiejskich.�B.� Fe-
dyszak-Radziejowska,� badając� kapitał� społeczny�na�polskiej�wsi,� doszła�o�wniosku,� że� „ka-
pitał�społeczny�wśród�rolników�i�mieszkańców�wsi�począł�rosnąć�dość�systematycznie�wraz�
z�kolejnymi� latami�po�akcesji”.�Według� tej�badaczki:�„Unia�wśród�rolników� i�mieszkańców�
wsi�wzmocniła�poczucie�bezpieczeństwa,�zapewniła�im�stabilność�i�przewidywalność�polityki�
rolnej�oraz�poczucie�własnej�wartości”�5.

Ta�dostrzegana�przez�nas�zmiana�w�środowisku�wiejskim�zbiegła�się�z�propozycją�Fundacji�
VELUX�nawiązania�współpracy�w�stworzeniu�internatowego�uniwersytetu�ludowego�w�Grzy-
bowie.�Jaki�powinien�być�dzisiaj�uniwersytet�ludowy?�Na�jakie�potrzeby�i�pytania�chcemy�od-

powiadać?�Czego�i�jak�chcemy�uczyć?�Poważ-
ne�pytania�wymagają�głębszej�refleksji�i�silnej�
motywacji.

I�tu�spotkały�się�dwie�wizje,�jakie�towarzy-
szyły�mnie� i�mojemu�mężowi,�Peterowi�Stra-
tenwerthowi,�od�kiedy�ponad�dwadzieścia�lat�

temu�zamieszkaliśmy�na�mazowieckiej�wsi.�Moja�wizja�była�nieodłącznie�związana�z�grundtvi-
giańskim�uniwersytetem�ludowym,�Petera�–�ze�szkołą�tworzoną�przez�rolników�ekologicznych,�
a�uczącą�fachu�następne�pokolenia�6.�Sam�taką�szkołę�ukończył�w�latach�80-tych�ubiegłego�wie-
ku.�Tę�szkołę�opisuje�też�Reto�Ingold�w�swoim�artykule�„Tradycja�dualnego�systemu�kształcenia�
zawodowego�w�Szwajcarii”�zamieszczonym�w�niniejszej�publikacji.�W�trakcie�naszych�dyskusji�
powstała� koncepcja� Ekologicznego� Uniwersytetu� Ludowego� i� kursów� rolnictwa� ekologiczne-
go�w�Grzybowie.�Koncepcja�ta�czerpała�inspirację�zarówno�z�grundtvigiańskiej�pedagogii,�jak�
i� szwajcarskich�doświadczeń�uczenia�poprzez�praktykę�u� rolników-edukatorów�w�połączeniu�
z� pewną� dawką� wiedzy� teoretycznej.� Analizując� szczegóły,� okazało� się,� że� tych� podobieństw�
i�punktów�stycznych�jest�więcej.�Na�przykład�w�szwajcarskiej�szkole�rolnictwa�biodynamiczne-
go�7�przywiązuje�się�dużą�wagę�do�kreatywności�i�zajęć�artystycznych�oraz�rozwoju�duchowego.

3� E.�Smuk-Stratenwerth�(red.),�Siejąc�ziarna�przyszłości.�Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�„Ziarno”,�
Grzybów�2006,�s.�149.

4� Dane�były�analizowane�dla�3�lat�prowadzenia�kursów:�2004,�2005�i�2006.
5� W.� Knieć,� W.� Goszczyński,� C.� Obracht-Prądzyński,� Kapitał� społeczny� wsi� pomorskiej,� Wieżyca� 2013.�

s.�88–89.
6� Peter� Stratenwerth� wspomina� o� swoich� doświadczeniach� w� artykule� w� III� części� książki:� „Współpraca�

i�porozumienie�kluczem�do�rozwoju”.
7� Rolnictwo�biodynamiczne�jest�rodzajem�rolnictwa�ekologicznego,�opierającym�się�na�biodynamice�–�dzie-

dziny�wiedzy�z�pogranicza�nauki,�kosmologii�i�filozofii.�Początki�rolnictwa�biodynamicznego�sięgają�początków�
XX�w.,�a�za�jego�twórcę�uznaje�się�Rudolfa�Steinera.�Dynamicznie�rozwija�się�w�Niemczech�i�Szwajcarii.
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jaki poWinien być dzisiaj uniWersytet ludoWy? na jakie 
potrzeby i pytania ChCemy odpoWiadać? CzeGo i jak 
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Jednocześnie�okazało�się,�że�pierwsze�duńskie�uniwersytety� ludowe�(folkehøjskoler)� two-
rzone� z� inspiracji�Grundtviga�miały� duży� związek� z� kształceniem� zawodowym.�Najczęściej�
przygotowywały�przyszłych� rolników.�Na�przykład�Uniwersytet�Ludowy�w�Rødding�na� Ju-
tlandii�otworzył�swe�podwoje�jesienią�1844�roku�dla�22�synów�rolników.�W�czasie�ceremonii�
otwarcia�jego�pierwszy�dyrektor,�Johan�Wegener,�powiedział:�„Tworzymy�szkołę,�uniwersytet�
ludowy,�dla�rolnika� i�dla�obywatela.�Celem�tej� szkoły,�podobnie� jak� innych�szkół,� jest�uczyć,�
formować,�doskonalić�młodych.�Ale� została�ustanowiona� szczególnie�pod�kątem�klasy� rolnic-
twa:�taka�wiedza�i�umiejętności�będą�przekazywane,�które�są�szczególnie�potrzebne�rolnikom.�
Nie�uczymy�tu�po�to,�by�zdobywać�stanowiska,�ani�żeby�piąć�się�po�szczeblach�kariery�w�służbie�
państwowej.�Zakładamy,�że�młodzi�ludzie,�którzy�tu�przyszli,�pozostaną�rolnikami�i�obywate-
lami,� a�my�po�prostu�będziemy� ich�uczyć� tego,� co� jest�niezbędne,� aby� stali� się�niezależnymi,�
odważnymi�członkami�społeczeństwa”�8.

Jabłko,�czyli�czego�uczymy?

Opis�ćwiczenia:
Jednym�z�zasobów�jest�ziemia�uprawna.�Wyj-
mij� jabłko� i� powiedz,� że� symbolizuje� kulę�
ziemską.� Zapytaj� uczniów� ile� –� ich� zdaniem�
–� powierzchni� naszej� planety� zajmuje� ziemia�
uprawna?� Poczekaj� na� odpowiedzi� i� zacznij�
ćwiczenie.�Pokrój�jabłko�na�cztery�części.�Za-
bierz�trzy�z�nich�i�zapytaj,�dlaczego�nie�można�
uprawiać�ziemi�na�tych�trzech�kawałkach�(re-
prezentują�wodę).

Pozostały�kawałek�pokrój�na�dwa�fragmen-
ty.�Zabierz�jeden�z�nich�i�zapytaj,�dlaczego�na�
tych� fragmentach� nie� można� uprawiać� roślin�
(to�pustynie,�błota,�tundra,�góry�–�miejsca�nie-
przyjazne� do� zamieszkania).� Jeden� fragment,�
który�został�pokrój�znowu�na�cztery�kawałki.�
Zabierz�trzy�z�nich�(reprezentują�miasta,�przedmieścia,�fabryki�–�tereny�zajmowane�przez�czło-
wieka,� ale� nie� pod� uprawę� ziemi).� Skórka� na� kawałku� (1/32� jabłka),� który� został� to� ziemia�
nadająca�się�do�uprawy.

To� proste� ćwiczenie�9� czasem� przeprowadzamy� dla� młodych� uczestników� naszych� zajęć,�
żeby�przybliżyć�im�jak�ważna�jest�troska�o�ziemię�(zarówno�przez�duże,�jak�i�małe�„z”).

Od�ponad�pół�wieku� ludzkość� zaczyna�uświadamiać� sobie,� jak� istotny�wpływ�mamy�na�
otaczający�nas�świat�i�jak�bardzo�potrzebna�jest�zmiana�podejścia�do�środowiska.�Anita�Idel�
z�Niemiec,�doktor�weterynarii,�która�odwiedza�nas�czasem� jako�wykładowca,�mówi:�„Kie-
dy� studiowałam� weterynarię� w� latach� 70-tych� uczono� mnie� rolnictwa� przemysłowego.� Jak�
udoskonalać� nawożenie� mineralne,� monokultury,� opryski� środkami� chemicznymi.� Tego� się�
nie�da�udoskonalić.�To� jest�po�prostu�droga�w�złym�kierunku.�Musimy�całkowicie�zmienić�

8� Th.�Rørdam,�The�Danish�Folk�High�Schools,�Det�Danske�Selskab,�Copenhagen�1980,�s.�27.�Notabene�cieka-
wy�jest�dalszy�fragment�mowy�Wegenera,�przytoczony�w�książce�Thomasa�Rørdama,�na�temat�patriotyzmu,�który�
w�okresie�powstawania�uniwersytetów�ludowych�był�tematem�niezwykle�istotnym�(o�tle�społeczno-historycznym�
wspominam�w�pierwszym�swoim�artykule�w�tej�publikacji�oraz�pisze�o�tym�Ingrid�Ank�w�tekście:�„Grundtvig�i�idea�
Uniwersytetu�Ludowego”).�Mimo�poważnych�napięć�i�wrogości�w�relacjach�z�Niemcami,�zwłaszcza�w�południowej�
Jutlandii,�gdzie�leżało�Rødding,�Wegener�mówił:�„Kochać�swoją�ojczyznę�nie�oznacza�nienawiści�wobec�ojczyzny�
wroga,�czy�też�bynajmniej�nie�oznacza�zamykania�oczu�na�piękne�i�dobre�rzeczy,�które�można�odnaleźć�w�innych�
narodach.�Naród�niemiecki�to�wielki�i�wspaniały�naród,�najbliżsi�krewni�Skandynawów.�Pokrewieństwo,�sąsiedz-
two,�kultura�i�wygląd,�wspólne�interesy,�te�same�cierpienia�i�lęki,�te�same�nadzieje�i�pragnienia,�do�pewnego�stopnia�
także�te�same�wartości�i�porażki,�powinny�uczynić�nasze�narody�najbliższymi�przyjaciółmi”.

9� Opis� ćwiczenia� znajduje� się� na� stronie� Centrum� Edukacji� Obywatelskiej:� http://www.ceo.org.pl/sites/
default/files/JAK/scenariusze_zajec_z_edukacji_globarlnej_jak_urzadzic_swiat_do_pobrania.pdf.
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kieru�nek”�10.�Ten�głos�nie�jest�odosobniony.�Dzisiaj�coraz�więcej�osób�i�instytucji�dostrzega�ten�
imperatyw:�Komisja�Europejska,�Organizacja�Narodów�Zjednoczonych,�ale�też�szereg�organiza-
cji�„oddolnych”,�tzw.�grassroots,�które�tworzą�różne�sieci�współpracy,�a�które�swoją�troską�oka-
lają�naszą�planetę.�Jest�to�na�przykład�IFOAM�(International�Federation�of�Organic�Agricultural�
Movements),�federacja,�która�powstała�w�1972�roku�z�inicjatywy�5�stowarzyszeń�pracujących�na�
rzecz�rolnictwa�ekologicznego,�czy�Slow�Food,�ruch�zainicjowany�przez�Włocha,�Carlo�Petrinie-
go,�w�latach�80-tych,�czy�wreszcie�Nyeleni�–�ruch�suwerenności�żywnościowej�11.

Takie�głosy�pojawiają�się�też�w�polskim�środowisku�naukowym.�Zacytuję�prof.�Józefa�Ze-
gara�z�jego�artykułu�„Rolnictwo�w�Polsce�na�tle�uwarunkowań�i�tendencji�światowych”:�„Kurs�
na�zrównoważony�rozwój�rolnictwa�nie�jest�już�podważany.�Natomiast�zasadniczy�spór�skupia�
się� na� sposobie� dochodzenia� do� zrównoważenia.� Ścierają� się� tu� dwie� główne� opcje.� Jedna�
upatruje�przyszłość�zrównoważenia�rolnictwa�w�przyspieszeniu�kroku�na�drodze�industrialnej�
–�poprzez�postęp�naukowo-techniczny�i�dalsze�wyodrębnienie�człowieka�z�naturalnego�eko-
systemu�Ziemi,�zastępując�go�systemem�sztucznym.�Tym�samym�akolici�tej�opcji�kontynuują�
myśl�Oświecenia�traktującą�Naturę�w�sposób�mechanistyczny,�upatrując�w�niej�jedynie�war-
tość�instrumentalną:�tyle�jest�warta,�ile�warta�jest�dla�człowieka.�[…]�Opcja�druga�upatruje�
natomiast� rozwiązania�w�dalszym�poznawaniu�praw�przyrody� i�wykorzystaniu�agrobiologii�
oraz� w� inkluzywnych� systemach� społecznych,� bazujących� na� rolnictwie� rodzinnym.� Opcja�
ta�odrzuca�nadmierną�koncentrację,�której� automatycznie� towarzyszy�migracja� z� rolnictwa,�
mimo� że� koncentracja� niewątpliwie� sprzyja� zwiększeniu� wydajności� pracy� oraz� dochodów�
pewnej� frakcji� rolników.�Problem�w�tym,�że� skutki�wzrostu�wydajności�pracy�w�rolnictwie�
w�lwiej�części�były�i�nadal�są�przejmowane�przez�innych.�Tym�bardziej�ma�to�miejsce�w�dobie�
globalizacji�–�wszechwładzy�korporacji”�12.

W�obronie�chłopów�(jak�dzisiaj�by�się�powiedziało:�„małych�producentów�rolnych”)�wystę-
puje�też�papież�Franciszek.�W�swojej�przełomowej�Encyklice�Laudato�si’�13,�pisze:�„…�istnieje�
wiele�różnych�małych�systemów�żywnościowych,�które�nadal�karmią�większość�światowej�po-

pulacji,� wykorzystując� niewielką� część� ziemi�
i�wody�oraz�wytwarzając�mniej�odpadów�[…]�
Władze� mają� prawo� i� obowiązek� podejmo-
wania�działań�na�rzecz�wyraźnego�i�zdecydo-
wanego�poparcia�dla�drobnych�producentów�
oraz�dywersyfikacji�produkcji.”

Uczymy� tego,� co�dla�nas� jest�ważne� i� je-
steśmy� głęboko� przekonani,� że� niezwykle�

istotne�jest�tworzenie�dobrych�programów�edukacyjnych,�które�pokazują�ten�nowy�kierunek�
agroekologiczny�jako�konkretną�drogę,�a�nie�mrzonki�ludzi�oderwanych�od�rzeczywistości�
(tak�na�początku�lat�90-tych�XX�wieku�w�Polsce�byli�postrzegani�rolnicy�ekologiczni).

10� Anita�Idel�jest�jedną�z�autorek�raportu�“Agriculture�at�crossroads�–�syntheisis�report”,�przeprowadzonego�
w�ramach�projektu�International�Assessment�of�Agricultural�Knowledge,�Science�nad�Technology�for�Develop-
ment�przez�międzynarodowy�zespół�z�inicjatywy�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych.�Raport�ten�jest�dostępny�
w� sieci:� http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-Agriculture%20at%20a%20cros-
sroads%20-%20Synthesis%20report-2009�Agriculture_at_Crossroads_Synthesis_Report.pdf.

11� W�zainicjowaniu�polskiego�oddziału�Nyeleni�(nazwa�pochodzi�od�imienia�legendarnej�kobiety�afrykań-
skiej,�która�uratowała�swoje�plemię�od�głodu)�uczestniczyły�studentki�i�nauczycielka�Ekologicznego�Uniwersytetu�
Ludowego�w�Grzybowie.

12� J.S.�Zegar,�Rolnictwo�w�Polsce�na�tle�uwarunkowań�i�tendencji�światowych,�„Realia”�2017�s.�63.�Prof.�J.�Ze-
gar�pisze�dalej� jeszcze�dosadniej:� „Rolnicy�ulegają� złudzeniu,�podsycanemu�przez�myśl�neoliberalną,� że�poprzez�
przyspieszenie�kroku�na�ścieżce�industrialnej�zostaną�rozwiązane�ich�problemy.�Owszem,�zostaną�rozwiązane,�ale�
nie�tak,�jakby�tego�chcieli.�Zostaną�bowiem�rozwiązane�przez�likwidację�tej�klasy�społecznej.�Podobnie�złudny�jest�
„postęp”�w�zakresie�„uszlachetniania”�produktów�żywnościowych.�Przez�dziesięciolecia�przekonywano,�że�wyra-
zem�postępu�jest�wydłużenie�drogi�od�pola�do�stołu.�Uzasadniano�to�motywem�ekonomicznym,�większą�wartością�
dodaną,�oszczędnością�czasu�konsumentów,�zaletami�dodawania�substancji�konserwujących,�zapachowych,�smako-
wych.�Trudno�negować�pewne�korzyści�z�tego�tytułu.�Jednak�pojawia�się�wątpliwość,�czy�nie�zapomniano�o�walo-
rach�odżywczych�i�zdrowotnych�–�czy�w�imię�ekonomii�mamy�do�czynienia�nie�z�poprawą,�lecz�psuciem�żywności”.

13� Papież�Franciszek,�Encyklika�Laudato� si’,� s.�129.�Więcej�na� temat� ekologicznej� encykliki�papieża�Fran-
ciszka�można�przeczytać�w�artykule�o.�Stanisława�Jaromiego�w�III�części�niniejszej�publikacji:�„Eko-zadania�dla�
uniwersytetów�ludowych�2017”.

uCzymy teGo, Co dla nas jest Ważne i jesteśmy Głęboko 
przekonani, że niezWykle istotne jest tWorzenie dobryCh 
proGramóW edukaCyjnyCh, które pokazują ten noWy 
kierunek aGroekoloGiCzny jako konkretną droGę, a nie 
mrzonki ludzi oderWanyCh od rzeCzyWistośCi .
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Początki�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego

Dzięki�dotacji,�którą�uzyskaliśmy�z�duńskiej�Fundacji�Velux,�w�nieco�ponad�rok�w�naszym�
ośrodku�w�Grzybowie�wyrósł�budynek�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego�z�4�pomiesz-
czeniami�warsztatowymi:�główną�salą�wykładową�i�trzema�pracowniami�warsztatowymi�oraz�
internatem�na�ok.�30�osób.�Dzięki�temu�mieliśmy�wygodne,�przestronne�miejsce�do�realizo-
wania�kursów.

Ekologiczny�Uniwersytet�w�Grzybowie

(Fot.�autorki)

Tworzenie�programu

Natomiast� ze� spotkania� naszych� wizji� powstały� kursy� rolnictwa� ekologicznego� prowadzo-
ne�metodą�uniwersytetów�ludowych.�Tylko�jak�przełożyć�wieloletnie�doświadczenia�duńskie�
i� szwajcarskie� na� polską� rzeczywistość?� Jak� zaplanować� kurs?� Skąd� wziąć� nauczycieli?� Jak�
ułożyć�program?�Czy�w�Polsce�znajdziemy�chętnych,�którzy�rozpoczną�cztero-�czy�pięcioletni�
kurs� rolnictwa� ekologicznego� według� zupełnie� nowej� metody?� Do� kogo� przede� wszystkim�
adresować�zaproszenia?

Rozpoczął�się�żmudny�proces�„przetłumaczenia”�marzeń�na�rzeczywistość.�Wielką�pomocą�
okazał�się�projekt,�który�napisałam�do�programu�Erasmus+�„Budowanie�kompetencji�kluczo-
wych�a�pedagogika�uniwersytetów�ludowych�
w�Europie�XXI�wieku”.�Dzięki�niemu�w�pro-
jetowaniu� i� wdrażaniu� programu� mogliśmy�
korzystać�z�pomocy�bardziej�doświadczonych�
kolegów�z�Niemiec,�Danii�i�Szwajcarii.�Osta-
tecznie�zdecydowaliśmy,�że�kurs�będzie�dwu-
letni�i�będzie�obejmował�14�miesięcy�praktyk�
w�najlepszych�gospodarstwach�ekologicznych�
w�Polsce�oraz�104�dni�nauki�stacjonarnej.�Część�stacjonarna�nie�oznaczała�bynajmniej�nauki�
teoretycznej,� ale�miała� zbierać�podstawowe�wiadomości� i� umiejętności� z� zakresu� rolnictwa�
ekologicznego.

Przy�układaniu�programu�mieliśmy�na�uwadze�podstawę�programową�w� zawodzie� „rol-
nik”,�ponieważ�niestety�ciągle�w�polskim�wykazie�zawodów�zawodów�nie�ma�„rolnika�ekolo-
gicznego”.�Jednocześnie�podpatrywaliśmy�programy�w�innych�krajach,�zwłaszcza�w�Szwajca-
rii�i�Niemczech.

Ostatecznie�w�programie�zajęć�stacjonarnych�rozpisanych�na�godziny�znalazło�się�ok.�520�
godzin�poświęconych�tematom�bardziej�zawodowym�i�300�tematom�bardziej�„grundtvigiań-

Wielką pomoCą okazał się projekt, który napisałam do 
proGramu erasmus+ „budoWanie kompetenCji kluCzoWyCh 
a pedaGoGika uniWersytetóW ludoWyCh W europie XXi 
Wieku” . dzięki niemu W układaniu i Wdrażaniu proGramu 
moGliśmy korzystać z pomoCy bardziej dośWiadCzonyCh 
koleGóW z niemieC, danii i szWajCarii .
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skim”�14.�Tematy�zawodowe�podzieliliśmy�na�4�bloki,�każdy�poświęcony�ważnemu�obszarowi�
w�rolnictwie:�tzn.:�gleba,�rośliny,�zwierzęta,�człowiek.�Natomiast�tematy�ogólne,�tu�nazwane�
grundtvigiańskimi,�to�na�przykład:�komunikacja�i�praca�zespołowa,�sztuka�uczenia�się�i�doku-
mentacji,�muzyka,�sztuka�i�rzemiosło.�Wpisaliśmy�w�program�dodatkowe�dwa�ważne�tematy,�
które�nazwaliśmy:�kuźnia�ważnych�pytań�i�genius�loci.�Kuźnia�ważnych�pytań�obejmuje�waż-
ne�kwestie�głównie�globalne,�związane�z�rolnictwem,�wpływem�człowieka�na�środowisko,�czy�
jeszcze�szerzej�–�z�historią�życia�na�Ziemi.��

Z�kolei�temat:�genius�loci�(po�łacinie�oznacza�to�„duch�miejsca”)�oznacza�poznanie�istoty�
gospodarstwa� ekologicznego,� które� najczęściej� pełni� o� wiele� szerszą� rolę� niż� gospodarstwa�
konwencjonalne.�Oczywiście�funkcją�gospodarstwa�jest�wytwarzanie�żywności,�ale�w�gospo-
darstwie�ekologicznym�istotą�jest�mądre�współdziałanie�z�przyrodą�nie�poprzez�eksploatację�
jej� zasobów,�ale�–� jak�pisał�prof.�Mieczysław�Górny�–�poprzez�podejście� twórcze:�„Rolnika�
trzeba�przywrócić�przyrodzie,�wskazać�mu�drogi�nowego�twórczego�działania.�Podejście�twórcze�
polega�m.in.�na�tym,�że�człowiek�poznaje�przyrodę�i�drogą�subtelnej�z�nią�współpracy,�wyko-
rzystując�znajomość�jej�praw,�mądrze�ją�kształtuje.[…]�Ideą�rolnictwa�ekologicznego�jest�pokora�
wobec�przyrody,�uznanie�jej�niepoznawalności,�a�więc�konieczności�ciągłego�jej�obserwowania�
i�badania�przez�człowieka,�staranie�dopasowania�się�i�współpracy�z�nią”�15.

Zajęcia�z�Peterem:�praktyczne�poznawanie�profilu�glebowego

(Fot.�autorki)

Temat�„genius�loci”�realizowany�jest�przede�wszystkim�w�czasie�wizyt�w�różnych�gospodar-
stwach�ekologicznych.�W�trakcie�kursu�w�czasie� trzydniowych�wizyt�studyjnych�odwiedzamy�
ponad�20�różnych�gospodarstw�ekologicznych.�Część�z�nich�specjalizuje�się�w�produkcji�warzyw,�
w�niektórych�wyrabiane�są�sery,�czy�wypiekany�chleb,�w�innych�prowadzona�jest�działalność�so-
cjalna,�np.�w�Wandzinie�praca�z�osobami�uzależnionymi.�W�czasie�zjazdów�w�gospodarstwach�
studenci�mogą�odkryć�unikalność�i�niepowtarzalność�każdego�miejsca,�o�czym�decyduje�z�jed-
nej�strony�przyroda�danego�miejsca,�specyfika�gleby,�krajobrazu,�zasobów�społecznych�i�kultu-
rowych�okolicy,�ale�też�rolnik�czy�rolniczka,�z�ich�pasjami,�talentami,�umiejętnościami.�Ponie-
waż�kurs�skierowany�jest�do�osób�pragnących�rozpocząć�prowadzenie�własnego�gospodarstwa�
ekologicznego,�ten�temat�ma�istotne�znaczenie�dla�rozpoznania�i�zaplanowania�własnej�ścieżki.

14� Szczegółowy�program�nauczania�wypracowany�w�projekcie� znajduje� się�na�naszej� stronie� internetowej:�
http://www.eul.grzybow.pl/images/curriculum.pdf.

15� Zob.:�M.�Górny,�Eko-filozofia�rolnictwa,�Krosno�1992.
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Studenci�pierwszej�grupy�w�gospodarstwie�ekologicznym�Doroty�Łepkowskiej�na�Mazurach

(Fot.�autorki)

Rekrutacja

W�styczniu�2015�roku�ruszyła� rekrutacja.�Promocję�prowadziliśmy�poprzez�plakaty,�ulotki,�
udział�w�audycjach� radiowych� i� telewizyjnych,� artykuły�w�prasie,� a� także�poprzez� Internet�
i� media� społecznościowe.� Otrzymaliśmy� ponad� 200� zgłoszeń.� Z� zainteresowaniem� czytali-
śmy�wpisy�kandydatów:�„Z�nieba�mi�spadliście!”,�„�Marzyłam�o�takiej� szkole!”�„Wyśniłem�
Wasz�Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy”.�Jednak�kiedy�rozpoczęliśmy�drugi�etap�rekrutacji,�
czyli� rozmowy� indywidualne,�kolejni�„marzyciele”�rezygnowali,�gdy�okazywało�się,�że�kurs�
obejmuje�faktycznie�dwa�lata.�Ostatecznie�33�osoby�rozpoczęły�nasze�kursy:�trzynaście�osób�
w�sierpniu�2015�(I�kurs)�i�dwadzieścia�osób�w�kwietniu�2016�(II�kurs).

Kim�są�nasi�studenci?

Rozpoczynając�rekrutację,�sądziliśmy,�że�naszymi�odbiorcami�będą�przede�wszystkim�młodzi�
ludzie,�po�ukończeniu�formalnej�edukacji,�np.�technikum,�liceum,�zawodówki,�czy�nawet�po�
studiach�lub�w�trakcie�studiów,�na�przykład�potrzebujący�dokładniejszego�rozeznania�swojego�
„powołania”,�talentów,�dalszej�drogi,�ale�także�ci,�konkretnie�zainteresowani�rolnictwem�eko-
logicznym.�Spodziewaliśmy�się�uczestników�pochodzących�z�gospodarstwa.�Już�na�poziomie�
przyjmowania�zgłoszeń�okazało�się,�że�przeważają�mieszkańcy�miast,�najczęściej�z�wyższym�
wykształceniem.

Według�raportu�sporządzonego�przez�niezależne�ewaluatorki�większość�uczestników�kur-
sów�EUL�ma�wykształcenie�wyższe�(23�na�33�osoby).�Pozostali�mają�wykształcenie�średnie,�
z� tym,� że� jedna� tylko� gimnazjalne.� Wykształcenie� wyższe� aplikantów� obejmowało� głównie�
kierunki�humanistyczne,�m.in.:�pedagogikę,�historię,�socjologię,�antropologię,�reklamę�i�mar-
keting.�Jedna�uczestniczka�skończyła�kierunek�artystyczny�(rzeźba),�trzy�osoby�kierunki�ścisłe�
(biotechnologia,�inżynieria�środowiska).Tylko�dwie�uczestniczki�skończyły�studia�w�kierunku�
związanym�z�rolnictwem�–�ogrodnictwo�lub�rolnictwo.�Inny�z�aplikantów�też�rozpoczął�stu-
dia�rolnicze,�ale�po�roku�zrezygnował.�Zdecydowana�większość�aplikujących�pochodzi�z�mia-
sta.�Tylko�czworo�z�uczestników�napisało�w�zgłoszeniu,�że�wychowali�się�na�wsi.�Najmłodszy�
uczestnik�w�momencie�rozpoczęcia�kursu�miał�20�lat,�najstarszy�–�64.�Średnia�wieku�wyniosła�
37�lat.�Pod�względem�płci�była�pewna�przewaga�pań:�20�kobiet�i�13�mężczyzn.
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Przed�rozpoczęciem�kursu�większość�studentów�nie�miała�dużej� styczności�z�rolnictwem�
ekologicznym.�Ich�zainteresowanie�w�tym�kierunku�często�ewoluowało�od�zainteresowań�ku-
linarnych�czy�dolegliwości�zdrowotnych.�W�formularzach�zgłoszeniowych�tak�pisali�o�swoich�
doświadczeniach�związanych�z�rolnictwem�ekologicznym.

Zetknęłam�się�z�tym�tematem�od�strony�konsumenta.�Widząc�coraz�gorszą�jakość�produktów�
spożywanych�przeze�mnie,�postanowiłam�poszukać�żywności�czystszej� i�mniej�przetworzo-
nej.�(Z_2)

Wiele� lat� zmagałam� się� z�uczuleniami� i� to�było� głównym�powodem,�dla�którego� zaintere-
sowałam� się� wpływem� diety� i� środowiska� na� zdrowie.� Ponieważ� nikt� z� mojej� rodziny� nie�
wykazywał�zainteresowania�tym�tematem,�o�wszystkim�musiałam�dowiadywać�się�na�wła-
sną�rękę.�Na�własnej�skórze�doświadczyłam,�jak�bardzo�szkodliwe�może�być�naszpikowane�
polepszaczami�smaku�i�chemią,�jedzenie.�(Z_1)

Jeden�z�uczestników�przyznał,�że�tematyką�rolnictwa�ekologicznego�zainteresował�się�jesz-
cze�w�liceum,�kiedy�to,�wraz�z�całą�klasą,�odwiedził�gospodarstwo�w�Grzybowie:

Z�tematem�rolnictwa�ekologicznego�spotkałem�się�już�w�liceum,�podczas�wycieczki�organi-
zowanej�właśnie�do�gospodarstwa�w�Grzybowie.�Z�racji�na�zainteresowania,�poszedłem�na�
studia�na�SGGW,�jednak�po�roku�je�(niestety)�porzuciłem.�(Z_4)

Mimo�że�spora�część�uczestników�nie�miała�styczności�z�pracą�na�gospodarstwach�przed�
rozpoczęciem�kursu�w�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym,�niektórzy�starali�się�pogłębiać�
swoje�zainteresowania�poprzez�wyszukiwanie�informacji�w�Internecie,�udział�w�wydarzeniach�
tematycznych�czy�kursach�internetowych:

Jestem�dość�częstym�uczestnikiem�webinar’ów�organizowanych�przez�organizację�Cohabitat�
o�tematyce�budownictwa�naturalnego,�permakultury,�hydroponiki�itp.�(Z_4)

Brałem�udział�w�wielu�kursach,�wykładach�i�warsztatach�związanych�z�tematyką�rolnictwa�
ekologicznego,�m.in.�w�warsztatach�serowarskich,�w�kursie�przetwórstwa�zbóż,�warzyw,�mię-
sa,�mleka�w�gospodarstwie�rolnym,�w�warsztatach�wyrobów�z�lawendy�i�wielu�innych.�(Z_6)

Dwóch�uczestników�kupiło�i�uprawiało�własny�ogród�lub�małe�gospodarstwo�jeszcze�przed�
rozpoczęciem�nauki�w�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym.�Dwie�kolejne� (małżeństwo)�
zakupiły�ziemię�niedługo�po�rozpoczęciu�kursu:

Tematem�rolnictwa�i�ogrodnictwa�ekologicznego� interesuję�się�od�kilku� lat.�Trzy� lata�temu�
wyprowadziłem�się�z�miasta�na�wieś�i�założyłem�na�razie�ogród�ekologiczny.�Hoduję�własne�
warzywa�i�owoce,�mam�własną�wędzarnię.�Dużo�czytam�na�temat�rolnictwa�i�ogrodnictwa�
ekologicznego.�(Z_3)

Wśród�studentów�II�kursu�było�trochę�więcej�osób�z�pewnym�doświadczeniem�w�rolnic-
twie�ekologicznym.

Nieliczne�osoby�wychowane�na�wsi�podkreślały,�że�temat�rolnictwa�ekologicznego�był�dla�nich�
ważny�już�od�najmłodszych�lat.�Uczestnictwo�w�kursie�miało�pomóc�im�kontynuować�tę�pasję:

Temat�jest�mi�bliski,�bo�mieszkałam�na�wsi�i�pomagałam�w�przydomowym�ogródku.�(Z_26)

Zostałam�wychowana�w�małej�wiosce,�w�gospodarstwie,�z�dużym�ogrodem,�w�którym�moja�
mama�od�zawsze�stosuje�naturalne�metody�uprawy�roślin.�Wpajane�mi�od�dzieciństwa�warto-
ści,�sprawiły,�że�ekologiczne�uprawy�i�zdrowy�styl�życia,�są�jego�nieodłączną�częścią.�(Z_27)

Część�aplikantów�nie�pracowała�wcześniej�na�gospodarstwach,�a�inspiracje�czerpała�z�po-
dróży�i�sporadycznych�wizyt�na�wsi�(u�dalszej�rodziny�czy�znajomych):

Nie,�nie�zetknęłam�się�z�tym�osobiście�–�słyszałam�o�takich�miejscach,�słyszałam�o�ludziach,�
którzy�wracają�do�natury,�do�uprawiania�warzyw�w�sposób�jak�najbardziej�naturalny�i� in-
spirowało�mnie�to�i�ciekawiło.�Większość�życia�mieszkałam�w�mieście�(Poznaniu)� i�nic�nie�
wiedziałam�o�życiu�na�wsi,�o�rolnictwie.�Prawie�4�lata�temu�wyruszyłam�w�podróż�po�Polsce�
(stąd�nie�mam�miejsca�zamieszkania)�–�porzuciłam�miasto,�ciągnie�mnie�do�natury,�do�lasu,�
do�ziemi.�Często�bywałam�na�wsiach�–�mieszkałam�chwilę�u�kumpeli,�gdzie�przyglądałam�się�
świnkom,�wykopywałam�ziemniaki�i�miałam�z�tego�ogromną�radość!�(Z_25)
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Te�osoby,�które�odkryły�swoją�pasję�do�rolnictwa�ekologicznego�wcześniej�(kilka�lub�kilka-
naście�lat�temu)�starały�się�ją�rozwijać�poprzez�wolontariat�na�gospodarstwach,�pracę�w�skle-
pach�ekologicznych,�prowadzenie�ogrodów�ekologicznych�czy�wreszcie�uczestnictwo�w�różne-
go�rodzaju�inicjatywach�tematycznych�(m.in.�kooperatywach�spożywczych):

Przez�dłuższy�czas�pracowałam�w�gospodarstwach�ekologicznych�podczas�wolontariatu�dla�
WWOOF�16�(w�Szkocji� i�Hiszpanii).�Mieszkając�w�Polsce�wspieram�takie�inicjatywy�jak�ko-
operatywy�spożywcze,�rolnictwo�wspierane�społecznie,�a�także�staram�się�pomagać�lokalnym�
producentom�ekologicznym,�promując�ich�produkty�wśród�znajomych�i�ludzi,�z�którymi�pra-
cuję.�(Z_22)

Najbardziej� doświadczeni� aplikanci� II� kursu� skończyli� studia� rolnicze,� zakładali� własne�
ogrody�ekologiczne�i�permakulturowe�czy�wreszcie�brali�udział�w�licznych�warsztatach�tema-
tycznych:

Z� pewnymi� zagadnieniami� zetknęłam� się� na� studiach� I-go� st.,� na� wykładach� dotyczących�
Ekologii� i�Ochrony�Środowiska.�Aktualnie�jestem�na�II�stopniu�kierunku�Rolnictwo�i�piszę�
pracę�magisterską�na�temat�analizy�pogłowia�i�znaczenia�hodowli�kóz�i�owiec�w�gospodar-
stwach� ekologicznych� na� terenie� województwa� kujawsko-pomorskiego.� Czytam� dużo� arty-
kułów�związanych�z�tematyką�rolnictwa�ekologicznego.�Biorę�udział�w�regionalnych�targach�
ekologicznych,�gdzie�mogę�bezpośrednio�rozmawiać�z�gospodarzami.�(Z_20)

W�latach�2012–2014�współprowadziłam�wspólnotowy�ogród�warzywny� (permakulturowy)�
na�nieużytkach�miejskich�oraz�pomagałam�w�założeniu�innych�w�formie�płatnej�pracy�–�te�
wszystkie� doświadczenia� zbiorczo� wzbogaciły� mnie� o� pewność� siebie� potrzebną� do� startu�
uprawy,�ale�w�mojej�wieloletniej�wizji,�widziałam�i�widzę�siebie�na�wsi.�(Z_23)

Jestem�mocno�związana�z�ruchem�alternatywnych�ekowiosek�i�ekospołeczności�i�bardzo�lubię�
podróżować.�Odwiedziłam�i�mieszkałam�w�kilku�takich�miejscach�w�Polsce�i�Europie�(m.in.�

16� WWOOF� (World� Wide� Opportunities� on� Organic� Farms),� inicjatywa� wolontariatu� w� gospodarstwach�
ekologicznych

Na�zdjęciu�studenci�II�grupy�po�zakończeniu�warsztatów�z�permakultury.

(Fot.�Anna�Sarzalska)
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EkoseloBlatusa�w�Chorwacji,�EcotribeTeuge�w�Holandii)�i�zetknęłam�się�tam�mocno�z�tematem�
permakultury.�(Z_16).

Z�tych�wypowiedzi�wyłania�się�pewien�obraz�socjologiczny�studentów,�który�okazał�się�
różny�od�tego,�jaki�mieliśmy�na�etapie�rekrutacji.�Okazało�się,�że�w�Polsce�jest�spora�grupa�

ludzi� w� różnym� wieku,� zainteresowanych�
rolnictwem�ekologicznym�i�altermatywnymi�
formami� życia� na� wsi.� Te� osoby� wyszukały�
nasz� Ekologiczny� Uniwersytet� Ludowy�
i� część�z�nich�podjęła�naukę.�W�pierwszym�
okresie�kursu�dużym�wyzwaniem�dla�wszyst-
kich�był� fakt,� że�grupa� jest� złożona� z� indy-
widualistów�nieprzywyczajonych�do�działa-
nia� we� wspólnocie.� Wprowadziliśmy� od�
początku� zasadę� stosowaną� w� uniwersyte-
tach� ludowych�–�wybrania�przez�studentów�
swojego�samorządu.�Pierwsza�grupa�wybrała�
jedną� „sołtyskę”,� zaś� druga� kilkuosobowy�
zarząd�z�podziałem�na�obowiązki.�Ułatwiało�
to� komunikację,� a� także� egzekwowanie� od�
studentów� udziału� np.� w� utrzymaniu� po-
rządku�na�terenie�EULu.

W� trakcie� ewaluacji� podczas� jednego� ze�
zjazdów� studenci� opisali� i� narysowali� ideal-
nego�studenta�EUL�(ilustracja�obok).

Kiedy� myślę� o� naszych� studentach� Eko-
logicznego� Uniwersytetu� Ludowego,� często�
przychodzą� mi� do� głowy� przede� wszystkim�
górnolotne�słowa:�szlachetność,�wytrwałość,�

pasja.� Niektórzy� są� ludźmi� wierzącymi,� inni� poszukującymi,� inni� –� ateistami.� Spora� część�
najlepiej�odnajduje�się�we�współczesnych�ruchach�związanych�z�tzw.�„głęboką�ekologią”.�Po-

W polsCe jest spora Grupa ludzi W różnym Wieku, 
zainteresoWanyCh rolniCtWem ekoloGiCznym 
i altermatyWnymi formami żyCia na Wsi . te osoby 
Wyszukały nasz ekoloGiCzny uniWersytet ludoWy i Część 
z niCh podjęła naukę . W pierWszym okresie kursu dużym 
WyzWaniem dla WszystkiCh był fakt, że Grupa jest złożona 
z indyWidualistóW nieprzyWyCzajonyCh do działania We 
WspólnoCie .

Studenci�II�grupy�EUL�śpiewają�ludową�pieśń

(Fot.�Patryk�Bugajski)
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etycką�egzemplifikacją� takiej� filozofii�mogą�być�słowa�piosenki�Agaty�Jałyńskiej,�którą�nasi�
studenci�bardzo�lubili�śpiewać:

Jesteśmy�jednym�ogniem
płonącym�od�zarania.
Linia�życia�się�ciągnie
Śmierci�powstawania.
Jesteśmy�od�powietrza

skórą�oddzieleni,
Jesteśmy�z�samą�ziemią

skórą�połączeni.
Jesteśmy�cząstką�ziemi�i�ty�też,

W�każdym�żywym�ciele�drzemie�zwierz.
Jesteśmy�drzewem,�ogniem,
Mieszanką�wiecznych�sił,

Jesteśmy�skałą,�wodą,
Każdy�z�nas�kiedyś�żył.

Na�mojej�drodze�życia�spotkanie�z�nimi�jest�doświadczeniem�ubogacającym,�pozwalającym�
głębiej�i�krytyczniej�przyjrzeć�się�swojej�pracy,�swojemu�miejscu�na�Ziemi.�Poruszające�i�bu-
dzące�z�marazmu�zniechęcenia�jest�doświadczenie�odkrywania�w�nich�szlachetnego�kruszcu�
człowieczeństwa,� niezdominowanego� przez�
współczesny� materializm� czy� konsumpcjo-
nizm.�Patrząc�na�nich,�myślę�–�jak�śpiewał�Ma-
rek�Grechuta,�bard�mojej�młodości:�„piękny�
jest� świat,�gdzie�wszystko�wszystkim�wydaje�
się�jeszcze�złe”�–�bo�są�ludzie�gotowi�chwycić�
za�motyki� i�przywracać�życie�tam,�gdzie�zo-
stało�ono�zatrute,�przywracać�nadzieję,�tam,�
gdzie�nastała�gorycz�i�zwątpienie.

Nauczyciele

W�poprzedniej� publikacji�wydanej�w� ramach�projektu:� „Szkoła�dla� życia� –�przewodnik�po�
uniwersytetach� ludowych”� duński� nauczyciel� i� dyrektor� folkehøjskole,� Eric� Linndsø,� zbiera�
najważniejsze� cechy� i� prezentuje� dekalog� nauczyciela� uniwersytetu� ludowego�17.� Dobrzy� na-
uczyciele�w�uniwersytetach�ludowych�są�kluczem�do�sukcesu.�Ale�co�to�znaczy�dobrzy�nauczy-
ciele?�Jeszcze�raz�oddam�głos�naszym�studentom:

Nie�zauważyłem,�żeby�ktoś�był�nieprzygotowany�do�zajęć.�W�porównaniu�z�moimi�innymi�
studiami,�gdzie�czasem�widać,�że�ludzie�najchętniej�by�wyszli�i�nie�mówili�nic.�Tu�generalnie�
ludzie� starają� się� prowadzić� zajęcia� tak,� żeby� wywołać� z� nami� interakcje.� Możemy� często�
zadawać�pytania,�taka�luźna�atmosfera.�[S_3]

Zdaniem�studentów�idealny�wykładowca�powinien�być�otwarty�i�nastawiony�na�dialog�ze�
studentami,�m.in.�w�kwestiach�związanych�z�układaniem�programu�czy�prowadzeniem�zajęć:

Powinien�być�gotowy�słuchać�i�odpowiadać�na�potrzeby�uczestników.�Żeby�podążał�za�gru-
pą.�Wykładowca�musi�być�gotowy�na�dialog.�My�jesteśmy�małą�grupą,�ale�bardzo�dociekliwą�
i�czasem�jesteśmy�uparci,�że�chcemy�usłyszeć�to,�co�chcemy,�a�nie�to,�co�wykładowca�chce�
powiedzieć.�[S_1]

Według�niektórych�rozmówców�idealny�nauczyciel�powinien�pełnić�rolę�nie�tyle�„przeka-
zywacza”�wiedzy,�ale�kompana�i�towarzysza�w�jej�odkrywaniu:

17� T.�Maliszewski�(red.),�Szkoła�dla�życia.�Przewodnik�po�uniwersytetach�ludowych,�Wieżyca–Grzybów�2016,�
s.�101.�Ta�publikacja�jest�dostępna�na�naszej�stronie�http://www.ziarno.grzybow.pl/images/publikacje/projekto-
we/Szkola_Dla_Zycia.pdf.

na mojej drodze żyCia spotkanie z nimi jest 
dośWiadCzeniem uboGaCająCym, pozWalająCym Głębiej 
i krytyCzniej przyjrzeć się sWojej praCy, sWojemu miejsCu 
na ziemi . poruszająCe i budząCe z marazmu znieChęCenia 
jest dośWiadCzenie odkryWania W niCh szlaChetneGo 
kruszCu CzłoWieCzeństWa, niezdominoWaneGo przez 
WspółCzesny materializm Czy konsumpCjonizm .
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Powinien�być�nakierowany�na�dialog,�na�pomaganie�nam�w�szukaniu�naszych�odpowiedzi.�
Nie�traktuje�nas�tak,�jakby�mu�się�nie�chciało.�Pomaga�nam�zgłębiać�rzeczy,�które�nas�intere-
sują.�Jest�po�to,�żeby�przy�nas�być.�Bardziej�towarzysz.�[S_2]

Co�więcej,�taka�osoba�powinna�zarażać�innych�swoją�pasją�i�wierzyć�w�swoich�studentów:

Idealny�wykładowca�powinien�mieć�pasje�i�uczucia�do�nas.�Takie�poczucie,�że�damy�radę.�Ale�
to�też�musi�być�osoba,�która�zna�się�na�temacie�i�to�dość�mocno.�To�musi�być�logiczne,�składne.�
Zadaje�też�takie�pytania,�które�nas�pobudzają�do�myślenia,�do�refleksji,�angażuje�nas.�[S_4]

Bardzo� ważną� cechą� dobrego� nauczyciela� jest� również,� zdaniem� studentów,� reagowanie�
na�nastrój�i�potrzeby�swoich�uczniów.�Osobą,�która�wykazała�się�takim�podejściem�w�czasie�
kursu�jest�m.in.�Reto�Ingold:

Reto�pokazał,� kto� to� jest� idealny�wykładowca.� Przyszedł� na� zajęcia� i�widział,� że� jesteśmy�
trochę� zmęczeni� i� nas� zapytał� „czego� potrzebujecie� w� tym� momencie?”.� Ktoś� powiedział�
„ruchu”�i�on�od�razu�zareagował,�poszliśmy�na�dwór�i�zrobiliśmy�zajęcia�na�dworze.�[S_2]

Te�kilka�cytatów�pokazuje�najważniejsze�cechy�nauczyciela�w�uniwersytecie�ludowym:�pa-
sja,�otwartość�na�dialog,�dyskusję,�ale�też�profesjonalizm�i�staranne�przygotowanie.�Studenci�
podkreślali�także,�jak�wiele�uczą�się�poza�zajęciami,�obserwując�tych�nauczycieli,�którzy�to-
warzyszyli�im�na�co�dzień,�którzy�dyskutowali�z�nimi�wieczorami�czy�siedzieli�przy�ognisku.

W�naszym�zespole�nauczycielskim�byli�praktycy,�pasjonaci,�a�wśród�nich�także�profesorowie�
wyższych�uczelni,�których�wysoki�poziom�wiedzy�merytorycznej�nie�kłócił�się�z�entuzjazmem�

wobec� swojego� przedmiotu� i� którzy� chętnie�
wchodzili�w�interakcję�z�naszymi�studentami.�
Niejeden�z�profesorów�akademickich�podkre-
ślał,�że�z�przyjemnością�uczy�ludzi,�którzy�są�
tak�zainteresowani�przedmiotem.

Dla� nauczycieli� uczenie� w� uniwersytecie�
ludowym� jest� niełatwym,� ale� fascynującym�
doświadczeniem.� Zacytuję� tu� Bridget� Con-

don,�nauczycielkę� z� Sheelan�College�w� Irlandii,� która�w�czasie�poprzedniego�projektu�Sto-
warzyszenia� „ZIARNO”� w� latach� 2004–2006� organizowała� kursy� szkoły� ludowej� dla� tzw.�
travellersów,�koczowniczej�grupy�etnicznej�pochodzenia�irlandzkiego:

myślę, że najtrudniejszym WyzWaniem dla nauCzyCiela 
W uniWersyteCie ludoWym jest byCie autentyCznym, 
dyspozyCyjnym, a jednoCześnie profesjonalnym 
„przeWodnikiem” . przeWodnikiem, który sam CiąGle się 
uCzy i który ma śWiadomość, że uCzy się także od sWoiCh 
uCznióW .

Zajęcia�z�botaniki�z�prof.�Barbarą�Sudnik-Wójcikowską,�z�Uniwersytetu�Warszawskiego

(Fot.�autorki)
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„Dla�mnie�jako�nauczyciela�ten�kurs�był�najbardziej�fascynującym�doświadczeniem,�głów-
nie�dlatego,� że�mogłam�zabrać�do�klasy�„siebie”:� swoją�osobowość,�nawet� swoje�proble-
my,� mogłam� ujawnić,� że� też� mam� podobne� kłopoty.� Nie� musiałam� zostawiać� siebie� za�
drzwiami�klasy.�Korzyści�dla�uczniów�wynikały�z�faktu,�że�stosowaliśmy�metody�grundtvi-
giańskie:�tzn.�uczniowie�byli�dla�nas�ważniejsi�niż�przedmiot,�którego�uczyliśmy.�Dało�to�
uczestnikom�poczucie�większej�wartości,�nasiliło�ich�zaufanie�do�siebie�i�poczucie�własnej�
godności.�A�jednocześnie�naprawdę�dużo�się�nauczyli”�18.

Myślę,�że�najtrudniejszym�wyzwaniem�dla�nauczyciela�w�uniwersytecie�ludowym�jest�bycie�
autentycznym,�dyspozycyjnym,�a�jednocześnie�profesjonalnym�„przewodnikiem”.�Przewodni-
kiem,�który�sam�ciągle�się�uczy�i�który�ma�świadomość,�że�uczy�się�także�od�swoich�uczniów.�
W�naszym�kursie�nie�baliśmy�się�zmiany�ról.�Niektórzy�studenci�mieli�wybitną�wiedzę�w�kon-
kretnych�dziedzinach�i�proponowali�poprowadzenie�zajęć.�Wówczas�zgadzaliśmy�się�i�efekty�
były�znakomite.

Nauczyciele�–�rolnicy

Ważnymi� członkami� naszego� zespołu� nauczycielskiego� są� rolnicy.� Mówimy� o� nich� rolnicy-
-edukatorzy.�Wzięli�na�siebie�odpowiedzialność�wprowadzenia�młodszych�kolegów�i�koleżan-
ki�w�tajniki�swego�fachu,�swego�powołania.

Przejechaliśmy�w�Polsce�kilka�tysięcy�kilometrów,�szukając�rolników�ekologicznych�goto-
wych�przyjąć�u� siebie� studenta� lub� studentów�na�kilkumiesięczną�praktykę.�Udało�nam� się�
znaleźć�około�20�takich�gospodarstw�prezentujących�różne�rodzaje�produkcji.�Gospodarz�lub�
gospodyni�w�ramach�praktyk�przyjmuje�studenta�do�swojego�domu�przynajmniej�na�miesiąc.�
Optymalny�czas�praktyk�to�kilka�miesięcy,�ale�z�różnych�powodów,�czasem�nawet�charakte-
rologicznych,�tak�długie�praktyki�nie�zawsze�się�udawały.�Ponieważ�każda�grupa�studentów�
ma�swojego�opiekuna,�w�pierwszej�kolejności�studenci�lub�rolnicy�kontaktują�się�z�opiekunem,�
żeby�wyjaśnić�ewentualne�trudności�i�znaleźć�rozwiązanie.�Czasem�najlepszym�rozwiązaniem�

18� E.�Smuk-Stratenwerth�(red.),�op.cit.,�s.�56.

Jedna�ze�studentek,�Joanna�Bojczewska,�prowadzi�zajęcia�na�temat�nasion

(Fot.�autorki)
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jest�po�prostu�zmiana�gospodarstwa.�Zadaniem�opiekuna�jest�także�regularny�kontakt�telefo-
niczny�oraz�odwiedzanie�studentów�na�praktykach�w�celu�zapoznania�się�z�jego�postępami�czy�
ewentualnymi�problemami�lub�pytaniami.

W�zdecydowanej�większości�przypadków�praktyki�stanowią�dobre�i�bardzo�cenne�doświad-
czenia.�Tak�o�swoich�praktykach�opowiada�Daniel�z�I�grupy:

Do�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego�trafiłem�przez�czysty�przypadek.�Moja�żona�na-
tknęła�się�na�informację�o�tym�kursie�w�newsletterze�stowarzyszenia�Cohabitat.�Jako,�że�eko-
logia,�samowystarczalność,�wytwarzanie�zdrowej�żywności�należą�do�naszych�zainteresowań�
i�w�przyszłości�chcemy�to�wspólnie�realizować,�zdecydowaliśmy�się�pojechać�na�rozmowę�do�
Grzybowa.�Tam�na�dobrą�sprawę�po�raz�pierwszy�zetknąłem�się�z�pojęciem�uniwersytetów�
ludowych�i�zostałem�wręcz�oczarowany�ideą�tego�typu�edukacji.

Od�dziecka�należałem�do�jednostek�sprawiających�problemy�wychowawcze�tak�pedagogom,�
jak�i�rodzicom…�więc�„szkoła”�w�której�nie�ma�systemu�oceniania�i�testowania�zdobytej�wie-
dzy,�w�której�nauczyciel� jest�twoim�partnerem,�a�nie�„przełożonym”�to�coś�niesamowitego�
i�w�sam�raz�dla�mnie.�Dotychczas�wszystko,�co�wiem�o�ekologii�i�sprawach,�które�wymieni-
łem�powyżej�zdobywałem�sam,�na�własną�rękę,�poprzez�książki,�poszukiwania�w�internecie�
i�bardzo�nieliczne�kontakty�z�osobami�mądrzejszymi�ode�mnie�w�tych�tematach.

Po�pierwszym�zjeździe�stacjonarnym�w�Grzybowie,�wiedziałem�już,�że�warto�będzie�poświę-
cić�dwa�lata�na�ten�kurs,�ale�prawdziwy�szok�spotkał�mnie�dopiero�na�praktykach�w�gospo-
darstwie�Marka�Matuszaka�w�Janowicy.

Człowiek,� którego� wiedza,� doświadczenie� i� pasja� do� rolnictwa� ekologicznego� stanowią�
ogromną�wartość,�dzieli�się�tym�ze�mną,�rozdaje�mi�to�za�darmo:�rano,�w�południe�i�wie-
czorem�po�kolacji.�Po�dwóch�dniach�dotarło�do�mnie,�że�muszę�codziennie�robić�notatki�
(w�Dzienniku�Praktyk�Studenta�EUL,�który�dostaliśmy�w�Grzybowie�nie�zmieściłoby�się�
20%�tego,�co�zapisuję),�więc�notuję,�szkicuję�i�rysuję�na�luźnych�kartkach,�wpinając�je�po-
tem�w�segregator.�Marek�rzucił�mnie�od�razu�na�głęboką�wodę,�bronowanie�broną�lekką,�
broną�chwastownik,�praca�z�agregatem�uprawowym�czy�sadzenie�ziemniaków�sadzarką,�
to� niektóre� z� wykonywanych� przeze� mnie� samodzielnie� prac.� Dostaję� krótki� instruktaż,�

W�czasie�zjazdu�w�gospodarstwie�Joanny�i�Franka�Dublerów�studenci�uczą�się�obsługi�ciągnikowego�
pielnika�międzyrzędowego

(Fot.�autorki)
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co�i�jak,�przez�chwilę�jestem�„pilnowany”,�potem�Marek�mówi:�„dobrze�ci�idzie”�i�zostaję�
sam�na�polu�–�to�chyba�naprawdę�świadczy�o�dużym�zaufaniu�jakim�ja,�żółtodziób�w�rol-
nictwie,�jestem�każdego�dnia�obdarzany.

Dopiero�tu,�na�praktyce,�dotarło�do�mnie,�
jak� wielką� odpowiedzialnością� jest� chów�
i� hodowla� zwierząt,� które� wymagają� co-
dziennej� opieki� i� to� praktycznie� od� rana�
do� wieczora.� Karmienie,� wymiana� ściółki,� wielokrotne� wypuszczanie� i� zganianie� zwierząt�
z�pastwiska,�a�nawet�pomoc�i�opieka�w�przypadku�zranień�czy�chorób.�Nie�ma�od�tej�odpo-
wiedzialności�urlopów�czy�zwolnień�lekarskich,�świąt�ani�„długich�weekendów”�–�zwierzęta�
potrzebują�naszej�pracy�i�poświęconego�czasu�każdego�dnia.

Nie�inaczej�jest�w�przypadku�uprawy�roślin�–�to�następujące�po�sobie�terminy�najróżniejszych�
zabiegów�i�prac�wyznaczają�rytm�życia�rolnika�i�decydują�o�tym,�kiedy�ma�chwilę�oddechu.�
Kiedy�spiętrzenia�prac�nie�pozwalają�na�odpoczynek�tygodniami,�człowiek�musi�nauczyć�się�
żyć�kładąc�spać�i�wstając�rano�zmęczonym,�bez�prawa�do�dnia�„urlopu�na�żądanie”.

Najbardziej�budującą�rzeczą,�która�pozwala�jakoś�znosić�ten�codzienny�trud�i�znój�jest�har-
monia,�w� jakiej�gospodarstwo�ekologiczne�stara�się�współistnieć�z�otoczeniem,�z�przyrodą.�
„Trzeba�się�czasem�dzielić�naszymi�plonami�z�dziką�przyrodą”�–�powtarza�mi�Marek� i�wi-
dzę�w�tym�głęboki�sens,�bo�bez�tej�dzikiej�przyrody�gospodarstwo�ekologiczne�nie�mogłoby�
istnieć.�Za�to,�co�zabierze,�odwdzięcza�się�mniej� lub�bardziej�w�inny�sposób.To�wzajemna,�
trwała�współzależność,�na� tyle�dla�mnie� fascynująca,� że�po�zakończeniu�kursu�zamierzam�
kontynuować�ją�na�własnym�gospodarstwie”�19.

Rolnicy� prowadzą� także� zajęcia� w� gospodarstwach� i� w� czasie� zjazdów� stacjonarnych�
w�Grzybowie.�Choć�zdecydowana�większość�nie�ma�akademickiego�przygotowania,�są�świet-
nymi�praktykami�i�potrafią�prowadzić�zajęcia�czy�wykłady�z�takim�zaangażowaniem�i�facho-
wością,�że�studenci�zapominali�o�kolacji.

19� Tekst�ten�ukazał�się�na�stronie�Lubelskiego�Oddziału�Ekolandu:�http://www.ekoland-lubelski.pl/category/�
aktualnosci/page/4/.

CzłoWiek, któreGo Wiedza, dośWiadCzenie i pasja do 
rolniCtWa ekoloGiCzneGo stanoWią oGromną Wartość, 
dzieli się tym ze mną, rozdaje mi to za darmo: rano, 
W południe i WieCzorem po kolaCji .

Daniel�z�rolnikiem-edukatorem,�Markiem�Matuszakiem

(Fot.�autorki)
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Praca�w�zespole

Współpraca,� praca� w� zespole,� stanowi� jedno� z� ważniejszych� elementów� uczenia� się� w� uni-
wersytetach� ludowych.� Zarówno� obowiązkowe� prace� porządkowe,� jak� i� zajęcia� rzemieślni-

cze�także�bardzo�często�realizowane�są�przez�
mniejsze� i� większe� grupy.� Wreszcie� zadania�
samokształceniowe�też�są�wykonywane�przez�
zespoły.� Początkowo� nie� stosowaliśmy� pra-
cy� w� grupach� samokształceniowych,� ale� już�

w�połowie�pierwszego�kursu�uświadomiliśmy�sobie,�jak�to�jest�istotne.�Po�pierwsze,�pomaga�
zrozumieć,�że�człowiek�tak�naprawdę�sam�się�uczy,�a�nie� jest�nauczany.�Po�drugie,�pozwala�
studentowi�zrozumieć,�jak�obszerna�jest�wiedza,�którą�warto�przyswoić.�Po�trzecie,�uczy�szu-
kania�w�różnych�źródłach,�np.�w�naszej�biblioteczce�odkryliśmy�nieocenione�zbiory�literatury�
rolniczej�z�lat�60-tych,�ofiarowanej�nam�przez�likwidowaną�w�pobliżu�szkołę�rolniczą.�Wiele�
z�tych�książek�było�świetnym�źródłem�wiedzy,�np.�na�temat�naturalnego�chowu�kur�czy�króli-
ków.�Po�czwarte,�uczy�pracy�zespołowej,�dzielenia�się�zadaniami,�wspólnej�realizacji.�Po�piąte,�
najlepiej�uczymy�się�–�ucząc�innych,�a�takie�rozpracowanie�układu�pokarmowego�przeżuwa-
czy,�żeby�innym�je�dobrze�przekazać,�wymaga�od�prowadzących�dobrego�zrozumienia.

Oczywiście�praca�zespołowa�jest�też�frustrująca.�Zawsze�znajdzie�się�ktoś,�kto�niechętnie�
współpracuje�albo�dominuje�w�zespole�i�w�ten�sposób�utrudnia�autentyczne�współdziałanie.�
Ale�jedynie�poprzez�praktykę�możemy�przełamać�nadmierny�indywidualizm�i�odkryć,�że�ra-
zem�możemy�zrobić�więcej�i�lepiej.

Mieszkanie�pod�jednym�dachem�też�sprzyja�integracji�grupy,�choć�–�jak�wyżej�wspomnia-
łam�–�bywa�też�trudne.�Nasze�doświadczenie�pokazało,�że�trzytygodniowe�zjazdy,�z�wolnymi�
weekendami�są�optymalnym�rozwiązaniem�dla�grup�dorosłych�studentów�z�którymi�praco-
waliśmy.�Zaczynaliśmy�od�długich�zjazdów�po�18�dni,�czyli�od�poniedziałku�do�soboty,�ale�
rozmowy�ze�studentami�pokazały,�że�taki�tryb�jest�zbyt�intensywny.

Debaty�oksfordzkie�20�są�formą�pracy�zespołowej,�szczególnie�wartą�polecenia.�W�Polsce�ten�
rodzaj�debaty�rozpowszechnił�się�dzięki�prof.�Zbigniewowi�Pełczyńskiemu,�który�wcześniej�wy-
kładał� filozofię� polityczną�na�Uniwersytecie�Oksfordzkim.�Prof.� Pełczyński�w� latach�90-tych�

20� Opis� zasad� prowadzenia� debaty� oksfordzkiej� można� znaleźć� w� internecie,� np.� na� stronie:� http://www.
klubdebatoksfordzkich.uw.edu.pl/zasady/.

WspółpraCa, praCa W zespole, stanoWi jedno 
z WażniejszyCh elementóW uCzenia się 
W uniWersytetaCh ludoWyCh . 

Jedna�z�debat�w�czasie�zjazdu

(Fot.�autorki)
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ubiegłego�wieku�założył�w�Polsce�Szkołę�Liderów�i�zaczął�intensywnie�promować�debaty�oks-
fordzkie,�czyli�cywilizowane�dyskusje�prowadzone�według�ścisłych�reguł�21.�W�debacie�tej�wy-
bieramy� tezę,�którą� jedna�grupa�będzie�bronić,� a�druga�–�obalać,�oczywiście� z� zachowaniem�
kultury�wypowiedzi.�Najlepiej�wybierać�trudne,�kontrowersyjne�tematy,�ale�my�–�zwłaszcza,�że�
na�początku�ta�forma�pracy�budziła�bardzo�duży�opór�–�dawaliśmy�kilka�tematów�do�wyboru.�
Studenci�wybierali�tematy,�które�wydawały�im�się�„bliższe�sercu”,�na�przykład�nie�chcieli�dysku-
tować�nad�trudnymi�tematami�związanymi�z�kwestią�uchodźców,�ale�chcieli�spierać�się�o�to,�czy�
gospodarstwa� ekologiczne�można�prowadzić� bez� chowu� zwierząt.�Zachęcaliśmy� tych,� którzy�
byli�przeciwnikami�danej�tezy,�żeby�wcielili�się�w�jej�zwolenników.�Ze�zjazdu�na�zjazd�wszyscy�
dostrzegaliśmy� znaczący� postęp.� Już� nie� wspomnę,� że� ustały� protesty� przed� tą� formą� pracy,�
ale�znacznie�wzrósł�poziom�dyskusji,�precyzyjność�wysławiania,�umiejętność�argumentowania.�
Niektórzy�–�przy�okazji�–�zaprezentowali�szczególny�talent�teatralny�i�oratorski.

Żywe�słowo

Grundtvig�przywiązywał�wielką�wagę�do�żywego�słowa.�Choć�sam�napisał�tomy�dzieł�i�ponad�
1500�pieśni,� podkreślał� znaczenie� bezpośredniej� rozmowy,� spotkania� z� drugim� człowiekiem.�
Żywe�słowo�było�obecne�na�naszym�kursie�bardzo�wyraźnie,�praktycznie�w�czasie�zdecydowa-
nej�większości�zajęć.�Natomiast�tutaj�chciałam�
wspomnieć�o�kilku�formach�pracy�ze�słowem,�
które� stosowaliśmy.� Po� pierwsze� –� poranne�
spotkania.� Codziennie� po� śniadaniu� wszyscy�
studenci� i� wszyscy� obecni� nauczyciele� przy-
chodzili� na�półgodzinne� spotkanie,� które� za-
czynało�się�od�śpiewu,�po�którym�następowa-
ło�właśnie�„żywe�słowo”.�Polegało�to�na�tym,�
że�ktoś�przygotowywał�krótką�wypowiedź�na�
ważny�dla�niego� temat,�który�nie�musiał�być�
związany�z�tematyką�zjazdu�ani�z�rolnictwem.�
Początkowo� robili� to� nauczyciele,� a� potem�
stopniowo� zachęcaliśmy� studentów� do� przy-
gotowania�krótkich�wypowiedzi.

Drugą�formą�pracy�z�żywym�słowem�były�spotkania�z�poezją,�sztuką,�teatrem.�Staraliśmy�się�
pokazać,�że�rolnictwo�i�gospodarstwa�są�częścią�bogatego�życia�społecznego,�kulturalnego.�Na�
przykład�odbył�się�wykład�rolnika,�pasjonującego�się�sztuką,�o�zwierzętach�w�malarstwie,�w�cza-
sie�którego�analizowaliśmy�dzieła�wykonane�zarówno�przez�paleolitycznych�łowców,�jak�i�współ-
czesnych�malarzy.�Innym�razem�zaprosiliśmy�rolnika,�który�jest�niezwykle�utalentowanym�poetą.�
Odwiedził�nas�też�góral�z�Beskidów�i�opowiadał�o�tradycjach�związanych�z�redykiem.

W�naszym�kursie�rolnictwa�ekologicznego�znalazło�się�miejsce�na�teatr.�Na�przykład�ra-
zem�ze�studentami�pierwszej�grupy�przygotowaliśmy�przedstawienie�teatru�cieni,�na�podsta-
wie�współczesnej�legendy�indiańskiej,�którą�Peter�znalazł�w�niemieckiej�książce�poświęconej�
etyce�i�kulturze�relacji�między�człowiekiem�a�zwierzęciem�22.�Legendę�tę�przetłumaczyliśmy�
na�język�polski:

Dawno,�dawno�temu�wszystkie�zakątki�Ziemi�zamieszkiwały�najrozmaitsze�zwierzęta.�Nie-
które� były� ogromne� jak� wysokie� drzewa,� inne� malutkie� jak� ziarnka� piasku,� jedne� umiały�
poruszać�skrzydłami�i�unosić�się�ponad�powierzchnią�ziemi,�inne�umiały�pływać�w�wodach�
rzek�i�oceanów.�Inne�szybko�biegały�po�sawannach,�a�jeszcze�inne�zręcznie�wspinały�się�po�
drzewach.�Każde�z�nich�żyło�w�swoim�małym�świecie,�niewiele�wiedząc�o�tym,�co�dzieje�się�
po�drugiej�stronie�rzeki�czy�lasu.

21� Więcej�o�prof.�Pełczyńskim�można�przeczytać�na�stronie�Szkoły�Liderów:�http://www.szkola-liderow.pl/
fundacja/#rada.

22� M.�Schneider�(Hrsg.)�Den�Tieren�gerecht�werden,�Zur�Ethik�und�Kultur�der�Mensch-Tier-Beziehung,�2001,�
Schweisfurth-Stiftung,�Universität�Gesamthochschule�Kassel�2001�–�wersja� spolszczona�przez�Ewę�Smuk-Stra-
tenwerth.

żyWe słoWo było obeCne na naszym kursie bardzo 
Wyraźnie, praktyCznie W Czasie zdeCydoWanej WiększośCi 
zajęć . […] Codziennie po śniadaniu WszysCy studenCi 
i WszysCy obeCni nauCzyCiele przyChodzili na półGodzinne 
poranne spotkanie, które zaCzynało się od śpieWu, po 
którym następoWało Właśnie „żyWe słoWo” . poleGało to 
na tym, że ktoś przyGotoWyWał krótką WypoWiedź na 
Ważny dla nieGo temat, który nie musiał być zWiązany 
z tematyką zjazdu ani z rolniCtWem . poCzątkoWo 
robili to nauCzyCiele, a potem stopnioWo zaChęCaliśmy 
studentóW do przyGotoWania krótkiCh WypoWiedzi .
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Pewnego�dnia�Wielki�Duch�Wasakuch�postanowił�obudzić�w�zwierzętach�ciekawość�świata.

Postanowił�zatem�zaprosić�je�wszystkie�na�wielkie�zgromadzenie�na�słonecznej�polanie.�Gdy�
zaproszenie�dotarło�do�zwierząt,�rozpoczęły�podróż.�Stopniowo�docierały�na�wielką�polanę.�
Patrzyły�ze�zdziwieniem�na�siebie,�zobaczyły�się�po�raz�pierwszy!�Nie�mogły�wyjść�z�podziwu�
nad�kolorami�ogona�dumnego�pawia,�wolnym�dostojnym�krokiem�małego�ślimaka,�wesołym�
i�żywym�temperamentem�tłuściutkiej�świnki,�spokojem�i�melancholią�przeżuwającej�krowy.�
Dziwiły� się� swoją� różnorodnością� i� tak� niezwykłymi� umiejętnościami,� które� pozwoliły� im�
zdobyć�każdy�zakątek�Ziemi.�Ale�na�zadane�przez�Wasakucha�pytania:�kim�właściwie�są?�jak�
się�tu�znalazły?�dlaczego�jest�ich�tak�wiele?�–�wciąż�nie�umiały�odpowiedzieć.

Jedna�młoda�rezolutna�małpa�zeskoczyła�z�drzewa�i�wyszła�na�środek�polany.�„Ja�spróbuję�
znaleźć�odpowiedź�na�te�pytania.�Ostatnio�ciągle�szukam�nowych�wyzwań,�nawet�próbuję�
chodzić�na�dwóch�nogach�i�idzie�mi�to�bardzo�dobrze.�Wyruszę�w�świat�i�na�pewno�znajdę�
rozwiązanie.�Chodźcie�ze�mną!”

Ale� większość� zwierząt� nie� chciało� wyruszać� w� niepewną� podróż� z� małpą,� która� zaczęła�
chodzić�na�dwóch�nogach.�Tylko�koń,�krowa,�koza,�świnka,�pies�i�kogut�zaufały�nieznanemu�
przywódcy�i�ruszyły�razem�w�drogę.

Rzeczywiście� małpa� nie� tylko� umiała� chodzić� na� dwóch� nogach,� ale� była� bardzo� sprytna,�
pomysłowa,� przebiegła,� umiała� obmyślać� nowe� plany,� robić� narzędzia,� urządzać� pułapki.�
Wkrótce�zaczęła�nazywać�zwierzęta�wokół�siebie,�a�siebie�samą�nazwała�Człowiekiem.

Duch�Wasakuch�patrzył�z�niepokojem�na�bieg�wydarzeń�i�zaczynał�żałować,�że�taką�wolno-
ścią�obdarzył�Człowieka,�że�tak�bardzo�rozbudził�jego�ciekawość.�Widział,�jak�szybko�poznaje�
on�przyrodę,� jak�błyskawicznie�uczy� się�nowych� rzeczy,� jak�odkrył�ogień,�który�dotąd�był�
tylko�we�władaniu�Ducha.

Wasakuch�postanowił� zatrzymać�Człowieka� i� zabrał�mu�pamięć,� że�pochodzi�od�zwierząt.�
Ale�było�już�za�późno.�Człowieka�nie�dało�się�już�cofnąć�z�drogi,�na�którą�wyruszył.�Bo�już�
nie�słuchał.�Nie�słuchał�Ducha�Wasakucha,�nie�słuchał�swoich�towarzyszy,�nie�słuchał�szumu�
wiatru�i�szmeru�strumieni.

Teatr�cieni

(Fot.�Anna�Sarzalska)
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Słuchał�tylko�siebie.�Myślał�tylko�o�sobie.�Wycinał�drzewa.�Zatruwał�rzeki�i�morza.�Budował�
coraz�to�nowe�maszyny�i�urządzenia.�Niektóre�z�nich�umiały�poruszać�się�po�drogach,�inne�
umiały�pływać�po� rzekach� i�morzach,� jeszcze� inne�unosiły� się�w�powietrzu� jak�ptaki�pod-
niebne.�„Jestem�Wielki!”�–�powtarzał�–�„Jestem�najpotężniejszy�na�całej�Ziemi!”�Człowiek�
zaczął�budować�obozy�dla�zwierząt,�w�których�bezwzględnie�je�wykorzystywał�i�znęcał�się�
nad�nimi.�Zwierzęta�cierpiały�i�wiele�z�nich�ginęło.

Zasmucony�Wasakuch�postanowił� raz� jeszcze� zwołać�wielkie� zgromadzenie.�Zwierzęta� za-
częły�szykować�się�na�spotkanie,�ale�okazało�się,�że�wiele�z�nich�bezpowrotnie�odeszło.�A�te,�
które�przetrwały,�miały�wielki�żal�do�Człowieka�za�zadane�im�cierpienia.�A�kiedy�i�on�dotarł,�
zaczęły�mu�o�tym�mówić.�Człowiek�poczuł�się�bardzo�osamotniony.�I�zaczął�przepraszać�za�
wszystkie�wyrządzone�przez�niego�krzywdy.

Wtedy�mała�myszka�zbliżyła�się�do�niego�i�zapytała:�A�przynajmniej�udało�ci�się�znaleźć�od-
powiedź�na�nasze�pytania?�Wtedy�Człowiek�zapomniał�znowu�o�swojej�skrusze�i�zaczął�roz-
prawiać�o�swoich�wielkich�odkryciach,�wspaniałych�osiągnięciach,�niezwykłych�maszynach�
skonstruowanych�przez�siebie,�pokazywał�wykresy,�tabele,�liczby.

Zapatrzony�w�swoją�mądrość,�nie�widział,�jak�stopniowo�odchodzą�zwierzęta,�które�nie�ro-
zumiały�jego�wywodów�i�czuły�się�coraz�bardziej�zmęczone�i�znudzone.

Nagle�uświadomił�sobie,�że�jest�zupełnie�sam.�Ze�smutkiem�rozejrzał�się�wokół.�Nie�było�niko-
go.�Ale�u�podnóża�góry,�na�której�siedział,�płynęła�rzeka.�I�usłyszał�jej�spokojny�szmer,�poczuł,�
że�ta�woda�jest�jak�krew,�która�płynie�w�jego�żyłach.�Usłyszał�szum�szeleszczących�gałęzi�drzew�
i�poczuł,�jak�przepływa�przez�niego�powietrze�z�zielonych�liści.�Patrzył�na�góry�w�oddali�i�czuł�
jak�jego�kości,�każda�cząstka�jego�ciała�jest�ulepiona�z�tej�samej�gliny,�co�te�wspaniałe�wzgórza.�
Przypomniał�sobie,�skąd�naprawdę�pochodzi�i�poczuł�w�sercu�głęboki�żal�i�smutek,�że�tak�bar-
dzo�oddalił�się�od�swoich�korzeni,�że�tyle�zniszczył,�tyle�wyrządził�krzywdy�i�zła.

Ale�też�zaczynał�rozumieć,�że�tylko�on�jeden�może�jeszcze�coś�zmienić,�naprawić,�uratować…

Legendę�tę,�w�poetycki�sposób�wyrażającą�bliską�nam�filozofię� jedności�z�przyrodą,�stu-
denci�nieco�przekształcili,�dopasowując�do�własnego� stylu.�Zaś�na�koniec�przygotowali�dla�
nauczycieli�i�zaproszonych�miejscowych�dzieci�małe�przedstawienie.�

Studenci�I�kursu�EUL�prezentują�swoje�prace�wykonane�podczas�warsztatów�z�filcowania

(Fot:�Anna�Sarzalska)
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Sztuka�i�rzemiosło
Kilkanaście�godzin�w�ciągu�każdego�długiego�zjazdu�poświęcaliśmy�na�sztukę�i�rzemiosło.�Cza-
sem�było�to�po�prostu�dwugodzinne�„zatrzymanie�się”�w�gospodarstwie,�by�kredkami�uchwycić�
jakiś�fragment,�który�zadziwił�czy�zainteresował,�czasem�kilkudniowe,�wcześniej�przygotowane�
warsztaty�stolarskie�czy�ceramiczne.�Przygotowanie�polegało�na�zespołowym�wybraniu�i�zapla-
nowaniu�obiektu�do�wykonania.�Tak�powstała�na�przykład�suszarnia�do�ziół�z�wykorzystaniem�
energii�słonecznej,�ławeczka�drewniana�czy�wieszak�na�ubrania�przypominający�las.�

Te�zajęcia�często�dawały�„oddech”�w�czasie�intensywnego,�internatowego�pobytu�w�czasie�
długich�zjazdów,�pozwalały�przećwiczyć,�czym�jest�praca�zespołowa,�a�jednocześnie�pokazy-
wały,�że�wykonanie�estetycznych�i�użytecznych�przedmiotów�w�gospodarstwie�nie�jest�zada-
niem�trudnym.�

Muzyka�i�śpiew
Zaśpiewaj�pieśń�życia�i�odkryj,�że�choć�nie�ma�drugiej�osoby�jak�Ty,
To,�kim�jesteś�i�to,�co�dzielisz�z�innymi�dopóki�jesteś�autentyczny,

Kiedy�Twój�głos�w�harmonii�łączy�się�z�chórem
–�Wtedy�jesteś�wolny.

(Fragment�pieśni�autorstwa�Carsten�Borby�Nielsen,�
śpiewanej�w�duńskich�uniwersytetach�ludowych)

Właściwie�śpiewaniu�w�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym�można�by�poświęcić�oddziel-
ny�artykuł.�Od�czasu�mojej�pierwszej�bytności�w�duńskim�uniwersytecie� ludowym�w�Silke-
borgu,�zachowałam�przekonanie,�że�śpiew�jest�niezbędnym�elementem�życia�w�uniwersytecie�
ludowym.�I�to�niekoniecznie�tylko�z�gitarą�i�„piwkiem”�przy�ognisku.�Ale�śpiew,�który�rozpo-
czyna�dzień.�Tylko�jak�to�wytłumaczyć�młodym�indywidualistom?

Ławeczka�wykonana�przez�studentów

(Fot.�Maciej�Klimczak)



153

Okazało�się,�że�to�proces.�Na�początku�nie�było�łatwo.�Wyciągaliśmy�śpiewniki�i�wydawa-
liśmy�z�siebie�jakieś�dźwięki,�które�nie�zawsze�były�piękne.�Niektórzy�stali,�milcząc.�Szukałam�
osób,�które�„pociągnęłyby”� lekcje� śpiewu.�Trochę�było� to� jak�„casting”.�Niektórych�prowa-
dzących� studenci� nie� umieli� zaakceptować,�
ale� ponieważ� uważałam,� że� śpiew� jest� na-
prawdę�ważny,�szukałam�dalej.�Już�mi�się�wy-
dawało,� że� trafiłam� „w� dziesiątkę”,� ale� pro-
wadząca,�która�dojeżdża�300�km�na�zajęcia,�
to�nie�jest�rozwiązanie.�Wreszcie�pojawiły�się�Marta�i�Ania,�osoby�które�kochają�śpiew�i�umie-
ją�słuchać�innych.�Śpiew�wyraża�człowieka�głębiej�niż�słowa�mówione�i� trzeba�znaleźć�swój�
ton,�swój�dźwięk,�coś,�co�podświadomie�mi�pasuje,�żeby�się�otworzyć�i�zacząć�śpiewać.�Piszę�
to� ze�wzruszeniem,� bo� to,�w� jaki� sposób�w� czasie� ostatnich� zjazdów� studenci� otwierali� się�
poprzez�śpiew,�było�dla�mnie�niezwykłe.�Rano�dzień�zaczynał�się�od�2–3�pieśni,�trochę�wy-
branych�przez�grupę,�trochę�zasugerowanych�przez�prowadzącą,�a�wieczór�poświęcony�w�ty-
godniu�na�śpiewanie�przeciągał�się�do�późna.�Śpiew�jest�esencją�uniwersytetu�ludowego�–�uczy�
indywidualnej�ekspresji,�ale�też�buduje�wspólnotę.

Ćwiczenie�z�pomarańczą�–�czyli�dlaczego�uczenie�przez�praktykę�
ma�przyszłość?
Ćwiczenie�z�pomarańczą�polega�na� tym,�że�na� tablicy�pi-
szemy� słowo� „pomarańcza”,� a� słuchacze� mają� powiedzieć�
wszystko,�co�na�tej�podstawie�dowiedzieli�się�o�pomarań-
czy.�Następnie�przynosimy�zdjęcie�owocu�i�zadajemy�to�sa-
mo�pytanie.�Wreszcie�przynosimy�sam�owoc�i�znowu�pyta-
my,�co�na�tej�podstawie�można�powiedzieć�o�pomarańczy.�
Na� końcu� obieramy� owoc� i� dajemy� każdemu� cząstkę� do�
posmakowania.�Czy�teraz�wiecie,�co�to�jest�pomarańcza?

Nasi�studenci�„smakowali”,�czym�jest�rolnictwo�ekolo-
giczne.�W�czasie�zjazdów�stacjonarnych�mieliśmy�bardzo�

śpieW Wyraża CzłoWieka Głębiej niż słoWa móWione i trzeba 
znaleźć sWój ton, sWój dźWięk, Coś, Co podśWiadomie mi 
pasuje, żeby się otWorzyć i zaCząć śpieWać .

Poranne�śpiewanie�z�Anią

(Fot.�autorki)
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dużo�zajęć�praktycznych�od�badania�gleby,�zakładania�płodozmianu�w�ogrodzie�warzyw-
nym,�tworzenia�permakultury,�po�przycinanie�racic�kozom�czy�okulizowanie�drzew�owo-
cowych.� Niemniej� najważniejsze� doświadczenie� wiązało� się� z� wielomiesięcznymi� prakty-
kami�u�rolników-edukatorów.�Pozwalały�one�poznać�warsztat�pracy�rolnika�z�wieloletnim�
doświadczeniem,� ale� też� sprawdzić� siebie,� swoje� siły,� rozpoznać,� czy� to� rzeczywiście� dla�
mnie.�I�faktycznie:�kilka�osób�zrezygnowało�z�dalszego�uczenia�się�w�Ekologicznym�Uni-
wersytecie�Ludowym.�Odkryli,�że�jednak�to�nie�jest�ich�droga.�I�to�też�jest�ważne�i�cenne�
doświadczenie.

Inni� natomiast� mogli� przećwiczyć� w� bezpiecznej� i� przyjaznej� atmosferze,� jak� to� jest� być�
rolnikiem.�Było�to�dla�nich�takie�preludium�przed�rozpoczęciem�pracy�we�własnym�gospodar-
stwie.�Kilkoro�studentów�w�czasie�trwania�kursu�rozpoczęło�prace�na�własnej�ziemi.�Dzięki�
temu�jedliśmy�już�miód�z�pasieki�w�Gromkach�od�Krzysztofa�i�ciasto�wypieczone�z�mąki�or-
kiszowej,�po�pierwszych�żniwach�w�Bratkówce�u�Joli� i�Sebastiana.�Czekamy�jeszcze�na�lody�
z�koziego�mleka�od�Kasi!

Przykładowy�plan�zjazdu�w�Grzybowie
Przedstawiony�na�stronach�155–157�plan�zjazdu�może�przybliżyć,�jaki�był�rytm�pracy�w�czasie�
trzytygodniowego�zjazdu�w�Grzybowie.�Generalnie�w�czasie�dwuletniego�kursu�odbywają�się�
cztery�długie�zjazdy.�Poniżej�został�zaprezentowany�przykładowy�plan�zjazdu�na�temat�zwie-
rząt.�W�czasie�zjazdów:�gleba,�rośliny�i�człowiek�odbywały�się�inne�zajęcia,�ale�wpisane�były�
w�podobną�strukturę.�Taki�przykładowy�plan�zjazdu�może�pomóc�potencjalnym�kontynuato-
rom�w�opracowaniu�własnych�planów.�Nasz�schemat�też�tworzyliśmy�podglądając�strukturę�
tygodnia�u�naszych�duńskich�kolegów�w�Uniwersytecie�Ludowym�w�Brenderup.

Harmonogram�III�kursu�rolnictwa�ekologicznego
Harmonogram�przedstawiony�na�stronie�159�pokazuje,�jak�intensywny�jest�program�naszego�
kursu.�Ponieważ�program�I�i�II�kursu�ulegał�modyfikacjom,�postanowiłam�jako�przykład�za-
prezentować�harmonogram�III�kursu,�który�chcielibyśmy�rozpocząć�w�marcu�2018�roku.�

Zakończenie�czyli�discernimento�w�uniwersytetach�ludowych

Papież� Franciszek� często� używa� włoskiego� słowa,� discernimento,� które� na� polski� tłumaczy�
się�‘rozeznawanie’�(to�jeszcze�najbliższe�polskiej�wrażliwości�językowej),�wnikliwość,�rozpo-

znawanie,�rozróżnianie,�rozwaga,�wyważanie�
racji,�zrównoważony�osąd,�zdrowy�rozsądek.
Uniwersytety� ludowe� wymagają� od� nas� di-
scernimento.� Zarówno� dla� nas,� nauczycieli�
i�prowadzących�jak�i�założycieli�nowych�uni-
wersytetów� ludowych� niezbędne� jest� wsłu-
chanie�się�w�„ducha�czasu”.�Także�rozpozna-
wanie�charakteru,�potrzeb�i�stylu�uczenia�się�
naszych� słuchaczy.�Słuchaczy,�którym�mamy�

podać�rękę�23�i�pomóc�rozpoznać�ich�drogę,�wesprzeć�w�ich�discernimento.�Gdyż�do�uniwer-
sytetów�ludowych�często�trafiają�ludzie�poszukujący,�ci,�którzy�nie�chcą�powielać�gotowych�
wzorów,�którzy�sami�chcą�odkryć�swoje�powołanie.

To�rozeznawanie�jest�–�moim�zdaniem�–�kluczem�dla�przyszłości�uniwersytetów�ludowych.�
Szkoła�dla�życia�musi�starać�się�rozpoznać�„ducha�czasu”.�

23� Prof.�T.�Gadacz�w�artykule�„Uniwersytet�w�czasach�marnych”�w�części�III�tej�publikacji�pisze:�„educare�
rozumiemy�obecnie� jako�przekazywanie�wiedzy,� a�nie� jak� starożytni�Grecy,�którzy�wyprowadzali� je�od� słowa�
educere,�czyli�podawać�rękę.�Nauczyciel�nie�jest�tym,�który�ma�jedynie�przekazywać�wiedzę,�lecz�tym,�który�ma�
podawać�rękę�i�pozwolić�uczniowi-studentowi�dokonać�zmiany.”

papież franCiszek Często użyWa WłoskieGo słoWa, 
discernimento, które na polski tłumaCzy się 
‘rozeznaWanie’ ( . . .) .uniWersytety ludoWe WymaGają 
od nas discernimento . zaróWno dla nas, nauCzyCieli 
i proWadząCyCh jak i założyCieli noWyCh uniWersytetóW 
ludoWyCh niezbędne jest WsłuChanie się W „duCha Czasu” .
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Czeski�profesor�filozofii� i�teologii,�ks.�Tomáš�Halik,�pisze�w�swojej�książce�„Cierpliwość�
wobec�Boga”�o�rozeznaniu�znaków�czasu:�„Czas�ludzkiego�życia�nie� jest�czasem�rzeczy,�nie�
jest� jedynie�chronosem�–�czasem�płynącym� jednokierunkowo� jak�woda�w�rzece,�czasem�ze-
garków�i�kalendarzy.�To�także�kairos�–�czas�sposobności,�czas�dojrzały,�czas�na�coś”.�I�dalej�
cytuje�Księgę�Koheleta:

Wszystko�ma�swój�czas,
i�jest�wyznaczona�godzina�

na�wszystkie�sprawy�pod�niebem:�
Jest�czas�rodzenia�i�czas�umierania,�

czas�sadzenia�i�czas�wyrywania�tego,�co�zasadzono,�
czas�zabijania�i�czas�leczenia,�

czas�burzenia�i�czas�budowania,�
czas�płaczu�i�czas�śmiechu,�

czas�zawodzenia�i�czas�pląsów,�
czas�rzucania�kamieni�i�czas�ich�zbierania…�(Koh�3,�1–5)

I�dalej�Halik�stawia�pytanie:�na�co�jest�teraz�czas?�I�odpowiada:�Teraz�jest�czas�zbierania�
kamieni.�Dość�już�było�rzucania�kamieni.�Jest�czas�na�bliskość�24.�I�w�tę�myśl�wpisuje�się�filozo-
fia�naszego�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego,�Uniwersytetu,�którego�patronem�jest�brat�
Roger,�założyciel�Wspólnoty�Ekumenicznej�w�Taizé�25.�Świadectwo�Jego�życia,�oddanemu�pra-
cy�na�rzecz�pokoju�i�pojednania,�jest�przykładem�pielęgnowania�bliskości�i�zbierania�kamieni.
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Jadwiga Perek
Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy�w�Grzybowie

MOJE�DOŚWIADCZENIA�
Z�KURSU�NA�EKOLOGICZNYM�
UNIWERSYTECIE�LUDOWYM

Słowem�wstępu…

Rozpoczęłam�ten�kurs�będąc�największym�krytykiem�swojej�decyzji.�Od�zawsze�byłam�nie-
śmiałą,�wycofaną�i�niepewną�siebie�dziewczyną�z�niesprecyzowanymi�zainteresowaniami�oraz�
pomysłem� na� karierę� zawodową.� Posiadałam� jednak� solidne� przygotowanie� teoretyczne� do�
rozpoczęcia�kursu�na�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym,�ponieważ�ukończyłam�studia�
ogrodnicze,�zdobywając�tytuł�magistra�inżyniera.�Studiowałam�ten�kierunek�z�przyjemnością�
i� zaangażowaniem,� jednak�nie�podobał�mi� się� sposób�nauczania�oraz�poziom�umiejętności,�
jaki�zdobyłam.�Wcale�nie�czułam�się�wystarczająco�kompetentna,�by�podjąć�się�zawodu,�któ-
rego� się� uczyłam.� Byłam� z� tego� powodu� rozczarowana� i� czułam� się� oszukana.� Dodatkowo�
już�w�trakcie�studiów�odkryłam,�że�nie�podoba�mi�się�sztuczne�nawożenie�oraz�stosowanie�
chemicznych�środków�ochrony�roślin,�ponieważ�nieumiejętne� ich�stosowanie� jest� szkodliwe�
dla�środowiska�naturalnego.�W�tym�czasie�rozwijałam�swoje�zainteresowania�w�kwestii�holi-
stycznego�podejścia�do�zdrowia�człowieka�m.in.�przez�zdrowe�odżywianie,�stosowanie�ziół,�
dbanie�o�higienę�umysłu.�Zaczęłam�się�również�interesować�polityką�i�historią�swojego�kraju,�
a�od�najwcześniejszych�lat�swojego�dzieciństwa�dałam�się�poznać�jako�wielbicielka�wszelkie-
go� rodzaju� zwierząt.� Nie� przypuszczałam,� że� tak� różnorodne� zainteresowania� będę� mogła�
połączyć� i�rozwijać�w� jednym�zawodzie.�Wystarczyła� jednak� jedna�wizyta�w�gospodarstwie�
ekologicznym�w�ramach�przypadkowych�zajęć�studenckich,�by�odnaleźć�swoją�domniemaną�
„życiową�misję”.�Było�to�dla�mnie�swoistym�oświeceniem.�W�jednej�chwili�odnalazłam�swoją�
pasję�oraz�poczułam�chęć� i�gotowość�do�rozwijania� jej,�nawet�na�własną� rękę.�Pomyślałam�
jednak,�że�to�kolejny�szalony�pomysł�w�moim�życiu,�bez�perspektywy�na�dobrze�płatną�pracę�
zawodową,�do�którego�prędzej�czy�później�również�stracę�zapał.�Postanowiłam,�więc�najpierw�
ukończyć� te� i� tak� już� dobiegające� końca� studia� i� spokojnie� rozglądać� się� za� możliwościami�
dalszego�kształcenia�się�w�świeżo�odkrytej�pasji.

Napisanie�i�obronienie�pracy�magisterskiej�w�momencie,�w�którym�straciło�się�wiarę�w�sens�
tego� działania,� okazało� się� dla� mnie� niezwykle� trudnym� i� frustrującym� zadaniem.� Po� obro-

nie�podjęłam�się�dorywczej�pracy,�która�mnie�
zgnębiła� i�nauczyła,�że� jeśli� sama�o�siebie�nie�
zadbam,�to�nikt�tego�za�mnie�nie�zrobi,�a�nie�
warto�tracić�życia�i�relacji�dla�pracy,�która�nie�
rozwija.�W�przerwie�między�ukończeniem�stu-
diów� a� rozpoczęciem� kursu� w� EUL� miałam�
również�możliwość�przyjrzeć�się�i�odkryć�tro-

chę�prawdy�o�sobie�samej,�odnaleźć�radość�w�tańcu,�a�na�początku�roku�trafiłam�na�artykuł�
zapowiadający�utworzenie�kursu�dla�ekologicznych�rolników.�Potraktowałam�to�jako�znak,�ale�
postanowiłam�zachować�ostrożność�i�poczekać�na�więcej�informacji.�Z�nastaniem�wiosny�pod-
jęłam�się�pracy�związanej�z�moim�wykształceniem�na�nie�najlepszych�warunkach,�ale�chciałam�
pracować.�Z�perspektywy�czasu�dostrzegam,�że�mogłam�się�więcej�w�tej�pracy�nauczyć,�jednak�

splot sprzyjająCyCh okoliCznośCi spraWił, że 
postanoWiłam zGłosić się jako pierWsza osoba na rozmoWę 
rekrutaCyjną już W CzerWCu i poCzułam się na niej jakbym 
trafiła do inneGo śWiata, pełneGo dobryCh ludzi, którzy 
będą mnie Wspierać W moiCh zainteresoWaniaCh .
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przeszkodziły�mi�w�tym�mój�brak�własnej�inicjatywy�i�zaangażowania�się�oraz�irytowali�mnie�
współpracownicy.� Pamiętałam� też� informację�o�powstającym�kursie� rolnictwa� ekologicznego.�
Mimo� to� z� rezerwą� i�brakiem�wiary�w� to,� że�będzie�mnie�na� to� stać,�wypełniłam� formularz�
zgłoszeniowy� na� kurs� dopiero� po� jakimś� czasie� od� ukazania� się� informacji� o� naborze.� Splot�
sprzyjających�okoliczności�sprawił,�że�postanowiłam�zgłosić�się�jako�pierwsza�osoba�na�rozmowę�
rekrutacyjną�już�w�czerwcu�i�poczułam�się�na�niej�jakbym�trafiła�do�innego�świata,�pełnego�do-
brych�ludzi,�którzy�będą�mnie�wspierać�w�moich�zainteresowaniach.�Poznałam�wtedy�też�kolejną�
uczestniczkę�kursu,�z�którą�los�chyba�nieprzypadkowo�mnie�połączył.�Od�przełomowej�pierw-
szej�wizyty�na�gospodarstwie�ekologicznym�odczułam�przedziwną�celowość�ludzi�i�rzeczy,�które�
mnie�spotykały.�Okoliczności�oraz�bliscy�mi�ludzie�z�entuzjazmem�odnosili�się�do�możliwości,�
które�się�dla�mnie�otwierały.�Sama�jednak�czułam�dużo�wątpliwości� i�zagrożeń�wynikających�
z�podjęcia�się�uczestnictwa�w�takim�kursie,�ale�mimo�to�postanowiłam�się�odważyć.�W�końcu�
program�kursu�przewidywał�14�miesięcy�praktyk�i�tylko�kilka�zjazdów�teoretycznych,�czy�mo-
głabym�więc�wyobrazić�sobie�lepszą�możliwość�zderzenia�swoich�marzeń�z�rzeczywistością?

Rozpoczęłam�więc�kurs�na�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym�jako�osoba�niepewna�
siebie�i�swoich�pomysłów�na�życie,�bojąca�się�zmian,�z�oczekiwaniami�względem�życia�i�ota-
czających�ją�ludzi,�mająca�już�dosyć�uczenia�się�–�zwłaszcza�rzeczy�niezgodnych�z�jej�zainte-
resowaniami.�Uważałam�siebie�również�za�osobę�niezaradną�i�nie�wychodzącą�z�inicjatywą,�
wycofaną�i�nie�lubiącą�głośno�wyrażać�swoich�opinii,�a�życie�na�wsi�pamiętałam�jedynie�z�wi-
zyt�na�gospodarstwie�swoich�dziadków.�Nie�wiedziałam�też�nic�na�temat�specyfiki�nauczania�
w�uniwersytetach�ludowych.�W�niniejszej�pracy�chciałabym�podzielić�się�swoimi�wrażeniami�
i�przemyśleniami�na�temat�tego,�kim�się�stałam�dzięki�uczestnictwie�w�tym�kursie.

Zjazd�w�gospodarstwie�ekologicznym�Małgorzaty�i�Sławka�Dobrodziejów�I�grupa,�
Jadzia�ostatnia�z�prawej

(Fot.�Ewa�Smuk-Stratenwerth)

Dialog�i�współpraca

Kurs�rolnictwa�ekologicznego�na�Ekologicznym�Uniwersytecie�Ludowym�składa�się�z�czterech�
trzytygodniowych�zjazdów�tematycznych�na�terenie�Uniwersytetu,�kilku�krótkich�studyjnych�
zjazdów�w�różnych�częściach�Polski�oraz�czternastu�miesięcy�praktyk�na�gospodarstwie�eko-
logicznym.�Dodatkowo�we�wrześniu�2015�roku�mieliśmy�również� tygodniowy�zjazd�rozpo-
czynający,�na�którym�integrowaliśmy�się�z�pozostałymi�uczestnikami�kursu�oraz�słuchaliśmy�
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wykładów�poświęconych�rolnictwu�ekologicznemu.�Po�tym�zjeździe�zaczęliśmy�praktyki�na�
gospodarstwach�u�rolników-edukatorów,�trwające�do�końca�października,�kiedy�to�odbył�się�
nasz�pierwszy�długi�zjazd,�którego�tematem�wiodącym�była�„Ziemia”.�W�międzyczasie�mie-
liśmy� dwa� krótkie� studyjne� zjazdy� na� Mazowszu� oraz� na� Lubelszyźnie.� Kolejny� nasz� długi�
zjazd,� którego� tematem� wiodącym� były� „Rośliny”,� odbył� się� w� lutym� 2016� roku� i� po� jego�
zakończeniu�udaliśmy�się�na�praktyki�do�kolejnych�gospodarstw�ekologicznych.�W�tym�cza-
sie�mieliśmy�kilka�trzydniowych�zjazdów�w�województwach�zachodniopomorskim,�warmiń-
sko-mazurskim,� mazowieckim� oraz� pomorskim.� Praktyki� w� gospodarstwach� ekologicznych�
ukończyliśmy�w�listopadzie,�kiedy�to�odbył�się�kolejny�długi�zjazd�o�„Zwierzętach”.�W�lutym�
2017�roku�odbył�się�ostatni�długi�zjazd�pt.�„Człowiek”,�po�którym�zaczęliśmy�ostatni�sezon�
praktyk�na�gospodarstwach�ekologicznych.

Sama�odbywałam�praktyki�na�czterech�gospodarstwach.�Pierwszym�z�nich�było�gospodar-
stwo�zajmujące�się�wyłącznie�uprawą�warzyw�oraz�ich�przetwórstwem,�mające�bardzo�szeroki�
i�różnorodny�sposób�sprzedaży�swoich�produktów.�Kolejne�było�zupełnym�przeciwieństwem�
pierwszego,�ponieważ�zajmowało�się�wyłącznie�chowem�zwierząt�różnego�rodzaju�na�niewiel-
ką� skalę.�Miałam� też�możliwość�krótkiej� praktyki�w�gospodarstwie� zajmującym� się�wypie-
kiem�chlebów�oraz�produkcją� serów�długo�dojrzewających.�Obecnie�odbywam�praktykę�na�
gospodarstwie�w�Wandzinie,�które�łączy�rolnictwo�z�pracą�z�osobami�uzależnionymi.

Moje�wykształcenie�dało�mi�dużą�wiedzę�teoretyczną,�która�pomagała�mi�w�każdym�go-
spodarstwie,�na�którym�odbywałam�praktyki.�Mam�wrażenie,�że�dzięki�temu�kursowi�o�wie-

le�bardziej�uczyłam�się�współpracy�z�ludźmi,�
rozwijając� swoją� umiejętność� komunikacji�
oraz� inne�umiejętności�miękkie�do� tego�po-
trzebne.�Najbardziej�pracowite�i�wymagające�
pod� tym� względem� były� praktyki� w� gospo-
darstwach� oraz� trzytygodniowe� zjazdy� na�
uniwersytecie.

Najtrudniejsze�są�początki.�Wspólne�miesz-
kanie� w� jednym� pokoju� lub� domu� z� obcymi�

ludźmi� jest� wyzwaniem.� Trzeba� się� poznać� i� nauczyć� szanować� potrzeby� współlokatora� oraz�
swoje�własne.�Każdy� z�nas�ma� inne�przyzwyczajenia,� sposoby� radzenia� sobie� ze� zmęczeniem�
oraz� inaczej� zaspokaja� swoje� potrzeby� w� kwestii� relacji� międzyludzkich.� Jeśli� nie� jesteśmy�
świadomi�tych�różnic�i�nie�potrafimy�o�nich�rozmawiać,�już�wspólna�łazienka�staje�się�przy-
czyną�konfliktów.�Szczególnie�trudno�było�wyznaczać�własne�granice�w�domach�swoich�go-
spodarzy.�Przez�samo�zamieszkanie�z�nimi�stawaliśmy�się�na�czas�trwania�praktyk�członkami�
ich�rodziny�z�wszystkimi�wadami�i�zaletami�takiej�relacji.�Pierwsze�długie�zjazdy�z�pozostały-
mi�kursantami�również�wymagały�pracy�nad�samym�sobą.�Mam�wrażenie,�że�pomogły�nam�
w�tym�zajęcia�z�komunikacji�oraz�asertywności�prowadzone�w�formie�całodniowych�warsz-
tatów.� Potrzebowaliśmy� też� czasu,� by� się� wzajemnie� poznać� i� wypracować� odpowiadające�
każdemu�formy�wspólnego�mieszkania�razem.

Czasami�myślałam,� że� to�niemożliwe,�aby�znaleźć� rozwiązanie�odpowiadające�każdemu.�
Pamiętam� jak� długie� i� frustrujące� były� próby� ustalenia� jadłospisu� w� trakcie� zjazdów.� Wie-

le� razy� chciałam� godzić� się� na� rozwiązania,�
które�nie�do�końca�mi�odpowiadały�tylko�po�
to,�by�szybko�zakończyć�spory.�Takie�poświę-
cenie�jednak�prędzej�czy�później�kończyło�się�
poczuciem� niesprawiedliwości� i� podsycało�
we�mnie�nieufność�i�niezadowolenie�z�grupy.�
A�takie�uczucie�to�już�tylko�niewielki�krok�ku�
rozpoczęciu�konfliktu.�To�wspólne�mieszka-

nie�w� internacie�uniwersytetu�nauczyło�mnie�więc�odpowiedzialności�za� samą�siebie�w�od-
niesieniu� do� grupy.� Nauczyłam� się,� że� moje� niezadowolenie� lub� zmęczenie� bardzo� szybko�
zostanie�odebrane�przez�grupę,�która�najczęściej�odpowie�na�takie�moje�zachowanie�podob-
nie.�Trzeba�być� świadomym�swoich�uczuć,�by�móc�nad�nimi� zapanować� lub�chociaż�umieć�
je� wytłumaczyć� grupie,� która� –� choć� świetnie� wyczuje� nasz� nastrój� –� niekoniecznie� będzie�
potrafiła�określić,�skąd�on�się�w�nas�pojawia.�Nauczyłam�się,�że�najpierw�powinnam�zadbać�

moje WykształCenie dało mi dużą Wiedzę teoretyCzną, 
która pomaGała mi na każdym GospodarstWie, na którym 
odbyWałam praktyki . mam Wrażenie, że dzięki temu 
kursoWi o Wiele bardziej uCzyłam się WspółpraCy z ludźmi, 
rozWijająC sWoją umiejętność komunikaCji oraz inne 
umiejętnośCi miękkie do teGo potrzebne . 

to Wspólne mieszkanie W internaCie uniWersytetu 
nauCzyło mnie WięC odpoWiedzialnośCi za samą siebie 
W odniesieniu do Grupy . nauCzyłam się, że moje 
niezadoWolenie lub zmęCzenie bardzo szybko zostanie 
odebrane przez Grupę, która najCzęśCiej odpoWie na takie 
moje zaChoWanie podobnie .
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o�zaspokojenie�swoich�podstawowych�potrzeb,�bo�dopiero�wtedy�jestem�gotowa�„dzielić�się�
sobą”�w�grupie.�W�moim�przypadku�kluczowe�okazało�się�zapewnienie�sobie�odpowiedniej�
ilości�snu�oraz�czasu�prywatności.�Moje�ciało�zaczęło�się�również�domagać�fizycznej�aktyw-
ności�po�godzinach�spędzonych�w�sali�wykładowej.

Ale�mieszkanie�z�grupą�wymaga�również�rezygnacji�z�siebie.�Trzeba�być�gotowym�na�to,�że�
pewne�zachowania�nie�będą�odpowiadać�innym�i�nauczyć�się�z�takich�rezygnować.�Trzeba�się�
też�nauczyć�otwartości�na�przekonania�i�poglądy�innych�i�umieć�je�uszanować.�W�naszej�gru-
pie�musieliśmy�się�nauczyć�szanować�siebie�nawzajem,�będąc�grupą�złożoną�z�wegetarian,�mię-
sożerców,�wierzących,�niewierzących,�bałaganiarzy,�imprezowiczów�oraz�osób�cichych�i�upo-
rządkowanych.�Naprawdę�myślałam,�że�to�nie�będzie�możliwe�stworzyć�wspierającą�się�grupę�
z� tak� wykluczających� się� wzajemnie� jednostek.� Ze� zjazdu� na� zjazd� z� zaskoczeniem� jednak�
obserwowałam�coraz�rzadsze�sprzeczki� lub�kąśliwe�uwagi�przy�posiłkach.�Czy�możliwe� jest�
jednak�pogodzenie�świata�mięsożerców,�wegetarian,�osób�lubiących�lub�unikających�nabiału�
lub�glutenu�oraz�amatorów�słodyczy?�Nie�wierzyłam,�ale�obserwując�naszą�grupę�dochodzę�
do�wniosku,�że�jednak�jest�to�możliwe!

Gdy�udało�nam�się�przepracować�te�rzeczy�w�sobie�nawzajem,�polepszyła�nam�się�również�
współpraca�grupowa�w�trakcie�zajęć�lub�ramach�danej�inicjatywy.�Nie�przypuszczałam,�że�da�
się�wspólnie�tak�przyjemnie�pracować.�Śpiewanie�poranne�jest�wpisane�w�tradycję�uniwersyte-
tów�ludowych,�jednak�w�naszej�grupie�było�aktywnością,�którą�wykonywaliśmy�bez�większe-
go�zaangażowania.�Zaskoczeniem�była�dla�mnie�grupowa�decyzja�zaprezentowania�naszego�
śpiewu�szerszej�publiczności�oraz� to,�że�nie� skończyło� się� to�kompletnym�niepowodzeniem.�
Podobno�śpiew�pomaga�budować�wspólnotę�i�obserwując,�jak�rozwinął�się�nasz�śpiew�przez�
te�4�długie�zjazdy,�duma�mnie�rozpiera.

Osiągnęliśmy� to� wszystko� jako� grupa,� ponieważ� połączyła� nas� wspólna� silna� pasja.� Nie�
wszystkie�jednak�osoby,�które�rozpoczęły�kurs,�ukończyły�go.�Mam�wrażenie,�że�tego�powo-
dem� mógł� być� brak� gotowości� poświęcenia�
się�dla�idei�lub�nieumiejętność�dostosowania�
do�życia�w�grupie.�Kurs�ten�wymaga�dużego�
poświęcenia,�na�które�nie�każdego�stać.

Nauka�w�UL-u

Szkołę�wspominam�jako�mało�przyjazne�miejsce.�Nie�potrafiłam�odnaleźć�się�wśród�rówieśni-
ków,�ponieważ�stale�porównywałam�się�z�innymi�ze�względu�na�swój�wygląd�lub�osiągnięcia.�
Jako�osoba�nie�wierząca�w�swoje�umiejętności�i�wartość,�zawsze�źle�wychodziłam�w�tych�po-
równaniach,�co�jeszcze�bardziej�odbierało�mi�wiarę�w�siebie.�Przyzwyczajona�jednak�do�egzami-
nów� i� sprawdzianów� z� niedowierzaniem� podchodziłam� do� idei� uczenia� się� bez� takich� form�
sprawdzania�wiedzy.�Nie�przypuszczałam,�że�może�to�być�skuteczne.�Jednak�nie�ma�sensu�po-
równywanie�się�z� innymi,�ponieważ�każdy�z�nas�inaczej� i�w�innym�tempie�przyswaja�wiedzę,�
a�testy�i�egzaminy�sprawdzają�tylko�dany�rodzaj�inteligencji.�Na�kursie�każdy�z�nas�miał�silną�
wewnętrzną�motywację,�by�nauczyć�się�rolnictwa�ekologicznego.�Sprawdziany�i�egzaminy�nie-
potrzebnie�wprowadziłyby�atmosferę�rywalizacji,�odebrałyby�pewność�siebie,�a�tym�samym�ob-
niżyły�motywację�i�chęć�do�dalszej�nauki.�Gdy�zostawia�się�wolność�uczenia�się,�można�uczyć�
się� tego,�co�rzeczywiście�uznaje� się�za�warto-
ściowe�i�samemu�wychodzi�z�inicjatywą�posze-
rzania�tej�wiedzy�na�własną�rękę.

Po� ukończeniu� studiów� wcale� nie� czu-
łam�się�kompetentna,�by�wykonywać�zawód,�
którego�się�nauczyłam.�Byłam�już�zmęczona�
pustą� wiedzą� nie� popartą� doświadczeniem�
i�miałam�dość�pisania�prac�naukowych,� tyl-
ko�po�to,�by�uzyskać�tytuł�naukowy�nie�po-
twierdzający� moich� umiejętności.� Dopiero�
na�zajęciach�w�EUL�doceniłam�wiedzę,�którą�
zdobyłam�na�studiach.

osiąGnęliśmy to Wszystko jako Grupa, ponieWaż 
połąCzyła nas Wspólna silna pasja . 

po ukońCzeniu studióW WCale nie Czułam się 
kompetentna, by WykonyWać zaWód, któreGo się 
nauCzyłam . byłam już zmęCzona pustą Wiedzą nie popartą 
dośWiadCzeniem i miałam dość pisania praC naukoWyCh, 
tylko po to, by uzyskać tytuł naukoWy nie potWierdzająCy 
moiCh umiejętnośCi . dopiero na zajęCiaCh W eul 
doCeniłam Wiedzę, którą zdobyłam na studiaCh .

uśWiadomiłam sobie jednak róWnież, że nie poWinnam 
osiadać na lauraCh, tylko nadal dokształCać się i uCzyć 
do końCa żyCia .
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Uświadomiłam� sobie� jednak� również,� że� nie� powinnam�osiadać�na� laurach,� tylko�nadal�
dokształcać� się� i�uczyć�do�końca� życia.�W�życiu�potrzeba�nam�wielu�umiejętności,�od� tych�
prozaicznych,� jak� obsługa� pralki� lub� gotowanie,� przez� prowadzenie� samochodu� i� rozmowę�
w�obcym�języku,�do�tak�specjalistycznych,�jak�prowadzenie�własnej�firmy�ogrodniczej.�Myśle-
nie,�że�jestem�po�studiach,�więc�już�nie�muszę�się�uczyć,�jest�po�prostu�głupie�i�hamuje�rozwój�
osobisty�człowieka.

Niewątpliwą�zaletą�uczenia�się�w�uniwersytecie�ludowym�jest�relacja�partnerska�z�wykła-
dowcą.�To�niesamowite�spotkać�nauczycieli�podążających�za�potrzebami�uczniów�po� latach�
spędzonych�w�zwykłej�szkole.�Wychowawcy�z�publicznych�placówek�nie�są�w�stanie�nawiązać�
partnerskich�relacji�z�każdym�wychowankiem,�dlatego�tylko�najlepsi�i�najgorsi�uczniowie�są�
zauważani,� a� reszta�pozostaje�niedostrzeżona.� Im�mniej�wymagający� jest�uczeń,� tym� lepiej.�
Sama�należałam�do�tej�grupy�niewyróżniających�się�uczniów�i�dopiero�na�uniwersytecie� lu-
dowym� ktoś� zechciał� wysłuchać� tego,� co� mam� do� powiedzenia� i� dostosować� swoją� ofertę�
nauczania�do�moich�zainteresowań.�W�końcu�potraktowano�mnie�z�uwagą�i�szacunkiem,�jak�
partnera�we�wspólnym�projekcie.

EUL�jest�nową�inicjatywą.�Podziwiam�wiedzę�i�zaangażowanie�naszych�założycieli.�To�mu-
siało�być�niezwykle�trudnym�zadaniem�przygotować�taki�projekt,�który�wymaga�tak�wszech-

stronnych� znajomości,� umiejętności� i� wie-
dzy.�Już�samo�znalezienie�rolników�chętnych�
przyjmować� i� uczyć� studentów� musiało� być�
dużym�wyzwaniem.

Wspólnie�więc� tworzymy�ten�projekt,� za-
tem�uczymy�się�wzajemnie�od�siebie.�Jednak�
jako�kursant� uczę� się� innych� rzeczy�niż�mój�
nauczyciel�w� trakcie�wykonywania� tej� samej�
aktywności.�Ta� świadomość� jeszcze� bardziej�
utwierdza� mnie� w� przekonaniu,� że� uczymy�
się� całe� życie� oraz� że� uczymy� się� od� każdej�
osoby�spotkanej�na�swojej�drodze�bez�wzglę-
du� na� jej� wiek� i� wykształcenie.� Na� kursie�
spotkałam� uczestników� w� różnym� wieku,�
z� innymi� doświadczeniami� i� poglądami,� od�
których�również�mogłam�dowiedzieć�się�wie-
lu�cennych�rzeczy.

Dzięki�uczestnictwu�w�tym�kursie�uświadomiłam�sobie,� jak� trudno� jest�być�nauczycielem,�
zwłaszcza�na�uniwersytecie�ludowym.�Bycie�wychowawcą�wiąże�się�z�koniecznością�bycia�wszech-
stronnie�uzdolnionym.�Nie�wystarczy�być�kompetentnym�wykładowcą�z�rozbudowaną�wiedzą�
w�danej�dziedzinie,�potrzeba�być�również�samoświadomym�człowiekiem�o�znacznie�szerszym�
spojrzeniu�na�świat.�Zdałam�sobie�również�sprawę,�jakie�trudności�spotykają�rolników-edukato-
rów.�Już�wystarczająco�trudne�musi�być�przyjmowanie�kogoś�w�swoim�domu,�a�wymaga�się�od�
nich�również�umiejętności�przekazywania�specjalistycznej�wiedzy,�a�przecież�nie�każdy�potrafi�
być� dobrym� nauczycielem.� W� trakcie� praktyk� w� gospodarstwach� więc� jeszcze� bardziej� trze-
ba�było�ćwiczyć�swoje�umiejętności�„miękkie”,�by�móc�wyrazić�własne�potrzeby� i�uszanować�
potrzeby�i�ograniczenia�rolnika-edukatora.�Również�nauczyciel�powinien�pracować�nad�sobą,�
ponieważ�powinien�umieć�poradzić�sobie�z�niezadowoleniem,�znużeniem,�brakiem�entuzjazmu�
lub�krytyką�swojej�pracy.�Samodyscyplina�i�szacunek�do�pracy�innych�nie�były�mi�obce�już�przed�
podjęciem�kursu,�jednak�doświadczenia,�które�zdobyłam,�pokazały�mi,�jak�ważny�jest�szacunek�
dla�wykładowcy.�To�naprawdę�rozprasza,�gdy�ktoś�się�kręci,�rozmawia�lub�zajmuje�czymś�in-
nym�zamiast�uczestniczyć�w�wykładzie.�Doświadczyłam�tego,�gdy�sama�przedstawiałam�jakieś�
zagadnienie� grupie� w� ramach� zajęć.� Uczenie� się� przez� uczenie� innych� jest� więc� rzeczywiście�
efektywniejsze,�ponieważ�wymaga�dobrego�zrozumienia�tematu,�jaki�mamy�przedstawić�innym.

Przekonałam�się�więc�na�własnej�skórze,�ile�prawdy�jest�w�przekonaniu,�że�najlepiej�łączyć�
naukę�teoretyczną�z�praktyką.�Jeśli�nie�wcielasz�tego,�czego�się�uczysz,�od�razu�w�życie,�mar-
nujesz�to.

Trzeba�też�pozwolić�na�samodzielność�ucznia.�To�pewnie�frustrujące�obserwować�niepo-
radność�i�nieefektywność�studenta,�jednak�niezwykle�krzywdzące�jest�wyręczenie�go�z�trud-

eul jest noWą iniCjatyWą . podziWiam Wiedzę 
i zaanGażoWanie naszyCh założyCieli . to musiało być 
niezWykle trudnym zadaniem przyGotoWać taki projekt, 
który WymaGa tak WszeChstronnyCh znajomośCi, 
umiejętnośCi i Wiedzy . już samo znalezienie rolnikóW 
ChętnyCh przyjmoWać i uCzyć studentóW musiało być 
dużym WyzWaniem .

Wspólnie tWorzymy ten projekt, zatem uCzymy się 
Wzajemnie od siebie . jednak jako kursant uCzę się innyCh 
rzeCzy niż mój nauCzyCiel W trakCie WykonyWania 
tej samej aktyWnośCi . ta śWiadomość jeszCze bardziej 
utWierdza mnie W przekonaniu, że uCzymy się Całe żyCie 
oraz że uCzymy się od każdej osoby spotkanej na sWojej 
drodze bez WzGlędu na jej Wiek i WykształCenie .
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niejszych�zadań�i�pozostawianie�tych�łatwiejszych�do�wykonania.�Ta�chwilowa�korzyść�zaowo-
cuje� brakiem� zaradności� w� przyszłości.� Zauważyłam� też,� że� uczeń� nie� musi� rozumieć�
wszystkiego�co�robi,�by�czerpać�z�wykonywania�danej�czynności�korzyści�na�przyszłość.�Fajnie�
jest�mieć�świadomość�tego,�co�się�robi,�ale�z�zaskoczeniem�zauważyłam,�ilu�pozytywnych�na-
wyków�nauczyli�mnie�dziadkowie�na�swoim�gospodarstwie,�gdy�byłam�dzieckiem.�Wtedy�nie�
rozumiałam,�dlaczego�nagminnie�powtarzali�mi,�bym�nie�stała�na�torze�lotu�pszczół�wracają-
cych�do�ula�lub�dlaczego�dziadek�tak�się�denerwuje,�gdy�„tarasimy�mu�trawę”,�którą�zamierza�
skosić�kosą.�Nie�przeszkodziło�mi� to� jednak�
w� wyrobieniu� sobie� dobrych� nawyków,� za�
które�teraz�jestem�im�wdzięczna.�Te�doświad-
czenia�uzmysłowiły�mi,�jak�ważne�jest�zatem�
uczyć� dzieci� praktycznych� umiejętności� już�
od�najwcześniejszych�lat�życia,�nie�czekając�na�czas,�gdy�podrosną�i�więcej�zrozumieją.�Do-
świadczyłam�też,�jak�ważne�są�przerwy�w�procesie�uczenia�się�i�pozwolenie�na�ruch�uczniom�
w�trakcie�zajęć�lub�przerw.�Nauka�przez�praktykę�jest�więc�bardzo�korzystna�pod�tym�wzglę-
dem,�ponieważ�nie�przeciąża�ucznia�jedną�formą�aktywności.

Nauczyłam�się�też,�że�nie�należy�bać�się�popełniania�błędów.�Konsekwencje�ich�bywają�do-
tkliwe,�jednak�mogą�nas�one�przez�to�o�wiele�więcej�nauczyć.�Na�przykład�brak�wystarczająco�
dużej� liczby� dostępnych� gospodarzy� zmusił�
studentów�do�przejęcia�inicjatywy�w�kwestii�
poszukiwania� następnych,� co� pozwoliło� od-
kryć�jeszcze�więcej�ciekawych�gospodarstw.

Nie�mogę� też�nie�wspomnieć�o�zmianach,�
które� zauważyłam� w� uczestnikach� prawdo-
podobnie� dzięki� takiej� formie� edukacji.� Zo-
baczyłam� osobę,� która� na� początku� kursu�
nie� chciała� się� wypowiadać,� była� wycofana�
i�krytyczna,�a�która�z�biegiem�czasu�stała� się�
osobą�uśmiechniętą,�potrafiącą�wypowiedzieć�
swoje�opinie�i�z�coraz�większym�entuzjazmem�

nauCzyłam się też, że nie należy bać się popełniania 
błędóW . konsekWenCje iCh byWają dotkliWe, jednak moGą 
nas one przez to o Wiele WięCej nauCzyć . 

to niesamoWite, jak WyzWalająCa jest akCeptaCja 
i WsparCie zainteresoWań . poznałam skrytą osobę, która 
nie potrafiła móWić o sWoiCh potrzebaCh, przemienioną 
W koGoś, kto potrafi o siebie zadbać i odWażnie pójść za 
sWoimi marzeniami . poznałam ludzi z tWardymi zasadami, 
którzy z Czasem stali się bardziej toleranCyjni WzGlędem 
innyCh poGlądóW . zauWażyłam też, że naWet osoby, 
które Wydają się lekCeWażyć zajęCia GrupoWe, potrafią 
Wykazać się dysCypliną i odpoWiedzieć na potrzeby i uWaGi 
ze strony Grupy .

I�grupa�po�zajęciach�z�permakultury

(Fot.�Anna�Sarzalska)
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uczestniczącą�w�życiu�grupy.�To�niesamowite,�jak�wyzwalająca�jest�akceptacja�i�wsparcie�zainte-
resowań.�Poznałam�też�skrytą�osobę,�która�nie�potrafiła�mówić�o�swoich�potrzebach,�przemie-
nioną�w�kogoś,�kto�potrafi�o�siebie�zadbać�i�odważnie�pójść�za�swoimi�marzeniami.�Poznałam�
też�ludzi�z�twardymi�zasadami,�którzy�z�czasem�stali�się�bardziej�tolerancyjni�względem�innych�
poglądów.�Zauważyłam�też,�że�nawet�osoby,�które�wydają�się�lekceważyć�zajęcia�grupowe,�po-
trafią�wykazać�się�dyscypliną�i�odpowiedzieć�na�potrzeby�i�uwagi�ze�strony�grupy.

Nie�mogę�też�wyjść�z�podziwu,�że�tak�niekonwencjonalna�metoda�nauczania�okazała�się�
skutecznym�narzędziem�do�nauczenia�tak�trudnego�zawodu,�jakim�jest�rolnictwo,�ludzi,�któ-
rzy�nigdy�wcześniej�nie�mieli�z�nim�styczności.�Po�roku�nauki�uczestnikom�udało�się�zebrać�
własne�zboże,�założyć�pasiekę,�nauczyć�piec�chleb,�doić�zwierzęta,�wytwarzać�ser�oraz�pielę-
gnować�różne�warzywa.

Rolnictwo�ekologiczne

Dzięki�praktykom�doświadczyłam,� jak�wszechstronny�powinien�być�dobry� rolnik.�Najlepiej�
gdyby�posiadał�kilka�zawodów�tj.:�mechanik,�budowlaniec,�hydraulik,�elektryk,�weterynarz,�
ogrodnik,�leśnik,�kucharz,�kierowca,�księgowy,�a�dodatkowo�powinien�spełniać�się�jako�czło-
nek�rodziny.

Rolnik�powinien�też�aktywnie�uczestniczyć�w�życiu�lokalnej�społeczności�oraz�angażować�
się�politycznie�w�losy�swojego�kraju�pamiętając,�że�jego�działania�wpływają�na�zdrowie�całej�

planety�oraz�zamieszkujących�ją�ludzi.
Jak�bardzo�działania� człowieka�decydują�

o�zdrowiu�ziemi,�przekonałam�się�obserwu-
jąc�proste�doświadczenie�wykonane�w�trak-
cie�jednego�ze�zjazdów�EUL.�Postanowiliśmy�
sprawdzić� czy� jest� różnica� w� zachowaniu�
się� gleby� z� pola� uprawianego� ekologicznie,�

gdzie� na� skutek� troski� o� glebę� zawartość� próchnicy� była� spora,� i� pola� uprawianego� kon-
wencjonalnie.�Do�dwóch�koszy�nasypaliśmy�więc�odpowiednie�próbki� gleby� i�podlaliśmy�
je�obficie�wodą�z�konewki.�Rezultaty�obserwowaliśmy�natychmiast.�Gleba�ekologiczna�była�
ciemniejsza�i�zawierała�więcej�materii�organicznej,�przez�co�lepiej�chłonęła�i�magazynowała�
wodę.� Gleba� konwencjonalna� natomiast� była� jaśniejsza,� pylista� i� nie� nasiąkała� wodą� tyl-
ko�ulegała�procesowi�wymywania.�To�doświadczenie�zrobiło�na�mnie�ogromne�wrażenie,�
zwłaszcza�z�powodu�szalejącej�wtedy�dużej�suszy�w�Polsce.

Doświadczyłam,� że�decydując� się�na�uprawę�wyłącznie�warzyw,� trzeba�być�gotowym�na�
ciężką�pracę�przez� cały� sezon�z�możliwością�odpoczynku�dopiero�w�miesiącach�zimowych.�
Warzywa�są�najbardziej�poszukiwanym�przez�klientów�produktem�ekologicznym,�wymagają�
jednak�wiele�pracy�ręcznej�lub�mechanicznej�(odchwaszczanie,�zbiór),�najczęściej�wykonywa-
nej�w�jednej�pozycji�przez�wiele�godzin.�Zatrudnienie�pracowników�sezonowych�jest�koniecz-
nością,�ale�o�dobrych�pracowników�jest�coraz�trudniej.�Przy�warzywach�pogoda�nie�ma�aż�tak�
dużego�wpływu�na�pracę�–�jeśli�zobowiązałeś�się�do�regularnych�dostaw,�musisz�się�z�nich�wy-
wiązać�i�zebrać�zamówione�warzywa�niezależnie�od�pogody�oraz�skompletować�zamówienie,�
choćby�to�miało�trwać�do�późnej�nocy.�Trzeba�dużo�produkować,�by�móc�podpisać�kontrakt�
z�dużymi�odbiorcami,�a�niewywiązanie�się�z�takiej�umowy�może�zrujnować�rolnika.

Decydując� się�na� chów�zwierząt,�musisz�pamiętać,� że�wiąże� sie� to� z� całoroczną� regular-
ną�pracą�o�umiarkowanej� intensywności.�Zwierzęta�wymagają�odpowiedzialnej� i� regularnej�
opieki�oraz�uporządkowanego�rozkładu�dnia.�Przygotowanie�własnej�paszy�dla�zwierząt�wy-
maga�współpracy�z�pogodą�–�nie�zrobi�się�siana�dobrej�jakości,�gdy�podsuszona�trawa�znowu�
zmoknie.�Zwierzęta�są�jak�dzieci,�które�nigdy�nie�dorosną.�Nie�można�ich�zostawić�bez�opieki�
i�trzeba�za�nie�ponosić�odpowiedzialność�(np.�gdy�uciekną�i�dokonają�zniszczeń).�Zniszczenie�
całej�plantacji�pomidorów�przez�zarazę,�choć�wiązało�się�z�rozżaleniem,�nie�zdruzgotało�mnie�
tak,� jak�padnięcie� tylko� jednego� zwierzęcia.� Przy� zwierzętach�potrzeba�niewielu�pracowni-
ków,�ale�na�cały�sezon.�Rynek�zbytu�dla�ekologicznego�mięsa�w�Polsce�jest�niezorganizowany.

Zauważyłam� też,� jakie� korzyści� płyną� z� zadrzewień� śródpolnych� –� zwiększają� bioróż-
norodność�poprzez�możliwość�osiedlenia� się�w�nich�ptaków� lub�owadów,�polepszają�mi-

rolnik poWinien też aktyWnie uCzestniCzyć W żyCiu 
lokalnej społeCznośCi oraz anGażoWać się polityCznie 
W losy sWojeGo kraju pamiętająC, że jeGo działania 
WpłyWają na zdroWie Całej planety oraz zamieszkująCyCh 
ją ludzi .
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kroklimat�dla�upraw�(osłaniają�uprawy�od�wiatrów,�co�zapobiega�utracie�wilgoci�z�gleby�
oraz�wspomaga�wzrost�uprawianych�roślin)�oraz�stanowią�osłonę�od�silnych�wiatrów.�Mą-
dra� gospodarka� drzewna� dostarcza� drewno� na� opał,� co� umożliwia� samowystarczalność�
gospodarstwa�oraz�możliwość�zagospodarowania�miejsc� trudnodostępnych,�np.� stromych�
skarp.� Małym� gospodarstwom� rolnym� łatwiej� jest� zachować� różnorodność� zadrzewień�
oraz�upraw.

Doświadczyłam�też,�jak�wiele�czasu,�pracy�i�inwestycji�wymaga�rozwinięcie�gospodarstwa�
rolnego.� Bywa,� że� dopiero� trzecie� pokolenie� rolników,� przejmujące� gospodarstwo,� czerpie�
zadowalające�zyski�z�wysiłku�włożonego�przez�wcześniejsze�pokolenia.

Miasto�a�wieś

Dzięki� praktykom� odkryłam� też� zalety� i� wady� mieszkania� na� wsi.� Niewątpliwą� zaletą� jest�
nieustanny�kontakt� z�naturą� i� obserwowanie� jej� piękna.� Swoistym� luksusem� jest� też�możli-
wość�picia�świeżych�ziół�z�własnego�ogródka�oraz�jedzenia�własnych�owoców�i�warzyw.�Praca�
w�gospodarstwie�zapewnia�odpowiednią�dawkę�ruchu�na�świeżym�powietrzu,�która�pomaga�
zachować� zdrowie.� Można� poczuć� swobodę� mieszkania� z� dala� od� sąsiadów� oraz� korzystać�
z�rozwiązań�wspierających�środowisko,�takich�jak�panele�słoneczne,�przydomowe�oczyszczal-
nie�ścieków,�własny�kompostownik�etc.

Wadą�natomiast�są�wszelkie�katastrofy�naturalne,�z�którymi�trzeba�umieć�sobie�samemu�
poradzić�lub�liczyć�na�pomoc�sąsiada,�bo�na�fachową�pomoc�trzeba�długo�czekać.�Nocą�na-
prawdę�nic�nie�widać� i� czasem�można�czuć� się�nieswojo.�Lokalna� społeczność� jest�dość�za-
mknięta� i� raczej� nie� sprzyja� rozwijaniu� nietypowych� zainteresowań,� trudno� też� o� ciekawe�
formy�spędzania�wolnego�czasu.�Trzeba�liczyć�się�z�koniecznością�dojazdów�do�szkoły,�miasta,�
sklepu.

Wieś�położona�blisko�dużego�miasta�ma�więcej�zalet�i�wad�wynikających�z�tego�położenia.�
Działki�są�droższe,�a�przez�to�mniejsze,�więc� jesteśmy�otoczeni�sąsiadami,�z�którymi�trzeba�
umieć�się�dogadać.�Z�reguły�są�to�ludzie�uciekający�z�miasta�i�niewiele�wiedzący�o�życiu�na�
wsi,�a�to�może�sprzyjać�konfliktom�wynikającym�z�niezrozumienia�prośrodowiskowych�dzia-
łań�jak�np.�prowadzenie�pasieki,�gdy�dzieci�sąsiada�są�uczulone�na�jad�pszczeli�lub�niezgoda�
na�nieprzyjemną�woń�podczas�produkcji�gnojówek�roślinnych.

Szybkie�tempo�życia,�ciasna�zabudowa,�anonimowość,�hałas,�zanieczyszczenie�powietrza,�
smog� świetlny� i� elektroniczny,� utrudniony� dostęp� do� ekologicznej� żywności� dobrej� jakości�
oraz�brak�możliwości� z�korzystania� z� energii�odnawialnej� są�argumentami�przeciwko�życiu�
w�mieście.�Łatwiej� jest� jednak�uzyskać�pomoc,�dobrą�pracę,�znaleźć� ludzi�o�podobnych�za-
interesowaniach� i�móc� je� rozwijać.�Cała�moja� rodzina�oraz�wszyscy�moi�znajomi�mieszkają�
w�moim�rodzinnym�mieście,�a�ja�już�odkryłam,�jak�ważna�jest�dla�mnie�możliwość�spotykania�
się�z�bliskimi�mi�osobami.

O�sobie

Udział�w�kursie�pozwolił�mi�docenić�swoją�rodzinę.�Zrozumiałam,� jak�wiele�nauczyli�mnie�
dziadkowie�i� jak�bardzo�pomagają�mi�rodzice.�Jestem�też�wdzięczna�za�to,�że�urodziłam�się�
i�wychowałam�w�dużym�mieście,�w�którym�z� łatwością�mogłam� rozwijać� swoje�pasje�oraz�
rozszerzać�horyzonty�myślowe.

Przez�udział�w�kursie�dowiedziałam�się,�że�potrafię�być�aktywna�i�przejmować�inicjatywę,�
ale�potrafię�też�odpuścić,�gdy�wiem,�że�inni�poradzą�sobie�lepiej�z�danym�zadaniem�niż�ja.

Nie�przypuszczałam,�że�wypowiem�się�tyle�razy�przed�kamerami�lub�szerszą�publicznością,�
ani�że�podejmę�się�tłumaczenia�angielskiego�wykładu�pomimo�braku�wiary�w�swoje�umiejęt-
ności.�Nie�spodziewałam�się�też,�że�będę�tak�
głośno� i� chętnie� śpiewać,� ponieważ� jestem�
osobą,� która� nie� lubi� swojego� głosu� i� jeśli�
śpiewa,�robi�to�wyłącznie�w�zaciszu�swojego�
pokoju�i�tylko�dla�własnej�przyjemności.

przez udział W kursie doWiedziałam się, że potrafię 
być aktyWna i przejmoWać iniCjatyWę, ale potrafię też 
odpuśCić, Gdy Wiem, że inni poradzą sobie lepiej z danym 
zadaniem niż ja .



168

Dzięki�udziałowi�w�kursie�wiem�już,�że�nie�chcę�być�niewolnikiem�swojej�pasji,�czyli�nie�
chcę�życia,�w�którym�zapomnę�o�innych�swoich�potrzebach,�a�będąc�otoczona�pięknem�przy-

rody,�nie�będę�miała�czasu�się�nim�zachwycić.�Nie�zamie-
rzam�też�wspierać�inicjatyw�nie�szanujących�człowieka.

Bardzo� potrzebuję� przestrzeni,� w� której� będę� mogła�
zachować�swoje�granice.�Jestem�w�stanie�być�wsparciem�
dla�innych�dopiero,�gdy�uszanuję�samą�siebie.

Potrzebuję� też� wyzwań� i� możliwości� rozwijania� się.�
Wyręczanie� mnie� i� ułatwianie� mi� życia� czyni� ze� mnie�
ofiarę�swojej�niezaradności.

Należy�być�odpowiedzialnym�za�przedsięwzięcie,�któ-
re� się�zainicjowało.�Zatrudnienie� ludzi�w�swoim�gospo-
darstwie�wiąże�się�z�przejęciem�odpowiedzialności�za�ich�
utrzymanie.

Nie� ma� niczego� złego� w� szczerości� i� upominaniu.�
O� wiele� większą� krzywdę� może� wyrządzić� brak� reakcji�
lub� zatajenie� swojej� dezaprobaty.� To� trudne,� ale� należy�
uczyć�się�tak�wyrażać�swoje�niezadowolenie,�by�nie�ura-
zić�tym�upominanego.

To�niezwykle�krzywdzące�i�ograniczające�uważać�ko-
goś�za�niewartościowego.�Każdy�człowiek�jest�wartościo-
wy�i�może�nas�czegoś�nauczyć.

NIE�MA�JEDYNEJ�SŁUSZNEJ�DROGI�LUB�RACJI. 
Nie�ma�też�jedynej�wartościowej�pracy.�Każdy�zawód�jest�
potrzebny,�by�wspólnie�ulepszać�ten�świat.

Jeszcze�nie�wiem,�czy�zdecyduję� się� zostać� rolnikiem�
ekologicznym�po�ukończeniu� tego�kursu,� jednak�będzie�
to�bardziej�świadoma�decyzja,�pozwalająca�uniknąć�pod-
stawowych�błędów�i�rozczarowań.

jadWiGa perek �–�ukończyła�Sztukę�Ogrodową�na�Uniwersytecie�Rolniczym�w�Krako-
wie,�uczestniczka�pierwszego�kursu�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego�w�Grzybowie,�
zainteresowana�ziołolecznictwem�oraz�zdrowym�odżywianiem.�Z�zamiłowania�tancerka�
West�Coast�Swing’a.

W�pracowni�stolarskiej

(Fot.�Peter�Stratenwerth)
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Agnieszka Makowska
Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy�w�Grzybowie

ZAPISKI�STUDENTA

Tak, ten tekst jest pozbawiony obiektywizmu i uogólnienia, jakiego wymaga nauka. Ale też nie 
jest on analizą naukową, tekstem socjologicznym czy raportem ewaluacyjnym. Są to refleksje, 
moje własne i moich kolegów z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, zapisane podczas roz-
mów, jakie przeprowadziłam z nimi po pierwszym roku naszych wspólnych studiów. Chciałam, 
by każda myśl, która znalazła się w tym zapisie, zachowała swojego autora. Wypowiedzi ko-
legów poprzetykałam własnymi, bardzo osobistymi refleksjami na temat mojego studiowania 
w naszym Uniwersytecie.

Być może w tekście brakuje naszych codziennych problemów, że nie smakował nam obiad, albo 
że koleżanka z pokoju strasznie mnie denerwuje i nie chce mi się z nią dziś rozmawiać. Ale 
chciałam pokazać bardziej nasze myśli na temat idei. Idei uniwersytetu ludowego i praktycz-
nej jej realizacji.

Gdy�decydowałam�się�na�rozpoczęcie�nauki�w�Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym,�nie�wie-
działam,�czym�jest�uniwersytet�ludowy.�Dla�mnie�była�to�po�prostu�forma�edukacji�nieformal-
nej�i�miejsce,�gdzie�mogłam�zdobyć�wiedzę�o�rolnictwie.�Nawet�z�początku�nie�zwróciłam�zbyt-
niej�uwagi,�na�fakt,�że�większość�czasu�będę�musiała�poświęcić�pracy�w�jakimś�gospodarstwie�
rolnym�gdzieś�w�Polsce.�A�jednak�wiedziałam,�
że� będzie� wymagać� ode� mnie� czasu� i� zaan-
gażowania,� więc� liczyłam� się� z� tym,� że� będę�
musiała�zostawić�swoją�dotychczasową�pracę.�
Ale� wybierałam� szkołę� w� Grzybowie� przede�
wszystkim�dlatego,�że�jako�jedyna�proponowa-
ła�mi�kurs� rolnictwa�ekologicznego� i�nadzieję�
na�spełnienie�wieloletnich�marzeń.

Już� na� pierwszym� zjeździe� zrozumiałam,� że� to� jest� zupełnie� inne� miejsce,� niż� te,� które� zna-
łam�dotychczas.�Z�początku�perspektywa�spędzenia�trzech�i�pół�tygodnia�pod�jednym�dachem�
z�obcymi� ludźmi�nieco�mnie�przerażała.�W�ciągu�kilku�pierwszych�dni� jednak�okazało� się,� że�
to�doświadczenie�zaczęło�mnie�otwierać,�uskrzydlać�i�cieszyć.�Nagle�znalazłam�się�w�miejscu,�
gdzie�otaczali�mnie�ludzie,�od�których�mogłam�czerpać�całymi�garściami.�Stając�się�po�40-tce�
na�nowo�studentem�–�studentką�odkryłam,�że�uczenie�się�jest�jednym�z�najważniejszych�i�naj-
wspanialszych�doświadczeń�w�życiu.�Grzybów�dał�mi�miejsce� i�wspólnotę� zapraszające�mnie�
do�studiowania�i�wzajemnego�uczenia�się.�I�tym�samym�odkryłam�jedną�z�najważniejszych�idei�
uniwersytetu�ludowego.

Ola:�To,�co�dla�mnie�jest�ważne�w�naszym�uniwersytecie,�to�relacja�mistrz-uczeń.�Mogę�uczyć�
się�od�ludzi,�których�szanuję�i�widzę�wartość�w�tym,�co�mi�przekazują.�Nikt�mnie�tu�nie�
sprawdza,�nie�egzaminuje,�uczę� się� takim�sposobem,� jaki�mi�najbardziej�odpowiada.�To,�
co�proponuje�EUL,�jest�zupełnie�inne�niż�system,�z�jakim�spotkałam�się�w�czasie�mojej�do-
tychczasowej�klasycznej�edukacji.

stająC się po 40-tCe na noWo studentem – studentką 
odkryłam, że uCzenie się jest jednym z najWażniejszyCh 
i najWspanialszyCh dośWiadCzeń W żyCiu . GrzybóW dał 
mi miejsCe i Wspólnotę zapraszająCe mnie do studioWania 
i WzajemneGo uCzenia się . i tym samym odkryłam jedną 
z najWażniejszyCh idei uniWersytetu ludoWeGo .
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Sebastian�(kurs�I):�To�jest�bardzo�ważna�kwestia�–�możliwość�uczenia�się�od�najlepszych.�Idąc�
do�uniwersytetu�nie�mieliśmy�tak�naprawdę�pojęcia,�co�chcemy�wiedzieć,�a� teraz�możemy�
uczyć�się�od�mistrzów,�słyszymy�ich�nie�tylko�w�czasie�wykładów,�ale�także�pracujemy�z�nimi,�
żyjemy�pod�jednym�dachem�podczas�zjazdów�i�naszych�praktyk.

Jola:� Nasi� nauczyciele� dzielą� się� wiedzą,� bo� chcą� się� dzielić,� to� jest� ich� pasja� i� sposób� na�
życie.�Nauczyciele�są�otwarci�na�dialog,�a�także�na�krytykę.�Nie�ma�tu�miejsca�na�twier-
dzenia�ex�cathedra�czy�hierarchiczne�stosunki�między�„profesorem”�a�„studentem”.�Mam�
poczucie,�że�tworzymy�wspólnotę� i�współtworzymy�z�nauczycielami�program�nauczania.�
Przykładem�na�to�jest�zorganizowanie�na�naszą�prośbę�dodatkowych�zajęć�z�permakultury,�
których�nie�było�pierwotnie�w�programie.

I�grupa�studentów�EUL-u�na�zajęciach�u�rolnika�ekologicznego,�Mirosława�Rojka

(Fot.�Ewa�Smuk-Stratenwerth)

Nina:�Dla�mnie�ważna�jest�możliwość�współtworzenia�naszej�szkoły�i�programu�zjazdów.�Nie�
czuję�się�uczniem,�czuję�się�partnerem�naszych�nauczycieli�we�wzajemnym�uczeniu�się.

Mateusz:�Uniwersytet�ludowy�ma�taką�wyjątkową�cechę,�że�nie�ogranicza�swoich�studentów�
przez�narzucanie�im�programu.�Możemy�w�niego�ingerować�i�proponować�tematy.�Takich�
możliwości�nie�dają�inne�szkoły.�Nie�narzuca�się�nam�też�teorii�i�twierdzeń,�mamy�przez�
to� większe� pole� do� działań.� Nauczyciele� nas� inspirują� do� samodzielnego� doświadczania�
i�zgłębiania�wiedzy.�Takie�podejście�pomaga�mi�swobodnie�rozwijać�się.

Maciej:�Na�uczelni�wyższej�wiedza� jest�wykładana�„kawa�na� ławę”,�wystarczy� to� zapamię-
tać,�zdać�egzaminy,�otrzymać�tytuł.�Natomiast�w�EUL-u�mamy�więcej�pracy�własnej�nad�

tematem.� Nie� narzuca� się� nam� jednej� teorii�
czy� jednej� prawdy,� musimy� sami� nad� tym�
pracować,� ale� też� to�daje�większą� szansę�do�
rozwoju.

Joanna�B.:�To�co�wyróżnia�uniwersytet�ludo-
wy,� to� propozycja� innego� w� swym� charak-
terze� procesu� poznawczego.� Z� jednej� strony�

naCisk na praktyki i bezpośredni kontakt z nauCzyCielami -
-praktykami był dla mnie brakująCym elementem 
We WszystkiCh dotyChCzasoWyCh dośWiadCzeniaCh 
edukaCyjnyCh . teraz Widzę, że daje mi to możliWość 
dojrzeWania do Wybranej indyWidualnej śCieżki, 
a róWnoCześnie dużo okazji do uCzenia się 
Współdziałania .
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mamy�przekaz�żywy,�który�nas�inspiruje�do�badania�rożnych�obszarów�i�poszukiwań�odpo-
wiedzi�na�pytania:�w�czym�czujemy�się�najlepiej,�co�nas�tak�naprawdę�interesuje?�Z�drugiej�
strony�dostajemy�przestrzeń,�gdzie�możemy�dzielić�się�własnymi�doświadczeniami.�Nacisk�
na�praktyki� i�bezpośredni�kontakt�z�nauczycielami-praktykami�był�dla�mnie�brakującym�
elementem�we�wszystkich�dotychczasowych�doświadczeniach�edukacyjnych.�Teraz�widzę,�
że�daje�mi�to�możliwość�dojrzewania�do�wybranej�indywidualnej�ścieżki,�a�równocześnie�
dużo�okazji�do�uczenia�się�współdziałania.

Ewa:�Dla�mnie�uniwersytet�ludowy�jest�miejscem�uczenia�się�budowania�społeczności,�relacji�
i�współdziałania�w�grupie,� co�dzieje� się�podczas�naszych�praktycznych� zajęć,�wspólnych�
przedsięwzięć,�ale�też�wspólnego�przebywania�podczas�zjazdów.

Przyszłam�tu�po�bardzo�konkretną�wiedzę,�a�także�po�prostu�wypróbować�swoje�siły�w�pracy�
na�roli.�To�miał�być�sprawdzian,�czy�moje�wyobrażenia�o�wsi�i�pracy�rolnika�nie�są�zbytnio�wy-
idealizowane.�Ale�bycia�w�EUL-u�nie�da�się�ograniczyć�tylko�do�zdobywania�wiedzy�rolniczej.�
Nasze�wspólnotowe�życie�podczas�zjazdów,�praktyki�w�gospodarstwach�rolnych,�gdzie�musimy�
dostosowywać�się�do�rytmu�obcej�nam�rodziny,�wiele�od�nas�wymagają,�ale�też�wiele�nas�uczą.

Na�nowo�zaczęłam�odkrywać�dawno�zapomniane�pytania,�angażować�się�w�dyskusje�nie�tyl-
ko�o�rolnictwie,�ale�też�często�o�bardzo�fundamentalnych�sprawach�człowieczych,�spełniać�się�
w�działaniach�artystycznych.�Nagle�zaczęłam�próbować�rzeczy,�o�których�wcześniej�tylko�nie-
śmiało�myślałam�–�zbieranie�ziół�i�dziko�rosnących�owoców,�filcowanie,�stolarka�czy�fermento-
wanie�warzyw�i�owoców.�I�nie�muszę�być�w�tym�doskonała,�próbuję�i�popełniam�błędy,�ale�co�
ważne�–�pozwalam�sobie�na�to�i�dzięki�temu�nie�rezygnuję.

Jadwiga�(kurs�I):�Uważam,�że�z�tej�formy�nauczania�najwięcej�skorzystają�osoby,�które�są�już�
siebie� świadome.� Osoba,� która� nie� wie,� czego� chce� od� życia,� kim� jest,� mogłaby� się� nie�
odnaleźć�w�naszym�uniwersytecie.�A� jak� już�wiesz,�kim� jesteś,� jeśli�wiesz,� co� sprawia�ci�
przyjemność,� umiesz� nazwać� swoje� emocje� i� pragnienia,� to� według� mnie� o� wiele� lepiej�
wykorzystasz�ten�czas.

Jola:�A�ja�myślę,�że�tu�odnajdą�się�też�takie�osoby,�które�chcą�znaleźć�odpowiedzi�na�pytania�
kim�są,�czy�to�jest�ta�droga,�którą�chcę�iść.�Na�przykład�praktyki�dają�możliwość�spraw-
dzenia,� jak� naprawdę� jest� nam� z� życiem� na� wsi,� monotonią� każdego� dnia,� codziennych�
obowiązków.�Czy�przypadkiem�ta�myśl�o�życiu�na�wsi�nie�jest�zbyt�wyidealizowana�i�sie-

Danuta�Kuroń�opowiada�studentom�II�grupy�o�Uniwersytecie�Powszechnym�w�Teremiskach

(Fot.�Ewa�Smuk-Stratenwerth)
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lankowa.�Myślę,�że�część�z�nas�wciąż�szuka�odpowiedzi,�w�którą�stronę�pójść.�Wciąż�pa-
miętam�słowa�Ewy,�która�powiedziała,�że�nie�chodzi�o�to,�byśmy�wszyscy�zostali�rolnikami�
ekologicznymi�–�jeśli�ktoś�z�nas�po�tych�dwóch�latach�stwierdzi,�że�chce�być�astronautą,�to�
ona�będzie�szczęśliwa,�że�odnalazł�swoją�drogę.

Emilia:�Dla�mnie�EUL� jest� bardzo� często�dużym�wyzwaniem.�Przyszłam� tu�w�konkretnym�
celu� –� na� kurs� rolnictwa� ekologicznego.� Zaskoczyło� mnie� i� czasami� przerastało,� że� tak�
często� mówi� się� tu� o� wspólnocie,� rozwoju� osobistym,� o� dorastaniu.� Przecież� jestem� już�

dorosła.� Zapewne� to� moja� dotychczasowa�
ścieżka� edukacyjna� przyzwyczaiła� mnie,� że�
szkoła�to�siedzenie�w�ławce,�skrupulatne�spi-
sywanie� wykładów,� zdawanie� egzaminów,�
przechodzenie� do� kolejnego� etapu.� Wszyst-
ko�według�odgórnego�i�niezmiennego�planu.�
I�teraz�jest�dla�mnie�dużym�wyzwaniem,�żeby�
nie�chcieć�siedzieć�w�ławce,�nie�dostawać�od�
razu�wszystkich�odpowiedzi,�pozwolić�innym�

na� ingerencję,� zmianę� toku� zajęć,� wprowadzenie� propozycji,� których� wcześniej� nie� było�
w�planach,�czy�które�wydają�mi�się�niepotrzebne�albo�dziwne.

Joanna�B.:�Po�wielu�latach�indywidualnej�ścieżki�nasze�bycie�w�grupie�tak�wielu�silnych�indywi-
dualności�jest�dla�mnie�samej�dużym�eksperymentem;�jak�się�w�tym�odnajdę,�jakie�mam�za-
hamowania,�gdzie�zaczynają�się�moje�granice,�kiedy�coś�zaczyna�mnie�denerwować,�jak�dużo�

mogę� wytrzymać� fizycznie� i� mentalnie� pod-
czas� naszych� bardzo� intensywnych� zjazdów.�
Nasz� uniwersytet� w� formie� wspólnoty,� jaką�
tworzymy� przez� dwa� lata,� oferuje� mi� możli-
wość�poznania�samej�siebie�poprzez�poznawa-
nie�innych�i�dostrzeganie�różnic�między�nami.

Czy�w�dojrzałym�wieku�nadal�poszukuje�się�sensu�życia,�rozwija�swoją�osobowość,�poddaje�się�
kształceniu�myślenia�i�samodzielności?�Według�idei�uniwersytetów�ludowych�człowiek�rozwija�
się,�kształci�i�uczy�przez�całe�życie.�Można�przecież�w�każdym�momencie�swego�życia�zaczynać�
coś�na�nowo,�coś�zmieniać.�Wielu�z�nas�wciąż�próbuje�kształtować�je�tak,�by�było�bardziej�twór-
cze,�otwieramy�się�na�nowe�wyzwania.

W�EUL-u�mogę,�co�najmniej�w�minimalnym�stopniu,�sprawdzić,�czy�moja�kolejna�zmiana�przy-
niesie�mi�to,�czego�szukam.�Ludzie�uniwersytetu�–�nauczyciele�i�moi�koledzy,�wpływają�na�mój�
rozwój� intelektualny� i� emocjonalny,� inspirują� i�motywują�do�pogłębiania�wiedzy�praktycznej�
o�rolnictwie,�zdobywania�nowych�umiejętności,�współpracy�z�innymi.

Pierwszy�raz�w�moim�życiu�to�wszystko�zachodzi�tak�szybko.�Bo�intensywność�tego,�czego�mo-
gę�doświadczać�w�uniwersytecie,�jest�ogromna.�Na�pierwszy�zjazd�jechałam�niewiele�wiedząc,�
a�po�nim�i�pierwszych�miesiącach�praktyk�poczułam,�że�dowiedziałam�się�i�przeżyłam�bardzo�
dużo.�Gdy�zaczynałam�praktyki�w�moim�wybranym�gospodarstwie,�najważniejsze,�co�chciałam�
osiągnąć,�to�przekonanie,�że�się�nadaję,�że�wysiłek�i�monotonia�codziennej�pracy,�mnie�nie�prze-
rastają.�Oczywiście�ważne�było�zdobywanie�konkretnej�wiedzy�i�umiejętności,�ale�sprawdzenie�
siebie�było�dla�mnie�najważniejsze.

Bartek:�Z�racji�swej�formy�–�codzienna�praca�w�gospodarstwie�i�kontakty�z�innymi�osobami,�
praktyki�–�to�bardzo�intensywny�okres.�Czasami�mnie�to�przerastało.�Jak�intensywnie�coś�
przeżywasz,�to�może�to�być�bardzo�męczące,�ale�z�drugiej�strony,�gdy�musisz�przez�kilka�
miesięcy�dzień�w�dzień�pracować,�funkcjonować�w�konkretnym�gospodarstwie,�to�jest�to�
bardzo�wiarygodny�sprawdzian.�Realnie�możesz�odpowiedzieć�sobie�na�pytanie,�czy�rze-
czywiście�to�jest�coś,�co�chcesz�robić�przez�resztę�życia.

Jola:�Dla�mnie�ta� intensywność� jest�bardzo�dobra.�Dzięki�niej�w�dość�krótkim�czasie�udało�
mi�się�zbudować�sieć�kontaktów�z� ludźmi,�którzy�mają�podobną�filozofię,� światopogląd.�

myślę, że Część z nas WCiąż szuka odpoWiedzi, W którą 
stronę pójść . WCiąż pamiętam słoWa eWy, która 
poWiedziała, że nie Chodzi o to, byśmy WszysCy zostali 
rolnikami ekoloGiCznymi – jeśli ktoś z nas po tyCh dWóCh 
lataCh stWierdzi, że ChCe być astronautą, to ona będzie 
szCzęśliWa, że odnalazł sWoją droGę .

nasz uniWersytet W formie Wspólnoty, jaką tWorzymy 
przez dWa lata, oferuje mi możliWość poznania samej 
siebie poprzez poznaWanie innyCh i dostrzeGanie różniC 
między nami .



173

Wiem�już�teraz,�że�w�przyszłości�będę�mogła�chwycić�za�telefon�i�zapytać�o�doświadczenie,�
rozwiązanie�konkretnego�problemu.�I�dotyczy�to�nie�tylko�osób�z�mojej�grupy�kursowej,�
ale�także�rolników,�których�poznajemy.�EUL�i�Ewa�są�dla�nas�taką�przepustką,�dzięki�której�
wiele�drzwi�się�otwiera.

Joanna� B.:� Dla� mnie� ważną� sprawą,� która� pojawiła� się� podczas� praktyk,� była� różnica� po-
koleniowa� w� rozumieniu� roli� płci� i� relacji� hierarchicznych� związanych� z� wiekiem.� Dość�
łatwo�przystosowałam�się�do�sytuacji�rodziny,�z�którą�mieszkałam,�ale�zadarzały�się�takie�
sytuacje,�kiedy�pewne�relacje�czy�sposób�komunikacji�były�dla�mnie�po�prostu�rażące.�Na�
przykład� to� ja� zawsze�przynosiłam�panom�posiłek�do� stołu,� a� zazwyczaj,� jak�można� so-
bie�wyobrazić,�takich�rzeczy�nie�robię.�Ta�różnica�pokoleniowa�w�rozumieniu�ról�kobiety�
i�mężczyzny�była�dla�mnie�ciekawą�obserwacją.�Mogłam�tego�doświadczyć�tylko�dlatego,�
że�trafiłam�na�praktyki�do�starszych�gospodarzy.

Agnieszka�R.:�Dla�mnie�praktyki�były�dość�trudnym�doświadczeniem.�Czasami�miałam�wra-
żenie,� że� rolnicy,�którzy�mnie�przyjęli�na�praktyki�nie�do�końca�wiedzieli,�na�co� się�de-
cydują.� I� ja,� i�oni�byliśmy�wystawieni�na�uczestniczenie�w�sytuacjach,�przede�wszystkim�
związanych�z�ich�życiem�rodzinnym,�które�mogły�być�dla�nas�kłopotliwe.�Myślę,�że�z�każ-
dym�rokiem�rolnicy�uczestniczący�w�programie�EUL-u,�będą�coraz�bardziej�doświadczeni�
w�postępowaniu�z�praktykantami.

Mateusz:�Tak,�jakkolwiek�nie�byłoby�ci�dobrze�w�danym�domu,�to�uczestniczenie�w�życiu�ro-
dzinnym�bywa�kłopotliwe.�Wolałbym�nie�uczestniczyć�w�wielu�sytuacjach,�nie�być�świad-
kiem�rodzinnych�kłótni,�które�są�przecież�nieodłącznym�elementem�codziennego�życia.

Nina:�Mam�za�sobą�doświadczenia�z�dwóch�gospodarstw.�Miałam�to�szczęście,�że�obie�rodzi-
ny�były�bardzo�otwarte�na�obce�osoby�w�swym�domu.�Mogliśmy�dość�otwarcie�rozmawiać�
o�rożnych�problemach�czy�moich�oczekiwaniach.�I� tak�po�prostu�uczestniczyło�się�w�ich�
życiu.�Dla�mnie�było�bardzo�ciekawe�obserwowanie�rolników�w�ich�rodzinnych�relacjach,�
w�związkach,�w�jaki�sposób�radzą�sobie�z�codziennymi�problemami.�Ale�oczywiście�nie-
zbędna�jest�własna�przestrzeń,�miejsce,�gdzie�możesz�pobyć�samemu�i�się�odizolować.

Sebastian� (kurs� II):�Miałem�możliwość�odbywania�praktyk�u� trzech�rożnych�gospodarzy.�
Takie�sytuacje,�że�raz�jest�lepiej,�raz�gorzej�zdarzają�się,�ale�nie�wydaje�mi�się�to�czymś�
złym.�To�jest�tak,�jak�w�prawdziwym�życiu�i�relacjach�międzyludzkich.�Oczywiście,�były�
takie�momenty,�kiedy�byłem�poirytowany�niedogadaniem�się�z�gospodarzem,�ale�teraz,�
jak�patrzę�na�to�z�perspektywy�czasu,�to�jest�to�dla�mnie�elementem�życia.�Najważniejsze�
jest�tak�naprawdę�to,�co�wyniesiemy�z�tej�praktyki,�a�nie�momenty,�kiedy�nie�mogliśmy�
dogadać� się� z� gospodarzem.� W� każdym� z� tych� miejsc� czegoś� się� nauczyłem,� ten� czas�
dał�mi�dużo�przemyśleń�i�teraz�te�wszystkie,�złe�i�dobre�momenty�mają�dla�mnie�dużą�
wartość.

Siałam,�sadziłam,�pieliłam,�zbierałam.�Przetwarzałam,�pakowałam,�sprzedawałam.�Karmiłam,�
wyprowadzałam�na�pastwisko,�doiłam.�Ale�wiem�przecież,�że�EUL�nie�zrobi�ze�mnie�w�dwa�lata�
pełnego�rolnika.�Wszyscy�gospodarze,�praktycy,�których�spotkałam�w�uniwersytecie�powtarzają,�
że�rolnictwo�to�jest�specyficzna�wiedza.�Zdobywasz�ją�całe�życie,�wciąż�ucząc�się�czegoś�nowego.�
Trzeba�przecież�ściśle�współpracować�z�naturą,�a�ta�nie�zawsze�poddaje�się�naszym�planom.�Ma�
swój�własny�rytm,�który�my�powinniśmy�nauczyć�się�odczytywać�i�pokornie�się�jemu�podda-
wać.�Jakże�często�się�irytowaliśmy,�że�nie�ma�prostych�odpowiedzi�i�wzorów�na�postępowanie�
z�ziemią,�roślinami�i�zwierzętami.�Chcielibyśmy�jednoznacznych�receptur�i�przepisów�na�rolni-
czy�sukces.� I�za�każdym�razem,�gdy�wymagaliśmy�tego�od�naszych�nauczycieli,�dostawaliśmy�
jedną�odpowiedź,�że�w�rolnictwie�takie�jednoznaczne�odpowiedzi�nie�istnieją.

Bartek:�Po�tych�dwóch�latach�czuję,�że�nie�będę�miał�takiej�wiedzy,�by�nazwać�się�w�pełni�wy-
kształconym�rolnikiem.�W�mojej�ocenie�nasz�kurs�opiera�się�na�podstawowych�kwestiach�
i�będę�musiał�jeszcze�dużo�się�nauczyć�na�własnych�błędach.�Ale�też,�gdybym�nie�znalazł�się�
w�EUL-u,�nie�wiedziałbym�w�ogóle,�z�której�strony�zacząć.�Tutaj�mam�możliwość�szerszego�
spojrzenia�na�rolnictwo,�zobaczenia�różnych�gospodarstw,�specjalizujących�się�w�różnych�



174

uprawach�czy�chowie�zwierząt.�A�to�pozwala�mi�przynajmniej�na�obecną�chwilę�przekonać�
się,�czego�nie�chciałbym�robić.

Kasia:�W�moim�przypadku�czuję,�że�EUL�przygotuje�mnie�do�pracy�w�gospodarstwie�rolnym.�
Przyszłam�tu�z�bardzo�konkretnym�planem,�chcę�zajmować�się�chowem�kóz�i�przetwórstwem.�
Mam�gospodarstwo,�które�już�zaczyna�funkcjonować.�W�EUL-u�mam�możliwość�sprawdze-
nia�się�w�tym,�co�chcę�dalej�robić�i�uzyskania�konkretnych�praktycznych�umiejętności.

Mateusz:�Pamiętam,�gdy�Peter�opowiadając�nam�o�szkole�rolnictwa�biodynamicznego,�którą�
ukończył,�podkreślał,�że�i�4�lata�studiowania�rolnictwa�to�jest�zdecydowanie�za�mało.�Dla-
tego�traktuję�EUL� jako�ziarno,�które�zostało�zasiane.�Teraz�ode�mnie�zależy,� jak� je�będę�
dalej�pielęgnował.�Uważam,�że�to�jest�świetna�metoda,�dostałem�najważniejsze�wytyczne,�
a�teraz�będę�poszukiwał�dalej�sam.

Agnieszka�P.:�Nie�ma�dwóch�takich�samych�kawałków�ziemi�i�dwóch�takich�samych�miejsc.�Rol-
nictwo�jest�bardzo�specyficzną�dziedziną.�Moglibyśmy�jeździć�przez�kolejne�10�lat�po�tych�

wszystkich� gospodarstwach,� a� potem�dostać�
jakąś�ziemię�i�nagle�by�się�okazało,�że�od�no-
wa�musimy�się�jej�uczyć.�Dlatego�EUL�jest�dla�
mnie�miejscem,�które�raczej�daje�mi�odwagę,�
zmusza�do�otwarcia�się�na�różne�możliwości,�
niż� konkretnie� przygotowuje� mnie� do� bycia�
rolnikiem.�Mam�za�sobą�doświadczenie�życia�

na�wsi,�gdzie�miałam�kilka�hektarów�ziemi�i�różne�możliwości�ich�wykorzystania.�Jednak�
nie�wiedziałam,�jak�na�poważnie�się�do�tego�zabrać.�A�w�tej�chwili�mam�w�sobie�odwagę,�
żeby�eksperymentować�i�działać.

Jola:�Nam�EUL�dał� odwagę�w�działaniu.�Nie�mając�dogłębnej�wiedzy,� zdecydowaliśmy� się�
w�naszym�gospodarstwie�na�orkę,�sianie,�żniwa.�Gdybyśmy�byli�zupełnie�sami,�nigdy�nie�
podjęlibyśmy�takiego�wyzwania� już�teraz,�na�początku�naszej�drogi.�Balibyśmy�się,�że�to�
nas�po�prostu�przerośnie.

Agnieszka�R.:�EUL�podpowiedział�mi�różne�kierunki,�o�których�wcześniej�w�ogóle�nie�myśla-
łam.�Miałam�oczywiście�w�głowie�rozmaite�wizje�mojego�życia�na�wsi,� jego�organizacji,�

dlateGo traktuję eul jako ziarno, które zostało 
zasiane . teraz ode mnie zależy, jak je będę dalej 
pielęGnoWał . uWażam, że to jest śWietna metoda, 
dostałem najWażniejsze WytyCzne, a teraz będę 
poszukiWał dalej sam .

Zajęcia�na�temat�wpływu�orania�na�glebę�–�na�wesoło

(Fot.�Anna�Sarzalska)
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ale�dopiero�teraz�widzę,�że�mogę�połączyć�wiele�rzeczy�w�tym�jednym�miejscu�i�one�mogą�
stanowić�jakąś�pełnię.�Ta�świadomość�jest�dla�mnie�najważniejsza.�Sama�wiedza�jest�oczy-
wiście�istotna,�ale�dla�mnie�ważne�jest,�że�EUL�dał�mi�podstawy�do�ułożenia�planu,�który�
chciałabym�wcielić�w�życie.

Sebastian�(kurs�II):�Dla�mnie�EUL�jest�niesamowitą�ideą,�bo�nie�chodzi�tu�tylko�o�samo�rolnic-
two�ekologiczne,�a�o�szerzej�pojętą�ekologię.�I�nic�złego�nie�będzie�w�tym,�że�ktoś�z�nas�nie�
będzie�miał�swojego�gospodarstwa.�Możemy�działać�na�rzecz�ekologii�także�w�inny�sposób,�
przyczyniając� się� do� zwiększenia� świadomości� wśród� ludzi,� nawet� naszego� najbliższego�
otoczenia.�Kropla�drąży�skałę,�a�dzięki�nam�i�poprzez�nas�ta�wiedza�może�rozprzestrzeniać�
się�po�całym�świecie.�Chciałbym,�żeby�takich�inicjatyw�jak�EUL�było�więcej.

Minął� pierwszy� rok.� Kończę� go� z� przekonaniem,� że� znalazłam� ważne� miejsce� i� ludzi,� którzy�
będą�mieli�ogromny�wpływ�na�moje�życie.�Ci�ludzie�i�to�miejsce�są�ważnym�elementem�mojej�
edukacji�w�EUL-u,�inspirują�mnie�do�działania,�pomagają�popatrzeć�na�siebie�z�boku,�na�swoje�
wady,�ale�także�docenić�swoje�zalety.�Odkryłam�duchowy�wręcz�związek�ze�światem�zwierząt.�
Uwielbiam�opiekować�się,�karmić,�dotykać,�rozmawiać�z�krowami,�kozami,�kurami.�Wspania-
łym�odkryciem�jest�dla�mnie�świadomość�połączeń�w�świecie�natury,�że�garstka�gleby�to�miliony�
stworzeń,�systemy�społeczne,�alternatywne�światy.

Agnieszka�R.:�To,�co�miało�największy�wpływ�na�mnie�w�naszym�pierwszym�EUL-owym�ro-
ku,�to�podejście�do�ziemi.�Nasze�zajęcia�o�glebie�i�wręcz�metafizyczne�podejście�do�ziemi�
naszych� nauczycieli� otworzyły� mi� umysł� na� zupełnie� nowe� rzeczy,� o� których� wcześniej�
w�ogóle�nie�myślałam.�To�nowe� spojrzenie�na�przyrodę,�budowę� roślin,�na� ich� funkcjo-
nowanie,� zobaczenie� całej� jedności� świata� przyrody� były� dla� mnie� wręcz� wstrząsającym�
doznaniem.�I�jest�dla�mnie�bardzo�ważne,�
że� mam� miejsce� i� ludzi,� z� którymi� mogę�
o�tym�porozmawiać.

Mateusz:� EUL� w� dużej� mierze� zmienił� mój�
pogląd� na� temat,� czym� jest� rolnictwo.�
Całkiem�inaczej�teraz�patrzę�na�moje�życie�
na� wsi,� bardziej� pokornie� podchodzę� do�
tego,�ale� też�nie�wyobrażam�sobie� już� in-
nego�sposobu�życia.�Moje�życie�często�jest�
pełne� chaosu,� a� tu� uczę� się� systematycz-
ności�i�skrupulatności.�Rodzina,�zwierzęta�
w� gospodarstwie,� to� wszystko� wiąże� się�
z�codzienną�odpowiedzialnością.

Ewa:�Tak,�myślę,�że�uczymy�się�pokory.�Ona�
jest� niezbędna� w� rolnictwie.� Pracujesz�
w�ziemi,�w�określonych�warunkach,�które�nie�zawsze�są�zależne�od�ciebie.�Przyroda,�któ-
ra�jest�zmienna,�uczy�mnie�większego�dystansu�do�własnych�ambicji,�większej�akceptacji�
i�spokoju.�Ten�rok�był�dla�mnie�bardzo�inspirujący,�dał�mi�poczucie�sensowności�moich�
działań� i� pewności�w�kroczeniu�wybraną�drogą.�Nabrałam� siły� i� odwagi.�Mogłam� też�
nabyć�wiele�praktycznych�umiejętności,�o�których�dawno�marzyłam,�a�wciąż�nie�miałam�
odwagi�i�czasu.

Emilia:�W�obecnej�chwili�jest�jedna�cenna�rzecz,�którą�potrafię�nazwać,�a�którą�dał�mi�EUL.�
To�jest�miejsce,�społeczność,�które�dają�mi�możliwość�podążania�za�moją�pasją.�Od�dawna�
rolnictwo�ekologiczne�było�mi�bardzo�bliskie,� ale�nie�wiedziałam,� jak�mogę�zrealizować�
te�moje�marzenia.�Choć�jeździłam�w�wiele�miejsc,�byłam�w�Niemczech�i�Szwajcarii,�gdzie�
miałam�styczność�ze�szkołami�rolnictwa�biodynamicznego,�to�wciąż�brakowało�mi�ziemi,�
gdzie�mogłabym�to�swoje�ziarenko�zasiać,�żeby�ono�mogło�zacząć�rosnąć,�zapuszczać�ko-
rzenie.�To�tak,�jak�dmuchawiec�przenoszony�przez�wiatr�w�różne�miejsca.�Czekałam�kilka�
lat�i�w�końcu�tu�w�EUL-u�dostałam�taką�ziemię,�tu�są�ludzie,�terminarz,�wiedza,�konkretne�
miejsce,�gdzie�mogę�realizować�moje�marzenia.

W obeCnej ChWili jest jedna Cenna rzeCz, którą potrafię 
nazWać, a którą dał mi eul . to jest miejsCe, społeCzność, 
które dają mi możliWość podążania za moją pasją . od 
daWna rolniCtWo ekoloGiCzne było mi bardzo bliskie, ale 
nie Wiedziałam, jak moGę zrealizoWać te moje marzenia . 
Choć jeździłam W Wiele miejsC, byłam W niemCzeCh 
i szWajCarii, Gdzie miałam styCzność ze szkołami 
rolniCtWa biodynamiCzneGo, to WCiąż brakoWało mi 
ziemi, Gdzie moGłabym to sWoje ziarenko zasiać, żeby ono 
moGło zaCząć rosnąć, zapuszCzać korzenie . to tak, jak 
dmuChaWieC przenoszony przez Wiatr W różne miejsCa . 
Czekałam kilka lat i W końCu tu W eul-u dostałam 
taką ziemię, tu są ludzie, terminarz, Wiedza, konkretne 
miejsCe, Gdzie moGę realizoWać moje marzenia .
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Sebastian� (kurs� II):� Nasze� zjazdy,� zajęcia� i� praktyki� –� wszystko� to� zasiało� we� mnie� ziarno�
i�wiem,�że�gdy�nadejdzie�odpowiedni�moment,�znajdzie�to�ujście.�Wszystkie�zdobyte�wia-
domości� i�umiejętności� są�dla�mnie�cenne.�Najbardziej� cieszą�mnie�proste� rzeczy,�że�na-
uczyłem� się� doić� kozy,� kosić� kosą.� Być� może� w� przyszłości� swoją� ziemię� będę� uprawiał�
w�bardziej�archaiczny�sposób,�bez�maksymalizacji�zysków,�zachowując�jak�największą�sa-
mowystarczalność.�Dlatego�cieszą�mnie�także�wszystkie�nasze�zajęcia�z�rzemiosła,�filcowa-
nie,�robienie�świec,�to�wszystko,�co�w�tym�moim�prostym�życiu�będzie�przydatne.

Ola:�W�końcu� robię� to,� co� lubię.� Sprawia�mi� to�niezwykłą�przyjemność.�Wszystko� zaczęło�
układać�się�w�odpowiedni�sposób,�jak�puzzle,�tworząc�coś�w�rodzaju�drogi,�którą�wiem,�że�
powinnam�dalej�iść.�Pojawiło�się�we�mnie�dużo�odwagi�i�pewności�siebie,�dużo�akceptacji.�
Dostrzegłam�wiele�możliwości,�które�chcę�wykorzystać� i� realizować.�Obawy,�które�mia-
łam,�w�cudowny�sposób�minęły�i�mam�w�sobie�pewność,�że�to,�co�chcę,�to�będę�mieć.�Bo�
jedyne�ograniczenia�jakie�są,�to�te�we�mnie,�a�z�nimi�mogę�walczyć.

Krzysztof:�Dla�mnie�najważniejsi�są�ludzie.�EUL�dał�mi�możliwość�poznania�ludzi�o�podob-
nym�światopoglądzie,�podejściu�do�życia�i�natury.

Jadwiga�(kurs�I):�Powoli�coraz�lepiej�rozumiem,�o�co�chodzi�w�życiu.

*

Dla�rolników,�u�których�odbywałam�praktyki,�mijający�pierwszy�rok�z�EUL-em�także�był�do-
świadczaniem�czegoś�nowego.�Często�bardzo�trudnego,�ale�jak�sami�mówią,�ciekawego.

Rozmowy�przeprowadziłam�z�Bogdanem�Charą�oraz�Joanną�i�Frankiem�Dublerami.

Dlaczego zgodziliście się zaangażować w EUL jako rolnicy-edukatorzy?

Bogdan:� Wychowałem� się� w� tradycyjnym� gospodarstwie� i� przy� rodzicach� uczyłem� się� go-
spodarowania.� Już� 35� lat� prowadzę� gospodarstwo� po� rodzicach,� ciągle� w� nie� inwestuję�
i�rozwijam,�to�upewnia�mnie,�że�jestem�dobrym�rolnikiem�i�swoje�umiejętności�mogę�i�po-
winienem�przekazywać�swoim�następcom,�a�także�innym,�którzy�pragną�zdobywać�wiedzę�
potrzebną�do�prowadzenia�tradycyjnego�i�ekologicznego�gospodarstwa.

Joanna:�Razem�z�Frankiem�ukończyliśmy�szkoły�rolnicze�w�Szwajcarii�–�Frank�szkołę�zawodo-
wą,�a� ja�szkołę�rolnictwa�biodynamicznego.�W�Szwajcarii� jest�bardzo�długa�tradycja�nauki�
poprzez�praktykę,�podczas�której�uczeń,�pracując,�uczy�się�od�swojego�mistrza.�Dlatego,�gdy�
usłyszeliśmy,�że�w�Polsce�rodzi�się�idea�organizacji�takiej�szkoły�dla�rolników,�w�naturalny�

sposób� chcieliśmy� się�włączyć�w� to�przedsię-
wzięcie.�Tym�bardziej,�że�w�Polsce�nie�ma�in-
nej� możliwości� praktycznej� nauki� rolnictwa.�
A�nie�da�się�przecież�nauczyć�orać�czy�siać�za�
biurkiem.�A�mamy�poczucie,�że�po�kilkudzie-
sięciu�latach�praktykowania�rolnictwa�i�wielu�
latach� prowadzenia� własnego� gospodarstwa,�
możemy�teraz�sami�przekazywać�wiedzę.

Co to znaczy uczyć przyszłych rolników?

Joanna:� Podczas� praktyk� możemy� pokazać� to,� co� sami� robimy,� jak� funkcjonuje� nasze� go-
spodarstwo,�metodę�prób� i� błędów,� jaką�dochodziliśmy�do�obecnej� chwili.�Nauczyć�ob-
serwacji,�uwrażliwić�na�przyrodę,�bo� to� jest�niezbędne�w�pracy� rolnika.�Dać� studentom�
możliwość�doświadczenia�codzienności�gospodarstwa�rolnego�–�czasami�chaosu,�czasami�
porządku,�improwizacji,�stresu,�przeskoczenia�własnego�cienia.�W�pracy�w�gospodarstwie�
można�spodziewać�się�wszystkiego�i�trzeba�umieć�sobie�z�tym�radzić.�A�tego�nie�można�się�
nauczyć�czysto�teoretycznie,�tego�trzeba�doświadczyć.

Bogdan:�Student�EUL-u�trafia�do�nas�zwykle�pełen�zapału.�Naszą�rolą� jest�ostudzić�nieco�
ten�zapał� i�pomóc�odnaleźć�w�sobie�talent�do�rolnictwa,�bo�nie�każdy�go�ma;�ktoś�ma�

W szWajCarii jest bardzo dłuGa tradyCja nauki poprzez 
praktykę, podCzas której uCzeń, praCująC, uCzy się od 
sWojeGo mistrza . dlateGo, Gdy usłyszeliśmy, że W polsCe 
rodzi się idea orGanizaCji takiej szkoły dla rolnikóW, 
W naturalny sposób ChCieliśmy się WłąCzyć W to 
przedsięWzięCie . tym bardziej, że W polsCe nie ma innej 
możliWośCi praktyCznej nauki rolniCtWa .
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II�grupa�studentów�EUL-u�po�zajęciach�z�pionierem�rolnictwa�ekologicznego,�Mieczysławem�Babalskim

(Fot.�Anna�Sarzalska)

talent� do� przedmiotów� ścisłych,� ktoś� do� humanistycznych� lub� artystycznych,� ktoś� do�
mechaniki,� a� ktoś� do� rolnictwa…� Poza� talentem� trzeba� jeszcze� lubić� taką� pracę,� mieć�
przygotowanie�teoretyczne�i�praktyczne,�a�także�posiadać�środki�finansowe�na�założenie�
i�start�swojego�gospodarstwa.�Możliwość�czynnego�udziału�podczas�praktyk�we�wszyst-
kich�pracach�w�dobrym�gospodarstwie�jest�konieczna�i�nieoceniona,�jeśli�chce�się�zajmo-
wać�rolnictwem.

Czy mieliście jakąś wizję tych praktyk? Czy jakieś własne doświadczenia związane z edukacją 
pomogły wam podczas praktyk studentów EUL-u?

Bogdan:�Szybko�okazało� się,� że�nie�da� się� trzymać� jednej�wizji� czy�wstępnie�opracowanego�
wspólnie�z�EUL-em�regulaminu.�Każdy�student�jest�inny�i�wymaga�innego�podejścia,�tak�
jak�każda�praca�w�gospodarstwie� i�każdy�dzień�na�roli� są� inne.�Czasem�jest�dużo�pracy,�
a�innym�razem�jej�brak,�czasem�jest�czas�na�zajęcia�teoretyczne,�a�niekiedy�brak�siły�i�chęci�
na�nie.�Dlatego�zdecydowaliśmy�się�na�pewną�elastyczność�w�praktykach,� studenci� sami�
proponowali�rytm�pracy�i�odpoczynku.�Uważam,�że�to�był�całkiem�trafny�pomysł,�bo�stu-
denci�bez�presji� czasu�chętniej�angażowali� się�w�życie�gospodarstwa,�w�sumie�pracowali�
więcej�i�przez�to�nabierali�większej�praktyki.

� Ja� sam�do�dzisiaj�bardzo� sobie�cenię� rozmowy�z� rodzicami.�Od�dzieciństwa�miałem�moż-
liwość�uczestniczyć�w�wielu�pracach� rolnych�pomagając� im.�To�była�dla�mnie�praktyczna�
nauka�rolnictwa.�Tak�samo�staram�się�przekazywać�swoją�wiedzę�i�umiejętności�praktykan-
tom.�Gdy�zabieramy�się�do�jakiejś�pracy,�tłumaczę�i�pokazuję,�co�i�jak�trzeba�robić.�Potem�
zostawiam�ich�samych�z�maszynami,�ale�oczywiście�jestem�gdzieś�w�pobliżu�i�służę�pomocą.�
Zaplanowane�w�programie�wieczorne�zajęcia�teoretyczne�powinny�tylko�to�uzupełniać.

Frank:�My�widzieliśmy�wartość�w�tym,�że�sami�już�jako�dojrzali�ludzie�przeszliśmy�podobną�
drogę�edukacyjną.�To�nam�pozwala�wczuć�się�w�sytuację�praktykanta� i�zrozumieć�naszą�
rolę�podczas�praktyk.�Nie�urodziliśmy�się�na�wsi,�rolnictwa�musieliśmy�uczyć�się�jak�każ-
dej� innej� dziedziny� wiedzy.� Na� własnej� skórze� odczuliśmy,� jak� ogromna� jest� ta� wiedza,�
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jak�bardzo�potrzebny� jest� czas� i�możliwość� zdobywania�praktycznych�umiejętności.�Mój�
mistrz�powtarzał,�że�minimalny�czas,�by�się�czegoś�nauczyć,�to�siedem�lat.�Studenci�EUL-
-u�mają�tylko�dwa�lata,�dlatego�muszą�szybko�zdecydować�się,�czego�szukają.�A�nie�jest�to�
takie�proste,�zwłaszcza�dla�ludzi�z�miasta,�którzy�dotychczas�nie�mieli�żadnych�głębszych�
doświadczeń�w�rolnictwie.

Czy program, który proponuje EUL, jest dobrą formą nauki dla ludzi dorosłych, którzy przy-
chodzą do uniwersytetu już z pewnym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych?

Bogdan:�Moim�zdaniem� jest� to�najlepsza� forma�kształcenia�dla� takich� ludzi.�Chciałbym,�by�
taką�szkołę�przebyły�również�dzieci�rolników,�które�przymierzają�się�do�przejęcia�gospo-
darstwa.�Kontakt�z�doświadczonymi�rolnikami�i�praca�w�dobrych�gospodarstwach�może�
przynieść�tylko�dobre�rezultaty.

� Praktykant�staje�się�częścią�gospodarstwa,�próbuje�włączać�się�w�codzienne�prace.�Czasem�
to�mu�dobrze�wychodzi,� a� czasem�gorzej.� Praktykanci� zmieniają� trochę� rytm�gospodar-
stwa,� co� bywa� trudne� do� zaakceptowania� przez� domowników.� Najtrudniej� jest� z� pracą�
ze�zwierzętami,�ale�według�mnie�to�jest�podstawa,�bo�gospodarstwo�tradycyjne�nie�może�
obejść�się�bez�zwierząt.�Praktykant,�który�nie�lubi�lub�boi�się�pracy�ze�zwierzętami,�powi-
nien�się�mocno�zastanowić,�czy�chce�zostać�rolnikiem.

Joanna:�Jeśli�ktoś�chce�zostać�rolnikiem,�to�nie�ma�innej�możliwości,�jak�tylko�nauka�poprzez�
praktykę.�Możesz� studiować�rolnictwo� latami� i�nic�z� tego�nie�wyjdzie,� jeśli�nie�będziesz�
nabywał�praktycznych�umiejętności.�Tego�nie�da�się�niczym�zastąpić.�Musisz�to�wszystko�
przeżyć,�przepracować�cały�cykl,�zobaczyć,�jak�funkcjonują�różne�gospodarstwa�i�EUL�daje�
taką�możliwość.

Frank:� Jako� edukatorzy� oczywiście� musimy� brać� pod� uwagę,� że� ludzie� dorośli� mają� swoje�
ograniczenia.�Przed�nami�i�przed�praktykantami�stoi�duże�wyzwanie,�jakim�jest�wspólne�
życie�pod�jednym�dachem�przez�kilka�miesięcy.�Nie�każdy�przecież�dobrze�się�do�tego�akli-
matyzuje.�Czasami� też�pewne�prace�wydają� się�praktykantom�niepotrzebne,�bo�na�przy-
kład�rąbanie�drzewa�–�co�to�może�być�za�nauka.�Ale�w�naszej�ocenie�wszystkie�czynności,�
jakie�może�wykonać�w�gospodarstwie�praktykant,�mają�wartość�dla�niego� i� staramy� się�
to�pokazać.�Trzeba�też�znaleźć�złoty�środek,�pogodzić�rytm�gospodarstwa�z�czasem,�jaki�
praktykant� ma� dla� siebie,� tak,� by� z� jednej� strony� mógł� on� zobaczyć� całe� spektrum� prac�
w�gospodarstwie,�ale�z�drugiej�miał�też�swój�czas�na�naukę�teoretyczną.

Co stanowiło dla was największe wyzwanie w związku z przyjazdem studentów EUL-u do 
gospodarstwa?

Frank:�Najbardziej�obawialiśmy�się�tego,�że�przyjadą�obce�osoby�do�domu.�Nie�wiedzieliśmy�
przecież,�kto�to�będzie,�czy�uda�nam�się�dogadać,�czego�będą�od�nas�oczekiwać.�To�jest�bar-
dzo�trudna�sytuacja�dla�obu�stron,�jeśli�ktoś,�kto�przyjeżdża�zdobywać�wiedzę�i�doświad-
czenie,�sam�nie�do�końca�wie,�czego�chce.�Nie�do�końca�też�wiedzieliśmy,�jak�zaplanować�
prace�w�naszym�gospodarstwie,�nie�byliśmy�w�stanie�z�góry�określić,�na�ile�studenci�będą�
się� angażować� w� rytm� naszego� gospodarstwa� i� codzienne� obowiązki.� Musieliśmy� także�
stworzyć�warunki,�które�pozwalałyby�nam�wszystkim�na�zachowanie�swoich�sfer�prywat-
ności,�możliwości�pobycia�samemu,�miejsca,�do�którego�można�się�wycofać.

Bogdan:�Trudnym� i� nowym�problemem�była�dla�mnie�nowa�osoba�w�domu� i�w�gospodar-
stwie.� Jest� to� dla� mnie� jakieś� ograniczenie,� trzeba� zachowywać� większą� samokontrolę,�
a�dom�nie� jest� już�takim�azylem,�gdy�ciągle�przebywa�w�nim�obca�osoba,�nawet�gdy�jest�
lubiana�przez�domowników.�Praktykanci�czasem�za�bardzo�angażują�się�w�życie�rodziny,�
oceniają�gospodarzy�i�próbują�im�narzucać�swój�styl.�Pobyt�w�gospodarstwie�traktują�jak�
przygodę,�zapominając,�że�to�są�tylko�praktyki.�Wynikiem�tego�jest�zmęczenie�gospodarzy�
praktykantami.�Aby�tego�uniknąć,�gospodarze�i�praktykanci�powinni�jednak�zachowywać�
pewien�dystans�w�stosunku�do�siebie.
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Jak oceniacie ten mijający pierwszy sezon praktyk. Co najcenniejszego w waszej ocenie dostali 
studenci? Czy coś wynieśliście także dla siebie z tego czasu?

Frank:�Praktyki� to� jest�nie� tylko�doświadczenie�czysto�rolnicze,� także�po�prostu�życiowe.�Bo�
rolnictwo�trudno�oddzielić�od�życia�prywatnego.�Nie�jesteś�urzędnikiem,�który�o�konkretnej�
godzinie�zamyka�za�sobą�drzwi�biura.�Dlatego�uważam,�że�praktyki�są�bardzo�holistycznym,�
tak�jak�samo�rolnictwo,�doświadczaniem.�Doświadczasz�codziennych�obowiązków�związa-
nych�z�prowadzeniem�gospodarstwa,�ale�także�możesz�doświadczyć�na�przykład�bycia�w�ro-
dzinie.�Praktyka�to�nie�tylko�praca�w�polu,�ale�także�wieczorne�rozmowy�przy�kolacji.

Joanna:�Dzięki�praktykom�mogłam�popatrzeć�na�własne�gospodarstwo�oczami�osoby,�która�
przychodzi�z�zewnątrz,�oczami�nowicjusza.�Pytania�studentów�zmusiły�mnie�do�przemy-
śleń.�Nagle�otwierają�się�inne�zmysły.

Bogdan:�Mogłem�wiele�przypomnieć�sobie�ze�
swojej�wiedzy.�Na�co�dzień�człowiek�dzia-
ła�już�dość�rutynowo,�a�tu�była�możliwość�
na�nowo�uporządkowania�tego,�co�się�wie.�
Także� w� pewnym� stopniu� to� doświadcze-
nie� uwrażliwiło� nas� na� problemy� innych�
i� uświadomiło,� że� pewne� zawody� i� umiejętności� idą� w� zapomnienie� i� naszym� moralnym�
obowiązkiem�jest�ratować�z�tego,�ile�się�da�poprzez�przekazywanie�swoich�umiejętności�i�do-
świadczenia�innym.

aGnieszka makoWska �– Po�dziesięciu�latach�pracy�w�organizacji�pozarządowej�i�re-
alizacji�projektów�rozwojowych�w�Federacji�Rosyjskiej�i�Azji�Centralnej�zdecydowała�się�
zająć�rolnictwem�i�spełnić�swoje�marzenia�jeszcze�z�czasów�dzieciństwa.�W�roku�2016�zo-
stała�studentką�II�kursu�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego.�Współprowadzi�nieduże�
gospodarstwo�ekologiczne�„Ekopoletko”�w�Stryszowie�w�Małopolsce.�Jest�współzałożyciel-
ką�Ruchu�Suwerenności�Żywnościowej�Nyeleni�Polska.

to dośWiadCzenie uWrażliWiło nas na problemy innyCh 
i uśWiadomiło, że peWne zaWody i umiejętnośCi idą 
W zapomnienie i naszym moralnym oboWiązkiem jest 
ratoWać z teGo, ile się da poprzez przekazyWanie sWoiCh 
umiejętnośCi i dośWiadCzenia innym .
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Reto Ingold
Szkoła�Rolnictwa�Biodynamicznego,�Szwajcaria

JAK�UCZYĆ�ROLNICTWA�EKOLOGICZNEGO�
W�GRUNDTVIGIAŃSKIM�STYLU?

Urodziłem�się�na�sennych�przedmieściach�Bazylei�w�Szwajcarii,�w�pobliżu�granicy�niemiec-
ko-francuskiej.�Moi�rodzice�pochodzący�ze�wsi�byli�szczęśliwi,�że�udało�im�się�uniknąć�losu�
biednych�rolników,�którego�zaznali�w�domach�rodzinnych.�Nie�mieli�możliwości�studiowania�
na�uniwersytecie�i�oczywiście�mieli�nadzieję,�że�ich�dzieci�przyjmą�oferowaną�im�szansę�i�po-
dejmą�karierę�naukową.

Jednak�ja�już�bardzo�wcześnie�wykazywałem�zainteresowanie�rolnictwem,�jeździłem�w�Al-
py�z�dziadkiem�w�okresie�ferii�letnich,�a�jesienią�odbywałem�bezpłatne�praktyki�w�winnicy.�
Moi�rodzice�zupełnie�tego�nie�rozumieli.�Zatem�spotkaliśmy�się�w�pewnym�sensie�w�połowie�
drogi�–�poszedłem�na�uniwersytet�rolniczy.�Po�trzech�semestrach�nie�mogłem�dłużej�udawać,�
że�nie�widzę,�iż�ten�kompromis�okazał�się�fałszywy:�jak�dotąd�studia�agronomiczne�nie�miały�
nic�wspólnego�z�rolnictwem.�Odszedłem�z�uniwersytetu� i�udałem�się�na�praktyki�w�gospo-
darstwie�biodynamicznym.�W�moim�rodzinnym�regionie�poznałem�pewnego�rolnika,�który�
chciał�przejąć�nowe�gospodarstwo�we�francuskojęzycznej�części�Szwajcarii.�Byłem�zadowolo-
ny,�że�potrzebował�kogoś,�kto�by�pomógł�mu�przetrwać�ten�pierwszy�rok�zmian.

Patrząc�wstecz�muszę�stwierdzić,�że�była�to�mądra�decyzja�i�prawdopodobnie�moja�ostatnia�
okazja,� by� „podążyć� za� głosem� serca”.�Abstrakcyjna�wiedza�o� rolnictwie� już�wystarczająco�
dusiła�mój�otwarty�na�praktykę�umysł.�Za�dużo�pracowałem�głową�i�miałem�problem,�żeby�
„zwyczajnie�działać”�i�dostrzec,�co�się�dzieje�wokół�mnie�podczas�pracy�z�ziemią,�roślinami�
i�zwierzętami.�Muszę�podziękować�temu�rolnikowi�za�to,�że�z�cierpliwością�uczył�mnie,�abym�

nie�tyle�wychodził�od�tego,�co�już�poznałem,�
co�zanurzał�się�w�dane�zajęcie�i�rozwijał�ak-
tywną�obecność�w�świecie.

Przykłady?� Kiedy� z� wielkim� zaangażo-
waniem� właściwym� uczniowi� kosiłem� sia-
no,� starając� się� kontrolować� pracę� kosiarki,�
wysokość�cięcia,�prędkość�i�efekt,�nie�byłem�
w� stanie� usłyszeć,� że� maszyna� zaczęła� pisz-
czeć,�ponieważ�niektóre�śruby�się�poluzowały�
i�wreszcie�maszyna� się� zepsuła,� zanim� sobie�
zdałem�z�tego�sprawę.�Jak�to�możliwe,�że�nie�
widziałem,�że�krowa�stoi�z�gorączką,�z�wiszą-
cymi� uszami,� nie� je,� nie� żuje� i� przeszedłem�
obok�niej,�niczego�nie�zauważając?

Pięć�i�pół�roku�zajęło�mi�rozwinięcie�własnego�obrazu�tego,�na�czym�polega�praca�i�prak-
tyka�rolnicza.�Dało�mi�to�istotne�zaplecze,�którego�za�nic�bym�dziś�nie�oddał.�Byłem�w�stanie�
wrócić�na�uniwersytet�tylko�dzięki�temu,�że�miałem�tę�podstawową�wiedzę,�dotyczącą�tego,�
o�co�chodzi�w�rolnictwie.

Właśnie�w�czasie�praktyk� rolniczych�odkryłem�moje� zainteresowanie�nauczaniem.�Spra-
wiało�mi�przyjemność�pokazywanie�ludziom,�na�czym�polega�rolnictwo�organiczne�i�biodyna-

patrząC WsteCz muszę stWierdzić, że była to mądra 
deCyzja i praWdopodobnie moja ostatnia okazja, by 
„podążyć za Głosem serCa” . abstrakCyjna Wiedza 
o rolniCtWie już WystarCzająCo dusiła mój otWarty na 
praktykę umysł . za dużo praCoWałem GłoWą i miałem 
problem, żeby „zWyCzajnie działać” i dostrzeC, Co się 
dzieje Wokół mnie podCzas praCy z ziemią, roślinami 
i zWierzętami . muszę podziękoWać temu rolnikoWi za to, 
że z CierpliWośCią uCzył mnie, abym nie tyle WyChodził 
od teGo, Co już poznałem, ale abym zanurzał się W dane 
zajęCie i rozWijał aktyWną obeCność W śWieCie .
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miczne.�Dlatego�w�tym�czasie�zapisałem�się�na�jedyny�nieformalny�kurs�biodynamiki�w�Szwaj-
carii,�a�następnie�postanowiłem�pogłębić� swoją�wiedzę�w�dziedzinie�rolnictwa� i�nauczania,�
wracając�na�studia�i�wzbogacając�tym�samym�moje�doświadczenie�o�formalne�wykształcenie�
pedagogiczne�dla�agronomów.

Przypuszczam,�że�dzięki�tym�praktycznym�podstawom�byłem�o�wiele�lepszym�nauczycielem,�
niż� gdybym� skończył� same� studia� rolnicze� bez� zapoznania� się� z� zasadami� organicznej� i� bio-
dynamicznej�praktyki� rolniczej.� Innym�aspektem,�który�uważam�za�bardzo�ważny�dla�moich�
umiejętności�pedagogicznych,�była� szansa�uczenia� się� rolnictwa�u�boku� tego�właśnie� rolnika,�
z�którym�spędziłem�moje�pierwsze�dwa�lata.�Fritz�Baumgartner�był�serdecznym�człowiekiem,�
prostym�i�szczerym�w�swojej�pracy,�otwartym�na�rozwój,�kulturę�i�badania�naukowe.�Był�do-
świadczonym�i�mądrym�rolnikiem,�z�którym�konsultowało�się�wielu�innych�młodych�i�starych�
rolników�i�kierowników�projektów.�Zawsze�zabierał�mnie�ze�sobą,�kiedy�szedł�udzielić�komuś�
rady�lub�gdy�uczył�gdzieś�rolnictwa�biodynamicznego.�Nigdy�nikogo�nie�oceniał,�zawsze,�gdy�
ktoś�zwracał�się�do�niego�ze�swoim�problemem,�dawał�mu�drugą�szansę�i�zawsze�był�gotowy,�
aby�ponownie�rozważyć�pytanie,�które�pojawiło�się�kolejny�raz.�Nauczył�mnie�cierpliwości�i�za-
interesowania�w�stosunku�do�studentów,�młodzieży,�którą�zawsze�widział�w�pewnym�sensie�jako�
wyprzedzającą�go,�gdyż�urodziła�się�po�nim,�w�przyszłości,�a�zatem�w�jego�mniemaniu�była�od�
niego�bogatsza�o�kulturę�i�wspólne�doświadczenia,�nawet�jeśli�nie�zdawała�sobie�z�tego�sprawy,�
nie�pokazywała�ani�nawet�nie�zachowywała�się�
w�ten�sposób.�Jego�nauczanie�pełne�było�sza-
cunku�i�chęci�pomocy.

To�sprawiło,�że�kiedy�zacząłem�pracę,�jako�
nauczyciel� w� oficjalnych� szkołach� rolniczych�
w�Szwajcarii,�a�później�na�kursach�organicz-
nych�i�w�biodynamicznej�szwajcarskiej�szkole�
rolniczej,�wciąż�miałem�jego�szlachetny�przy-
kład�z�tyłu�głowy.�Jestem�nauczycielem�w�tej�
dziedzinie�od�ponad�23�lat,�a�Fritz�Baumgart-
ner,� mądry,� stary� rolnik,� jest� wciąż� obecny�
w�moich�myślach.

Biodynamiczne�szkoły�rolnicze�w�Szwajca-
rii�oferują�podwójny�kurs�zawodowy,�łączący�
cztery�lata�praktyki�w�gospodarstwach�biodynamicznych�Demeter�w�Szwajcarii�i�dodatkowe�
zajęcia�grupowe�(około�2000�wykładów).�Studenci�rolnictwa�biorą�udział�w�zajęciach�w�go-
spodarstwach,�które�wybrali�do�pracy�na�co�najmniej� rok,�a�kiedy� idą�do�szkoły,�muszą�na�
nowo�przystosować� się�do� siedzenia�w� ławkach� i� uważnego� słuchania.� Są�pełni�dopiero� co�
zdobytych�na� farmach�doświadczeń� i� chcą,�aby�krok�po�kroku�odzwierciedlić� to,� czego� się�
nauczyli.�Praktyka�rolnicza�powinna,�jeśli�szkoła�pracuje�dobrze,�znaleźć�uzupełnienie�w�pro-
gramie�nauczania.

Jak�uczyć�rolnictwa�ekologicznego�w�kształceniu�zawodowym?

Oto�moje�główne�wnioski�dotyczące�sposobu�nauczania�rolnictwa�w�dzisiejszym�kształceniu�
zawodowym:

�• Przedstawianie�pełnego�obrazu

Nie� wystarczy� dostarczyć� dużej� ilości� informacji,� nawet� jeśli� są� one� związane� z� produkcją�
ekologiczną.� Dla� mnie� ważne� jest� to,� aby� przekazywać� wiedzę� „zakorzenioną”,� pokazywać�
fakty,� procedury� w� kontekście� całokształtu�
praktyki�rolniczej.�Oznacza�to,�że�staram�się�
przedstawiać�rzeczy�z�różnych�stron�i�pozio-
mów�tak,�jak�chodzimy�wokół�drzewa�i�opi-
sujemy� je� z� różnych� perspektyw.� Ucząc,� do-
rzucam�do�tego�obrazu�dodatkowe�fragmenty�
wiedzy.�Można�powiedzieć,�że�staram�się�po-

niGdy nikoGo nie oCeniał, zaWsze, Gdy ktoś zWraCał się 
do nieGo ze sWoim problemem, daWał mu druGą szansę 
i był GotoWy, aby ponoWnie rozWażyć pytanie, które 
pojaWiło się kolejny raz . nauCzył mnie CierpliWośCi 
i zainteresoWania W stosunku do studentóW, młodzieży, 
którą zaWsze Widział W peWnym sensie jako WyprzedzająCą 
Go, Gdyż urodziła się po nim, W przyszłośCi, a zatem 
W jeGo mniemaniu była od nieGo boGatsza o kulturę 
i Wspólne dośWiadCzenia, naWet jeśli nie zdaWała 
sobie z teGo spraWy, nie pokazyWała ani naWet nie 
zaChoWyWała się W ten sposób . jeGo nauCzanie pełne było 
szaCunku i ChęCi pomoCy .

przedstaWienie pełneGo obrazu oznaCza dla mnie także 
połąCzenie praktyki i teorii . pytania na temat teGo, 
Co ten noWy element Wiedzy zmienia W nas kulturoWo, 
W naszym społeCzeństWie i W naszym przyszłym rozWoju 
duChoWym, są Ważne i należy się nimi zająć . 
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szerzać�wiedzę�o� środowisku� ekologicznym.� Jeśli� dodam�kolejną� lekcję,� nie� będę�podwajać�
faktów,�pokażę�tylko�dodatkowe�spostrzeżenia�dotyczące�tych�samych�rzeczy,�które�sprawią,�
że�staną�się�one�bardziej�żywe,�wyraźne.�Pomagam�porządkować�wiedzę�w�taki�sposób,�żeby�
połączenia�stały�się�widoczne,�a�informacje�uzyskały�głębię,�żeby�wiedza�nie�pozostała�tylko�
na�powierzchni.�Przedstawienie�pełnego�obrazu�oznacza�dla�mnie�także�połączenie�praktyki�
i�teorii.�Pytania�na�temat�tego,�co�ten�nowy�element�wiedzy�zmienia�w�nas�kulturowo,�w�na-
szym�społeczeństwie�i�w�naszym�przyszłym�rozwoju�duchowym,�są�ważne�i�należy�się�nimi�
zająć.�Przedstawienie�pełnego�obrazu�sprawia,�że�staję�się�widoczny�i�zrozumiały�dla�studenta.�
Jeśli�mi�się�uda�przedstawić�pełny�obraz,�staję�się�autentyczny�jako�nauczyciel.

�• Nauczanie�na�wszystkich�poziomach

Przedstawienie�pełnego�obrazu�oznacza�również�wyjście�poza�wyjaśnienia�intelektualne.�Sta-
ram�się�także�zmienić�poziom�zrozumienia.�Rozumienie�„głową”�jest�prawdopodobnie�najła-

twiejsze�do�osiągnięcia,�ale�także�najbardziej�
powierzchowne.�Rzeczy�nie�mogą�przebywać�
w�umyśle�długo,�ponieważ�są�szybko�zastępo-
wane�nowymi�elementami,�które�konsumują�
naszą� uwagę.� Dlatego� zrozumienie� musi� na-
stąpić�w�„sercu”,�żeby�zbliżyć�się�do�umysłu.�
Z� mojego� doświadczenia,� uczniowie� zazwy-
czaj�„słuchają�sercem”,�ale�w�większości�przy-

padków�nauczyciele�nie�uczą�„z�serca”.�„To�jest�dla�mnie�ważne�(lub�nieważne)”�jest�komuni-
katem�wysyłanym,�kiedy�uczy�się�„z�serca”.�Rolnictwo�ekologiczne�jest�bardzo�żywym�polem�
do�nauczania�„z�sercem”:� to,�czy�dana�rzecz�ma�coś�wspólnego�ze�zrównoważonym�rolnic-
twem,�czy�nie,�jest�kwestią�ważną�dla�studentów,�aby�mogli�zaklasyfikować�fragment�wiedzy,�
którego�uczę.�Fakty�wydają�się�być�nieinteresujące�lub�mało�istotne,�kiedy�istnieją�same�dla�
siebie,�stają�się�ważne�tylko�w�kontekście�„serca”.

Dobrym�przykładem�„nauczania�z�sercem”�jest�następująca�historia.�Kiedyś�miałem�uczyć�
studentów�o�nawożeniu�świeżym�obornikiem�krów�lub�kompostem.�Uczyliśmy�się�o�zaletach�
kompostu.�Potem�jednak�musiałem�poinformować�ich,�że�kompost�może�również�powodować�
nagromadzenie� fosforu�w�glebach�ogrodowych,�ponieważ� inne� substancje�odżywcze� często�
zostają�wypłukane,�zanim�uda�im�się�dotrzeć�do�gleby.�Studentów�„nie�bawiły”�te�komplika-
cje.�Wydawało�im�się,�że�zrozumieli,�że�obornik�zwierzęcy�jest�dobry�dla�gleby.�Teraz�dowie-

rozumienie „GłoWą” jest praWdopodobnie najłatWiejsze do 
osiąGnięCia, ale także najbardziej poWierzChoWne . rzeCzy 
nie moGą przebyWać W umyśle dłuGo, ponieWaż są szybko 
zastępoWane noWymi elementami, które konsumują naszą 
uWaGę . dlateGo zrozumienie musi nastąpić W „serCu”, żeby 
zbliżyć się do umysłu .

Reto�Ingold�w�czasie�zajęć

(Fot.�Ewa�Smuk-Stratenwerth)
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dzieli�się,�że�muszą�przyjrzeć�się�bliżej�przemieszczaniu�się�pierwiastków�w�procesie�kompo-
stowania.�Gdzie�umieścić�teraz�te�informacje?�Ale�wszystko�się�zmieniło,�kiedy�nawiązaliśmy�
do�podobnego�przypadku�w�nauce�o�żywieniu.�Poruszyliśmy�kwestię�szkodliwości�nagroma-
dzenia�fosforu�w�glebie�dla�ludzi.�Uważa�się,�że�fosfor�spożywany�w�żywności�przetworzonej�
w�dużych� ilościach�może� zwiększać� ryzyko�wystąpienia� choroby�Alzheimera.�Wszyscy� zgo-
dzili�się,�że�fosfor�nie�powinien�dostawać�się�w�głąb�ziemi�w�dużych�ilościach�przy�produkcji�
żywności,�jeśli�nie�jest�to�konieczne.�Serce�przemówiło:�nigdy�nie�wiadomo!

Kolejnym� poziomem� uczenia� się� jest� „działanie”,� robienie� rzeczy,� których� mamy� się� na-
uczyć.�Kiedy�uczę,�zawsze�staram�się�włączyć�do�programu�zajęcia�praktyczne.�Nie�tylko�mó-
wię�o�badaniu�gleby,�ale� także�faktycznie�to�
robię.�Moim�ulubionym�ćwiczeniem�podczas�
zajęć�o�glebie�jest�„próba�szpadlowa”.�Metoda�
ta�jest�prosta,�ponieważ�nie�wymaga�żadnych�
narzędzi�oprócz�łopaty�i�aktywnych�zmysłów.�
Informacje� zwrotne� od� moich� studentów� są�
zawsze� bardzo� pozytywne,� gdy� jesteśmy� na�
zewnątrz,�nawet�wtedy,�gdy�jest�zimno,�gdy�rozrywamy�glebę�na�ornym�polu�czy�pastwisku,�
kiedy�zbliżamy�nos�do�świeżej�ziemi.�W�ten�sposób�nauka�o�glebie�jest�dużo�bardziej�interesu-
jąca�niż�samo�tylko�słuchanie�suchej�teorii.

�• Nauczanie�na�przykładach

Innym�filarem�mojego�nauczania� jest� to,�że�zawsze�staram�się� skupić�na� istocie� tego,�czego�
uczę.� Jest� tak�wiele� rzeczy,�którymi�możemy�podzielić� się�na� zajęciach,� ale�niektóre� z�nich�
wydają�się�być�ważniejsze�niż�inne.�Skupianie�się�na�tym,�co�istotne�oznacza,�że�trzeba�ustalić�
priorytety�i�uporządkować�pozostały�materiał�
„dekoracyjny”.� Wolę� pracować� na� realnych,�
praktycznych�przykładach,�niż�stosować�sys-
tematyczny� przegląd.� Dobrym� nauczycielem�
tego,� jak� skupić� się� na� istocie� jest� Martin�
Wagenschein,�niemiecki�popularyzator�nauki�
i� profesor� na� Uniwersytecie� Pedagogicznym�
w�Tybindze.�W�swojej�książce�„Verstehenler-
nen”� (Zrozumieć�nauczanie)� pokazał,� że�po-
winniśmy�skupić�się�na�kwestiach�praktycznych,�problemach,�pytaniach,�zamiast�tworzyć�wie-
dzę�„szufladkową”�(rzeczy,�którymi�wypełniamy�szuflady�na�wszelki�wypadek).�Stworzył�on�
ważny�dla�mnie�obraz�tego,�w�jaki�sposób�możemy�nauczyć�się�rozumieć�świat:�jeśli�jesteśmy�
w�stanie�zrozumieć�zasadniczy�przykład�w�całej�jego�głębi�i�ze�wszystkimi�połączeniami,�co�
nazywa�„nauką�na�przykładach”�1,�możemy�posłużyć�się�przykładem,�jak�filarem,�na�którym�
studenci�będą�mogli�zbudować�własny�pomost�prowadzący�do�kolejnego�przykładu.�Nie�jest�
konieczne�przekazanie�pełni�wiedzy�(co�nie�pozostawia�czasu�na�nic),�aby�nauczyć�dorosłych�
umiejętności� uczenia� się.�Wydaje� się� być� bardziej� skuteczne�pozostać� przy�przykładach,� do�
momentu�kiedy�studenci�sami�nie�zdecydują�ruszyć�się�dalej.�To�daje�im�pewność�siebie,�mo-
tywację�do�eksplorowania�i�poznawania�innych�dziedzin.

Jak�pedagogika�uniwersytetów�ludowych�wpisuje�się�w�moje�
doświadczenie�nauczania�rolnictwa?
Uważam,� że� ideały� uniwersytetów� ludowych�2,� są� bardzo� zbliżone� do� tego,� jak� chcę� uczyć.�
„Uczenie�się�przez�działanie”�wspomniane�wcześniej,�ale�także�nauczanie�„żywej”�treści�–�to,�
co�staram�się�osiągnąć�„przedstawiając�pełny�obraz”,�skupiając�się�na�istocie�rzeczy,�ucząc�na�
przykładach.

1� M.�Wagenschein,�Verstehenlehren.�Genetisch�–�Sokratisch�–�Exemplarisch,�Beltz,�Weinheim�1968.
2� K.K.�Ægidius,�Koncepcja�Szkoły�dla�Życia�–�cele,�wartości�i�metody,�[w:]�M.�Byczkowski,�T.�Maliszewski,�

E.� Przybylska� (red.),� Uniwersytet� ludowy� –� szkoła� dla� życia,� Kaszubski� Uniwersytet� Ludowy,� Wieżyca� 2003,�
s.�246–248.

kolejnym poziomem uCzenia się jest „działanie”, robienie 
rzeCzy, któryCh mamy się nauCzyć . kiedy uCzę, zaWsze 
staram się WłąCzyć do proGramu zajęCia praktyCzne . 
nie tylko móWić o badaniu Gleby, ale także faktyCznie 
to robić . 

nie jest konieCzne przekazanie pełni Wiedzy (Co nie 
pozostaWia Czasu na niC), aby nauCzyć dorosłyCh 
umiejętnośCi uCzenia się . Wydaje się być bardziej 
skuteCzne pozostać przy przykładaCh, dopóki studenCi 
sami nie zdeCydują ruszyć się dalej . to daje im peWność 
siebie, motyWaCję do eksploroWania i poznaWania innyCh 
dziedzin .



184

Ważne�jest,�aby�stworzyć�w�klasie�środowisko�niekonkurencyjne,�aby�umożliwić�studento-
wi� rozwinięcie�pewności� siebie�w�badaniu�problemów� i� zadawaniu�własnych�pytań.� Jest� to�
według�mnie�część�inicjacji�w�kierunku�samorządności.�W�szkołach�rolniczych�często�widy-

wałem� dwie� przeszkody� dla� tolerancji,� na�
które�nauczyciel�musi�być�uwrażliwiony.�Jed-
nym�z�nich�jest�arogancja�wiedzy!�Studenci�są�
zazwyczaj� bardzo� świadomi,� że� wiedza� na-
uczyciela� nie� jest� użyteczna� ani� praktyczna�
w� codziennym� życiu.� Jednak,� aby� zdać� test,�
muszą�przyswoić� sobie� informacje�przekazy-
wane�przez�nauczyciela.�Ale�czy�to�naprawdę�
ważne?�Spotkałem�nauczycieli,�którzy�starają�
się� pokazać,� jak� istotna� jest� ich� wiedza� i� że�
„głupie”�pytania�wskazują�na�ignorancję�nie-

świadomych�studentów.�Być�może�na�zajęciach!�Często�jednak�w�prawdziwym�życiu�„wiedza”�
ta�może�być�używana�wyłącznie�do�tego,�by�trzymać�„prostych�rolników”�na�dystans.�Jednak�
ja,�jako�nauczyciel�chcę�stworzyć�atmosferę,�w�której�każdy�uczeń�z�własnym�zapleczem�jest�
wyjątkowy�i�stanowi�cenny�wkład�do�dyskusji�w�klasie.

Drugi�wyzwanie�jest�to�arogancja�praktyki.�I�muszę�powiedzieć�szczerze,�że�doświadczałem�
tego� znacznie� częściej� niż� snobizmu� intelektualnego.� Czasami� miałem� wrażenie,� że� studenci�
pochodzący�z�gospodarstw�w�ogóle�nie�byli�otwarci�na�„dobrą�i�pomocną�teorię”.�Chcieli,�abyś�
przyznał,�że�wiedzą�wszystko�z�doświadczenia�i�że�teoria�jest�zbyt�oddalona�od�„prawdziwej”�
praktyki!�W�takich�warunkach�osoby�bardziej�nieśmiałe�i�studenci�niepochodzący�ze�wsi�boją�
się�zadawania�pytań,�ponieważ�„doświadczeni�rolnicy”�śmieją�się�z�nich�i�nazywają�ich�ignoran-
tami.�Nie�pomaga� to�przy�kształceniu�dorosłych.�Aby�pokonać� tę� lukę,�należy� rozwijać�wza-
jemne� zainteresowanie� obu� stron,� co� czasami� nie� jest� łatwe� ze� względu� na� dynamikę� grupy�
w�klasie�(może�pomóc�debata�oksfordzka,�gdzie�uczestnicy�przejmują�rolę�drugiej�strony!).�Jako�
nauczyciel�muszę�wspierać�uczniów�poprzez�wzajemne�uznawanie�i�wspieranie�kultury�otwartej�
dyskusji�między�wszystkimi�osobami�w�grupie�studentów.�Pomóc�może�wprowadzenie�synergii�
między�wiedzą�wewnętrzną�i�zewnętrzną,�między�praktykami�i�ekspertami.

W�rolnictwie�ekologicznym�i�biodynamicznym�jesteśmy�w�dużym�stopniu�zależni�od�tej�sy-
nergii,�ponieważ�tradycyjna�praktyka�jest�z�jednej�strony�środkiem�do�przezwyciężenia�błęd-

nej,�nowszej�wiedzy�„chemicznej”,�a�z�drugiej�
także�pułapką,�w�którą�rolnicy�wpadają�i�któ-
ra� uniemożliwia� im� nabranie� twórczego� dy-
stansu,�koniecznego�do�wymyślania�nowych�
sposobów�uprawy�ziemi.�Jeśli�w�trakcie�zajęć�
przejdziemy�od�nauki� teorii�do�praktyki,�do�
„działania”� razem,� możemy� również� stwo-
rzyć� żywą� interakcję� między� nami,� między�
uczniami� i� nauczycielami,� między� eksperta-

mi� i� rolnikami,� co�oferuje� znacznie�więcej�możliwości� do�nauki� niż� same� zajęcia�w�klasie.�
Uważam,�że� jest� to�spójne�z�koncepcją�uniwersytetów�ludowych.�Wydaje�się,�że�na�uniwer-
sytetach� ludowych�oczywiste� jest� to,� że�możemy�odgrywać� różne� role.�W� jednej�dziedzinie�
jestem�nauczycielem,�w�innej�będę�studentem.�Może�to�mieć�miejsce�w�przypadku�starszych�
i�młodszych�(czasami�studenci�rolnictwa�są�starsi�niż� ich�nauczyciele),�ale� także�nauczycieli�
i� rolników�(w�klasie� ja�prowadzę�zajęcia,�w�gospodarstwie�może�to�być�student�rolnictwa).�
Często�w�szkoleniu�zawodowym�pojawia�się�wiele�nowych�impulsów�w�grupie,�jeśli�role�mogą�
się�zmieniać�wraz�z�życiowymi�doświadczeniami�uczestników.

Jestem�pewien,�że�otwartość,�którą�z�powodzeniem�tworzymy�i�kształtujemy�między�nami,�
będzie� później� stosowana� przez� uczestników� zajęć� również� poza� klasą.� Uważam,� że� w� ten�
sposób,� na� podstawie� naszych� lokalnych� przykładów,� kształtujemy� globalną� świadomość.�
Zgadzam�się�z�podejściem�Grundtviga,�że�na�pierwszym�miejscu�powinniśmy�odpowiadać�na�
potrzeby�uczniów�(przede�wszystkim�ludzie)�oraz�że�nie�możemy�się�odseparować�od�naucza-
nego�tematu.�Zawsze�jesteśmy�częścią�tego,�czego�uczymy:�to�jest�to,�co�nazywam�„przedsta-
wianiem�pełnego�obrazu”.

spotkałem nauCzyCieli, którzy starają się pokazać, jak 
istotna jest iCh Wiedza i że „Głupie” pytania Wskazują 
na iGnoranCję nieśWiadomyCh studentóW . być może 
na zajęCiaCh! Często jednak W praWdziWym żyCiu 
„wiedza” ta może być użyWana WyłąCznie do teGo, by 
trzymać „prostych rolników” na dystans . jednak ja, jako 
nauCzyCiel ChCę stWorzyć atmosferę, W której każdy 
uCzeń z Własnym zapleCzem jest WyjątkoWy i stanoWi 
Cenny Wkład do dyskusji W klasie .

jeśli W trakCie zajęć przejdziemy od nauki teorii do 
praktyki, do „działania” razem, możemy róWnież 
stWorzyć żyWą interakCję między nami, między uCzniami 
i nauCzyCielami, między ekspertami i rolnikami, Co 
oferuje znaCznie WięCej możliWośCi do nauki niż same 
zajęCia W klasie . uWażam, że jest to spójne z konCepCją 
uniWersytetóW ludoWyCh .



185

Bibliografia
Vereinfürbiologisch-dynamischeLandwirtschaft�(2011),�WegleitungfürdieStudenten,�Arlesheim
Wagenschein�M.,�Verstehenlehren.�Genetisch�–�Sokratisch�–�Exemplarisch,�Beltz,�Weinheim�1968.
Ægidius�K.K.,�Koncepcja�Szkoły�dla�Życia�–�cele,�wartości�i�metody,�[w:]�M.�Byczkowski,�T.�Maliszew-

ski,�E.�Przybylska� (red.),�Uniwersytet� ludowy�–�szkoła�dla�życia,�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy,�
Wieżyca,�s.�246–248.

https://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Unterricht,�Verstehenlernen,�Martin�Wagenschein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Unterricht


186

Josef Holzbauer
Wiejski�Uniwersytet�
Ludowy�w�Niederalteich,�
Diecezja�Passau,�Niemcy

Martin Nobelmann
Uniwersytet�
Zrównoważonego�
Rozwoju�w�Eberswalde

NADAWANIE�ŻYCIU�KIERUNKU�
–�LANDVOLKSHOCHSCHULE�NIEDERALTEICH

WIEJSKI�UNIWERSYTET�LUDOWY�W�NIEDERALTEICH�–�
SPOTKANIA,�REFLEKSJE�I�PODNOSZENIE�ŚWIADOMOŚCI�

NA�OBSZARACH�WIEJSKICH

Krótka�historia�rozwoju�pracy�edukacyjnej�i�„długich�kursów”

Wiejski� Uniwersytet� Ludowy� w� Niederalteich� (Landvolkshoch-
schule� Niederalteich� –� LVHS)� został� założony� w� 1950� roku�
w�Englburgu,�w�bawarskim� lesie�w�pobliżu�Tittling.� Szkoła�po-
wstała�w�tej�formie�dzięki�staraniom�Eduarda�Pletla,�księdza�pra-
cującego�z�młodzieżą�i�późniejszego�dziekana�diecezji�pasawskiej.�
W�tym�czasie�celem�pracy�edukacyjnej�placówki�był�rozwój�oso-
bisty�poprzez�przygotowanie�młodych�ludzi�do�podjęcia�obowiąz-
ków�w�kościele,�polityce�i�społeczeństwie.

Pierwsze� kursy� dla� kobiet� i� mężczyzn� przeprowadzone� zo-
stały�w�roku�założenia� szkoły.�Budowa�szkoły�w�Niederalteich�
rozpoczęła� się�w�1958� roku�na� terenie�należącym�do�opactwa�
benedyktynów.� Katolicki� wiejski� uniwersytet� ludowy� w� Nie-
deralteich� został� otwarty� 13� września� 1959� roku,� a� jego� pa-
tronem� jest� św.� Gunther.� Wiejski� uniwersytet� ludowy� istniał�
w�obu�lokalizacjach�do�1971�roku.�Kursy�dla�kobiet�odbywały�
się� w� Englburgu,� kursy� dla� mężczyzn� w� Niederalteich.� Kursy�
zwane�„długimi”�trwały�4�tygodnie�przed�Bożym�Narodzeniem�
i� 6� tygodni� po� Bożym� Narodzeniu.� W� 1962� roku� długie� kur-
sy�zostały�przedłużone�do�8�tygodni.�Pierwszy�12-tygodniowy�
kurs�rozpoczął�się�w�1969�roku.

W� 1971� roku� w� Niederalteich� skonstruowano� dobudówkę�
z� 72� miejscami� noclegowymi.� W� 1972� roku� LVHS� całkowicie�
przeniosło�się�do�Niederalteich.�Oferta�kursów�i�konferencji�ca-
łorocznych�została�rozszerzona�w�1970�roku�–�w�programie�uni-
wersytetu�znalazły�się�dni�kobiet�wiejskich,�dni�edukacyjne�dla�
seniorów�oraz�stałe�weekendy�z�rzemiosłem.

©�Ulrich�Wessollek

„Brat�Mikołaj”�–�rzeźba�przedstawiająca�
św.�Mikołaja�z�Flüe,�patrona�Katolickiego�
Ruchu�Młodzieży�Wiejskiej�i�Wiejskiego�

Katolickiego�Ruchu�Dorosłych�na�
dziedzińcu�LVHS�Niederalteich

(Źródło:�©�LVHS�Niederalteich)
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W� 1978� kursy� rzemieślnicze� i� artystyczne� zostały� znacznie� urozmaicone,� a� na� pierwszy�
plan�w�pracy�edukacyjnej�szkoły�wysunęły�się�kwestie�ochrony�środowiska�i�ekologii.�W�tam-
tym�okresie�12-tygodniowe�kursy�miały�wysoką�frekwencję�(ok.�40�uczestników).�W�latach�
osiemdziesiątych�praca�placówki�koncentrowała� się�głównie�na�zachęcaniu� ludzi�do�aktyw-
ności�politycznej� i�społecznej.�W�1994�roku�otworzono�departament�rozwoju�wsi� i�urucho-
miono�projekt�Kuchnia�regionalna.�Przeprowadzono�liczne�remonty,�utworzono�dobudówki,�
w�związku�z�czym�wzrosła�liczba�miejsc�noclegowych.�Program�edukacyjny�był�stale�rozsze-
rzany�i�osiągał�nawet�100�kursów�rocznie.

Szkoła� obecnie� ma� do� dyspozycji� 85� łóżek� w� pokojach� jedno-,� dwu-� i� wieloosobowych.�
Posiada�5�sal�konferencyjnych�dostępnych�dla�grup�liczących�od�12�do�130�osób.

Własny�obraz,�profil�i�program�dzisiaj

Landvolkshochschule�Niederalteich� (Wiejski�Uniwersytet�Ludowy�w�Niederalteich)� jest�miej-
scem� spotkań,� refleksji� i� podnoszenia� świadomości� na� obszarach� wiejskich.� Edukacja� dziś�
skupia�się�na:

�– rozwoju�osobistym�i�kształceniu�ustawicznym,
�– wierze�i�życiu�duchowym,
�– zdrowiu�i�duszy,
�– rodzinie�i�partnerstwie,
�– kształceniu�rodziców,
�– sztuce�i�rozwijaniu�kreatywności,
�– społeczności�i�wspólnocie�wsi,
�– rolnictwie�i�życiu�w�gospodarstwie,
�– stworzeniu�i�praktyk�ekologicznych.

Wszystkie�te�obszary�łączą�wymiar�osobisty�i�religijno-duchowy,�doświadczanie�wspólnoty�
i�poszerzanie�osobistych�horyzontów.�W�szkole� ludzie� zaznają�„powołania�ogólnoludzkiego”�
i� „powołania� chrześcijańskiego”� zarówno�
osobiście,�jak�i�zbiorowo.�W�przypadku�pro-
jektów,�które�dotyczą� zrównoważonego� roz-
woju� regionalnego� i� edukacji� ekologicznej,�
podkreślamy�wartości�chrześcijańskie,�który-
mi�się�kierujemy.�Tych�wartości�się�u�nas�po-
szukuje�i�dzięki�nim�jesteśmy�rozpoznawalni.�
W�ostatnich�latach�popularność�zyskały�dwa�
kursy�oferujące�certyfikat�na�zakończenie.

W�obszarze�„Wiara� i�życie�duchowe”,� ist-
nieje�duże�zapotrzebowanie�na�szkolenia�„Pilgerwegbegleiter/in”�(Przewodnik�po�ścieżce�piel-
grzyma).�Uczestnicy�uczą�się�organizować�spacery�na�jednej�z�tras�pielgrzymkowych�Bawarii�
i�okolic.�Dowiadują� się,� które� trasy,� tematy� i� formy�pasują�do� ich�osobowości,�duchowości�
i�profilu.�Kurs�składa�się�z�trzech�modułów,�które�oferują�szeroką�gamę�pomysłów�meryto-
rycznych�i�użytecznych�impulsów�metodycznych.

W�obszarze�„Praktyki�ekologiczne”�kurs�„Kräuterpädagogik”�(Edukacja�zielarska)�oferu-
jący�na�zakończenie�certyfikat,�stał�się�wielkim�hitem.�Do�tej�pory�przeszkolono�ponad�100�
pedagogów�zielarskich,�którzy�spotykają�się�regularnie�w�celu�kontynuowania�nauki�i�wymia-
ny�doświadczeń.

Podstawowe�elementy�to�oczywiście:

�• Odkrywanie,�identyfikacja�i�zbieranie�lokalnych�dzikich�ziół,
�• Nauka�o�składnikach�i�substancjach�czynnych�wchodzących�w�skład�lokalnych�dzikich�

ziół,
�• Wiedza�etno-botaniczna�(tradycyjne�wykorzystanie�lokalnych�dzikich�ziół),
�• Symbolika�roślin,�jako�nośnik�orientacji�kulturowej,�historycznej�i�chrześcijańskiej�w�le-

gendach;�mity,�historie,�obyczaje,�sztuka,�architektura�i�przebieg�pór�roku,

Wszystkie te obszary łąCzą Wymiar osobisty 
i reliGijno-duChoWy, dośWiadCzanie Wspólnoty 
i poszerzanie osobistyCh horyzontóW . […] W przypadku 
projektóW, które dotyCzą zróWnoWażoneGo rozWoju 
reGionalneGo i edukaCji ekoloGiCznej, podkreślamy 
WartośCi ChrześCijańskie, którymi się kierujemy . 
tyCh WartośCi się u nas poszukuje i dzięki nim jesteśmy 
rozpoznaWalni .
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Kurs�dla�nauczycieli�zielarstwa

(Źródło:�©LVHS�Niederalteich)

Wspólna�liturgia�z�gośćmi�LVHS�Niederalteich

(Źródło:�©LVHS�Niederalteich)
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�• Wskazówki,�jak�stworzyć�zielnik,
�• Nauka�o�organizacji�i�przeprowadzaniu�spacerów�zielarskich,
�• Rozpoznawanie� i�pogłębianie�własnej�relacji�z�naturą�poprzez�kreatywne�gry,�ćwicze-

nia,�teksty�literackie,�medytację�i�muzykę.

Aby�otrzymać�certyfikat�ukończenia,�uczestnicy�muszą�zdać�pisemny�i�ustny�egzamin.
LVHS�nadal�chce�być�ośrodkiem�edukacyjnym�„dla�zwykłych�ludzi�z�obszarów�wiejskich”,�

rolników,�mieszkańców�okolicznych�wsi,�polityków�z�regionu�oraz�członków�lokalnej�parafii.�
W�LVHS�poruszane�są�również�problemy�i�pytania�dotyczące�tychże�grup.�Na�przestrzeni�lat�
studenci�zyskali�wiele�nowych�perspektyw,�zdobyli�pozytywne�doświadczenia�zbiorowe,�do-
świadczyli�kościoła�oraz�odkryli�wsparcie�i�pomoc�zarówno�w�indywidualnych�obowiązkach,�
jak�i�w�przedsięwzięciach�rodzinnych,�kościelnych�i�społecznych.

Dla�gości�najważniejszym�aspektem�szkoły� jest�chrześcijańska�atmosfera,�która�przejawia�
się� w� gościnności� pracowników,� wyposażeniu� i� wystroju� wnętrz,� w� oferowanych� usługach�
i�konsekwentnym�szacunku�dla�stworzenia�i�rolnictwa�(w�tym�kuchni�regionalnej).

Ekologia�i�zrównoważony�rozwój

Już� w� 1978� roku� LVHS� włączył� do� swojej� oferty� edukacyjnej� tematy� ekologii� i� ochrony�
środowiska.�Osoby�odpowiedzialne,�zachęcone�przez�prądy�polityczne�w�Republice�Fede-
ralnej� Niemiec� (1983,� Zieloni� w� Bundestagu),� ruch� na� rzecz� pokoju� (w� odpowiedzi� na�
zimną�wojnę),�„proces�pojednania”�kościołów�na�rzecz�
sprawiedliwości,�pokoju�i�jedności�stworzenia,�skorzy-
stały�z�okazji,�aby�przyjrzeć�się�tym�kwestiom�bardziej�
szczegółowo.� Po� raz� pierwszy� odniesiono� się� do� pro-
blemów� takich� jak� zmiany� strukturalne� w� rolnictwie�
i� prowadzono� dyskusje� na� temat� alternatywnych� mo-
deli�rolnictwa,�np.�rolnictwa�ekologicznego.�Dla�wielu�
„zasiedziałych”� sił� politycznych� było� to� zbyt� wiele�
i�określiły�LVHS�mianem�„zielonego”.

Jednak� LVHS� pozostał� wierny� swoim� zasadom,�
koncentrując� się� konsekwentnie� na� ekologii.� Tematy�
te� znalazły� odzwierciedlenie� w� pracy� edukacyjnej� oraz�
podczas� konferencji� dotyczących� rolnictwa� i� ochrony�
środowiska,�a�także�zostały�wcielone�w�życie�w�szkole.�
Celem�projektu�„Kuchnia�regionalna”�zapoczątkowane-
go�w�1994�roku�było�dostarczenie�regionalnych�i�sezo-
nowych� produktów� pochodzących� ze� sprawiedliwego�
handlu�do�ośrodków�edukacyjnych�i�instytucji�w�diece-
zji�pasawskiej.�W�sumie�w�projekcie�wzięło�udział�18�in-
stytucji.�Wiele�z�ośrodków�nadal�stosuje�niektóre�z�tych�
zasad.�Celem� tych�działań� jest� realizacja�ekologicznych�
praktyk� biznesowych� w� jak� największym� stopniu.� Dzi-
siejszy�LVHS�kupuje�większość�sezonowych�produktów�
od� lokalnych� rolników� ekologicznych,� pochodzących�
oczywiście�ze�sprawiedliwego�handlu.

Kursy� dotyczące� tego,� jak� budować� panele� słonecz-
ne�i�drewniane�domy�oferują�wgląd�w�różne�możliwości�
w�zakresie�wykorzystywania�odnawialnych�źródeł�ener-
gii,� budownictwa� ekologicznego� i� materiałów� izolacyj-
nych.� Regularne� zajęcia� i� imprezy� informacyjne� poru-
szające�kwestie�ochrony�środowiska�są�stałym�punktem�programu�LVHS,�warto�podkreślić,�
że�LVHS�nie�korzysta�prawie�w�ogóle�z�energii�pochodzącej�z�paliw�kopalnych,�gdyż�kupuje�
zieloną�energię�elektryczną,�pobiera�ciepło�z�ciepłowni�na�„zrębki”,�działającej�przy�klasztorze�
Niederalteich�oraz�posiada�własną�instalację�solarną.

Bazylika�i�uniwersytet�ludowy�obok�siebie

(Źródło:�©LVHS�Niederalteich)
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Perspektywy

Praca�edukacyjna�Niederalteich�pod�hasłem�„Nadawanie�życiu�kierunku”,�ma�na�celu�do-
danie�ludziom�otuchy,�ma�pomóc�im�stawiać�czoło�nowym�wyzwaniom�i�odnaleźć�równo-
wagę.�Wszystko�to,�aby�dać�człowiekowi�siłę�do�wzięcia�odpowiedzialności�za�kształtowa-
nie�społeczeństwa,�kościoła�i�polityki�lokalnej.�Zgodnie�z�powiedzeniem�Sprawdź�wszystko�
i� zachowaj� to,� co� jest�dobre,�LVHS� tworzy�przestrzeń�pozwalającą�na� zbadanie�naglących�
problemów�naszych� czasów.� Jest� rzecznikiem�obszarów�wiejskich� i� kampanii� dotyczących�
stylów�życia�oraz�koncepcji,�które�służą�„życiu�pełnią�życia”.�Zakorzenione�w�wierze�chrze-
ścijańskiej� centrum� edukacji,� stara� się� przez� codzienne� zajęcia� wyrażać� nadzieję,� że� jest�
blisko�Boga�i�ludzi.

josef holzbauer � –� referent�ds.�ochrony� środowiska�w�diecezji�pasawskiej.�Od�paź-
dziernika�1997�r.�do�marca�2017�r.�nauczał�rolnictwa,�ochrony�środowiska�i�ekologii�na�
uniwersytecie�ludowym�w�Niederalteich.

martin nobelmann �–�politolog,�pracownik�naukowy�Uniwersytetu�Zrównoważo-
nego�Rozwoju�w�Eberswaldzie�w�dziedzinie�„Polityka�i�rynek�w�gospodarce�rolnej�i�żyw-
nościowej”.�Obecnie�współtworzy�projekt�w�ramach�programu�Erasmus+�–�„Budowanie�
kompetencji�kluczowych�a�pedagogika�grundtvigowska�w�Europie�XXI�wieku”�oraz�pro-
jekt�mający�na�celu�ustanowienie�kursu�dyplomowego�w�zakresie�„Rolnictwa�zaangażo-
wanego�społecznie”� (ang.�Social�Farming).�W� latach�1998–2009�pełnił� funkcję�pracow-
nika�pedagogicznego�oraz�dyrektora�pomocniczego�w�Ländliche�Heimvolkshochschule�am�
Seddiner�See�e.V.�(wiejski�uniwersytet�ludowy)�–�centrum�kształcenia�pozaformalnego�dla�
dorosłych�w�Brandenburgii�–�gdzie�zajmował�się�głównie�tematyką�edukacji�politycznej,�
rozwoju�terenów�wiejskich�oraz�odnowy�wsi.
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Martin Nobelmann
Uniwersytet�Zrównoważonego�Rozwoju�w�Eberswalde,�Niemcy

POLITYKA�DOTYCZĄCA�KSZTAŁCENIA�
USTAWICZNEGO�W�NIEMCZECH

STRUKTURA�I�LEGISLACJA

Definicja�kształcenia�ustawicznego

Do� tej�pory�powszechnie� stosowaną�definicją�kształcenia�ustawicznego� jest�definicja,� która�
została�ustanowiona�w�1970�roku�przez�Deutscher�Bildungsrat�(Niemiecką�Radę�Edukacji).�
Określa�ona�kształcenie�ustawiczne�jako:�„kontynuację�lub�wznowienie�zorganizowanej�nauki�
po�zakończeniu�wstępnej� fazy�edukacyjnej�o�różnym�czasie� trwania”.�Zgodnie�z� tą�definicją,�
kształcenie�ustawiczne�obejmuje�takie�obszary�jak:

�• zaawansowane�szkolenia�zawodowe�i�szkolenia�w�miejscu�pracy,
�• kursy�doszkalające�i�zmiana�kwalifikacji�zawodowych,
�• edukacja�polityczna,
�• edukacja�realizowana�przez�związki�zawodowe,
�• edukacja�religijna,
�• edukacja�podstawowa�i�ogólna�(w�tym�alfabetyzacja�dorosłych),
�• edukacja�kulturalna�1.

Obecna�struktura�kształcenia�ustawicznego�ewoluowała�na�przestrzeni�lat�i�obecnie�nie�jest�
zależna�od�rządu�centralnego.�Jej�struktura�jest�bardzo�różnorodna.�Na�przykład�kształcenie�
ustawiczne�może�trwać�tyle,�co�pojedyncze�zajęcia�wieczorne�albo�obejmować�programy�szko-
leniowe�trwające�kilka�lat.

Ramy�prawne
Trudno�jest�opisać�system�edukacji�dorosłych�w�Niemczech,�ponieważ�jest�on�osadzony�w�fe-
deralnym�systemie,�na�którym�opiera�się�administracyjna�organizacja�Niemiec.�Republika�Fe-
deralna�Niemiec�składa�się�z�16�krajów�związkowych�(landów),�które�różnią�się�pod�wzglę-
dem�wielkości�i�liczby�ludności.

Na�poziomie�europejskim�kształcenie�ustawiczne�zostało�uwzględnione�w�Traktacie�z�Ma-
astricht.�Nie�jest�ono�natomiast�w�żaden�sposób�uregulowane�w�konstytucji�Republiki�Federal-
nej� Niemiec,� znanej� jako� ustawa� zasadnicza�
i�pojawia�się�w�sposób�wyraźny�w�konstytu-
cjach�tylko�kilku�spośród�16�landów.

Poniżej� poziomu� konstytucyjnego� nie� ist-
nieją�żadne�kompleksowe�przepisy�dotyczące�
kształcenia� ustawicznego,� które� odnosiłyby�
się� do� całych� Niemiec.� Oznacza� to,� że� nie�
istnieje�żaden�system�niezawodowego�kształ-
cenia� dorosłych,� kontrolowany� centralnie� przez� rząd� federalny.� Każdy� kraj� związkowy� jest�
niezależnie� odpowiedzialny� za� edukację� i� może� ustanawiać� swoje� własne� priorytety� i� cele�
w�tym�obszarze.�Uprawnienia�ustawodawcze�dotyczące�kształcenia�ustawicznego�spoczywają�

1� E.�Nuissl,�Erwachsenenbildung/Weiterbildung,� [w:]�A.�Rolf,�S.�Nolda,�E.�Nuissl� (Hrsg.),�Wörterbuch�Er-
wachsenenbildung,�Julius�Klinkhardt�–�UTB,�Stuttgart�2010.

na poziomie europejskim kształCenie ustaWiCzne 
zostało uWzGlędnione W traktaCie z maastriCht . 
nie jest ono natomiast W żaden sposób ureGuloWane 
W konstytuCji republiki federalnej niemieC, znanej 
jako ustaWa zasadniCza i pojaWia się W sposób Wyraźny 
W konstytuCjaCh tylko kilku spośród 16 landóW .
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w�rękach�krajów�związkowych.�W�związku�z�tym�odpowiednie�ustawy�i�przepisy�ustanawia�
się�głównie�na�poziomie�landów.

Jednak�w�wyjątkowych�przypadkach�rząd�federalny�może�wziąć�na�siebie�odpowiedzial-
ność,�jeśli�zagrożony�jest�ogólny�interes�narodowy.�Rząd�federalny�i�rządy�landów�współpra-
cują�razem�w�zakresie�edukacji�w�przypadku�nadrzędnych�interesów�narodowych.

Ustawodawstwo� rządu� federalnego�oraz� krajów� związkowych�koncentruje� się�na�okre-
ślaniu:

�• ogólnych�warunków,
�• przepisów�dotyczących�finansowania,
�• grup�docelowych.

Rząd�federalny
Rząd�federalny�bierze�na�siebie�odpowiedzialność�przede�wszystkim�w�kwestiach�pozaszkolnej�
edukacji�zawodowej,�w�związku�z�czym�przyjął�następujące�przepisy�dotyczące�kształcenia�usta-
wicznego,�które�obowiązują�w�całym�kraju�(prawo�federalne)�(Patrz�także�DIE�Berufsbildungs-
gesetz,�Ustawa�o�kształceniu�zawodowym�–�BBiG).�Fragment�ustawy�o�kształceniu�zawodowym�
dotyczący�kształcenia�ustawicznego�odnosi�się�wyraźnie�do�kształcenia�zawodowego�oraz�zmia-
ny�kwalifikacji�zawodowych�i�skupia�się�na�ramach�instytucjonalnych�w�tym�obszarze.

�• Sozialgesetzbuch�(Kodeks�ubezpieczeń�społecznych�–�SGB)
Kodeks� Ubezpieczeń� Społecznych� zapewnia� prawo� do� porady� i� indywidualnego� wsparcia�
w� rozwoju� zawodowym� ludziom,� którzy� uczestniczą� lub� mają� zamiar� uczestniczyć� w� życiu�
zawodowym.

�• Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz� (Ustawa� o� pomocy� w� kursach� doszkalących� –�
AFBG)

Ustawa�ta�stanowi�podstawę�do�wsparcia�finansowego�dla�wykwalifikowanych�handlowców�
w�celu�podniesienia�ich�poziomu�wykształcenia�i�zdobycia�wyższych�kwalifikacji.

�• Fernunterrichtsschutzgesetz�(Ustawa�o�ochronie�kształcenia�na�odległość�–�FernUSG)
Prawo�to�chroni�uczestników�kursów�kształcenia�na�odległość.

�• Hochschulrahmengesetz�(Ustawa�ramowa�o�wyższej�edukacji�w�Niemczech�–�HRG)
Ustawa� ta�definiuje�naukowe�kształcenie�ustawiczne� jako� centralne� zadanie�uniwersytetów,�
tuż�obok�prowadzenia�badań�i�nauczania.

Federalna�odpowiedzialność�za�kształcenie�ustawiczne�jest�w�dużej�mierze�powiązana�z�Fe-
deralnym�Ministerstwem�Edukacji�i�Badań�Naukowych�(Bundesministerium�für�Bildung�und�
Wissenschaft�–�BMBW).�Ministerstwo�ma�dwie�odrębne�dyrekcje�odpowiedzialne�za�kształce-
nie�zawodowe�i�kształcenie�ustawiczne.

Prawa�dotyczące�kształcenia�ustawicznego�w�poszczególnych�krajach�
związkowych
Zgodnie�z�federalną�strukturą�określoną�w�ustawie�zasadniczej,�każdy�land�posiada�federalne�
struktury�ustawodawcze�i�wykonawcze�oraz� jest�niezależnie�odpowiedzialny�za�stanowienie�
prawa�i�zarządzanie�w�zakresie�edukacji.�Niemal�każdy�z�16�krajów�związkowych�w�Niem-
czech�przyjął�własne�prawa�dotyczące�kształcenia�ustawicznego,�które�określają�obowiązującą�
w�nim�strukturę�edukacyjną.�Według�Detleva�Kuhlenkampa�te�prawa:

�• zawierają� strukturalne� oświadczenia� polityczne� dotyczące� zadań� i� celów� kształcenia�
ustawicznego,

�• określają�wymagania�dotyczące�uznawania�instytucji�przez�rząd�2.

2� D.�Kuhlenkamp,�Weiterbildungsgesetze,�[w:]�A.�Rolf,�S.�Nolda,�E.�Nuissl�(Hrsg.),�Wörterbuch�Erwachsenen-
bildung,�Julius�Klinkhardt�–�UTB,�Stuttgart�2010.
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Uniwersytety� ludowe� (Heimvolkshochschulen)� są� wolnymi� i� niezależnymi� instytucjami,�
które�muszą�zostać�oficjalnie�uznane�przez�rząd,�aby�móc�korzystać�ze�wsparcia�finansowe-
go�ze�strony�państwa�federalnego.�Warunki�te�są�podobne�we�wszystkich�landach�i�wyma-
gają�od�placówek:

�• zgodności�celów�i�treści�z�ustawą�zasadniczą�–�konstytucją,
�• swobodnego�dostępu�dla�wszystkich,
�• udostępniania�na�wniosek�kraju�związkowego�informacji�o�programie,�wynikach�pracy,�

składzie�personelu,�liczbie�uczestników�oraz�źródłach�finansowania,
�• kierownictwa�w�postaci�ekspertów�z�odpowiednim�wykształceniem�i�doświadczeniem�

oraz�umożliwiania�dostępu�do�regularnych�szkoleń�swoim�nauczycielom,
�• realizacji�pracy�w�sposób�systematyczny�i�ciągły,
�• działania�na�terenie�landu�oraz�oferowania�szkoleń�i�edukacji�przede�wszystkim�osobom�

z�danego�landu,
�• regularnej� ewaluacji�pracy�edukacyjnej�oraz� zapewnienia� środków�służących�podtrzy-

maniu�jakości�kształcenia,
�• regularnego�wykazywania�działalności�efektywnej�ekonomicznie�i�oferowania�trwałego�

zatrudnienia.

W�Dolnej�Saksonii,�aby�uniwersytet�ludowy�został�uznany�przez�rząd,�musi�on�prowadzić�
szkołę� z� internatem,� ponieważ� stanowi� to� integralną� część� szczególnych� metod� jego� funk-
cjonowania.�W�niektórych�landach�wsparcie�finansowe�jest�również�powiązane�z�minimalną�
liczbą�osób.

Wsparcie�finansowe�dla�uznanych�instytucji�kształcenia�ustawicznego�polega�w�większości�
przypadków�na�tzw.�finansowaniu�uzupełniającym.�Oznacza�to,�że�pokrywa�ono�tylko�część�
kosztów,� a� placówki� i� uczestnicy� muszą� sami� zapłacić� resztę.� Prawa� dotyczące� kształcenia�
ustawicznego�są�uzupełniane�przez�ustawy�właściwe�dla�danego�landu�lub�przepisy�dotyczące�
urlopu�szkoleniowego.

Trendy
Ilość�i�rodzaj�dofinansowań�przeznaczonych�na�kształcenie�ustawiczne�w�Niemczech�zmienia-
ły�się�w�ciągu�ostatnich�dekad.�Środki�finansowe�przekazywane�przez�landy�stopniowo�male-
ją�3.�Instytucje�takie�jak�uniwersytety�ludowe�są�więc�zmuszone�do�pokrywania�coraz�większej�
części�kosztów�z�wyższych�opłat�pobieranych�od�uczestników�lub�z�innych�źródeł�publicznych�
(na�przykład�finansowania�projektów�na�poziomie�landu,�państwa�lub�UE).�Placówki�kształ-
cenia�ustawicznego�są�zależne�od�źródeł�finansowania�innych�niż�wynikające�z�ustaw�dotyczą-
cych�edukacji�do�tego�stopnia,�że�ustawy�te�tracą�na�sile,�ponieważ�znika�bodziec�finansowy�4.

Dla�placówek�oświatowych�takich�jak�uniwersytety�ludowe,�ta�tendencja�oznacza,�że�mogą�
szukać�finansowania�projektów�poza�granicami�własnych�działów�edukacyjnych�i�znajdować�
nowe�źródła�finansowania�w�innych�obszarach�(np.�rolnictwie�czy�programach�rozwoju�tere-
nów�wiejskich).�Jednocześnie�ciągłe�poszukiwanie�nowych�możliwości�finansowania�i�admini-
stracyjne�obciążenia�w�powiązaniu�z�prowadzeniem�wielu�poszczególnych�projektów�generuje�
w�rezultacie�ogromne�koszty�osobowe,�co�przynosi�szkodę�właściwej�pracy�pedagogicznej.
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Anika Konopka
Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy�w�Grzybowie

EDUKACJA�OBYWATELSKA�
I�DEMOKRATYCZNA�

NA�NORWESKICH�
UNIWERSYTETACH�

LUDOWYCH

W�Norwegii�jest�w�sumie�79�Uniwersytetów�Ludowych.�Istnieje�podział�na�chrześcijańskie,�
których� jest� 30,� świeckie� (49)� –� prywatne� (Virke)� oraz� państwowe/wojewódzkie/gminne�
(KS).�Przyjmują�one�od�40�do�200�uczniów�od�18�roku�życia,�w�niektórych�przypadkach�
dopuszczalny�jest�wiek�16–17.�Nie�ma�egzaminów�wstępnych.�Według�Norwegów�uniwer-
sytety� ludowe� są� dla� wszystkich� i� liczy� się� przede� wszystkim� motywacja,� w� nielicznych�
przypadkach� kryterium� przyjęcia� może� być� stopień� zaawansowania� w� danej� dziedzinie,�
w� której� szkoła� się� specjalizuje.� Uniwersytety� ludowe� rozsiane� są� po� całym� kraju.� Znaj-
dują� się� zarówno� w� miastach,� na� peryferiach,� jak� i� w� rejonach� dzikich,� lasach,� górach,�
na�wybrzeżu.�Położenie�często�powiązane� jest�z�profilem�szkoły.�Najbardziej�powszechne�
są� roczne� kursy,� natomiast� niektóre� szkoły� oferują� też� kursy� kilkunastotygodniowe.� Na�
Uniwersytetach�ludowych�wykładanych�jest�ponad�300�przedmiotów.�Niektóre�szkoły�spe-
cjalizują�się�w�jednej�dziedzinie,�jak�np.�taniec,�film�czy�sport,�ale�są�też�takie,�które�mają�
szerszą�ofertę�przedmiotów�z�różnych�dziedzin.�Uczeń�sam�decyduje,�czy�woli�konkretną�
specjalizację,�czy�profil�ogólny.

Grip� demokratiet� czyli� „Pojmij� demokrację”� to� hasło,� pod� którym� Norwegowie� w� 2014�
roku�świętowali�dwie�niezwykle�ważne�dla�historii� ich�państwa�rocznice.�Warto�zauważyć,�

że�w�sloganie�otwierającym�obchody�zawarty�
jest� podwójny� komunikat,� którego� odbior-
ca�ma�nie�tylko�zrozumieć,�ale�też�uchwycić�
i�zastosować�demokratyczne�zasady�w�życiu.�
Inauguracja�obchodów�odbyła�się�1�listopada�
w�domu�kultury�w�Hamar.�To�właśnie�w�tym�
mieście,�tego�dnia,�150�lat�wcześniej�otwarto�
pierwszy�norweski�Uniwersytet�Ludowy�zwa-
ny�Sagatun.

Podwójny� jubileusz� zorganizowany� był� z� okazji� dwusetnej� rocznicy� uchwalenia� przez�
Norwegię�Konstytucji�oraz�150-ciu�lat� istnienia�norweskich�uniwersytetów�ludowych.�Jak�
podkreślał� w� przemówieniu� otwierającym� obchody� jubileuszowe� Marszałek� norweskiego�
parlamentu,� Olemic� Thommessen,� pozornie� nie� mające� ze� sobą� wiele� wspólnego� roczni-
ce,�w�istocie�są�ze�sobą�powiązane.�Uniwersytety�ludowe�odegrały�niesłychanie�istotną�ro-
lę�w�budowaniu� świadomości�obywatelskiej�Norwegów� i� integrowaniu� ludności�wiejskiej.�
Funkcja�ta�okazała�się�kluczowa�w�momencie�rozpadu�w�1905�roku�po�91�latach�istnienia�
unii� Norwegii� ze� Szwecją� oraz� 400� latach� panowania� Duńczyków.� Forma� kształcenia� na�
uniwersytetach� ludowych� dawała� przygotowanie� do� budowania� demokratycznego� społe-
czeństwa,�w�którym�powszechne�było�poczucie�wspólnoty�oraz� chęć�prowadzenia�otwar-
tego� dialogu.� Uniwersytety� ludowe� stały� się� ośrodkiem� szerzenia� oświaty� całego� narodu�
Norwegów.�Pojęcie�wspólnoty�państwowej,�poszukiwanie�korzeni�i�kultury�norweskiej�oraz�
powszechny�dostęp�do�edukacji�wszystkich�klas�społecznych�–�to�główne�założenia�progra-
mowe�tamtych�czasów.

grip demokratiet Czyli „pojmij demokraCję” to hasło, 
pod którym norWeGoWie W 2014 roku śWiętoWali dWie 
niezWykle Ważne dla historii iCh państWa roCzniCe . 
Warto zauWażyć, że W sloGanie otWierająCym obChody 
zaWarty jest podWójny komunikat, któreGo odbiorCa 
ma nie tylko zrozumieć, ale też uChWyCić i zastosoWać 
demokratyCzne zasady W żyCiu . 
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Warto� zauważyć,� że� rola� uniwersytetów� ludowych� jako� instytucji� przygotowujących� do�
życia�w�społeczeństwie�jest�wciąż�aktualna,�z�tym�że�w�nieco�innej�odsłonie�dopasowanej�do�
ducha�obecnych�czasów.�Oczywiste�jest,�że�przedmioty�i�zagadnienia�zostały�zaktualizowane�
i�dopasowane�do�potrzeb�współczesnej�młodzieży.�Można�założyć,�że�w�dzisiejszych�czasach�
nikt�już�nie�uczy,�jak�wykuć�podkowę,�ale�dużym�powodzeniem�cieszy�się�na�przykład�przed-
miot� fotografia� cyfrowa.� O� katastrofach� ekologicznych� lub� zrównoważownym� rozwoju� nie�
było� mowy� za� czasów� Grundtviga,� a� narodowe� podejście� w� nauczaniu� demokracji� zostało�
zastąpione�perspektywą�globalną�i�ewoluowało�w�kierunku�kosmpolitycznym.�Można�nato-
miast�dostrzec,�że�pomimo�podjęcia�niezbędnych�zmian�programych�i�ideowych�wciąż�dokła-
da�się�starań,�aby�zachować�ducha�oraz�cechy�charakterystyczne�dla�uniwersytetów�ludowych.�
Oprócz�tych�najbardziej�oczywistych�aspektów,� jak�działanie�we�wspólnocie,�brak�ocen�czy�
dobrowolność�nauki,�przetrwało�również�indywidualne�podejście�do�uczniów�i�brane�jest�pod�
uwagę�ich�dotychczasowe,�osobiste�doświadczenie�w�procesie�kształcenia.�Ponadto,�kładziony�
jest�nacisk�na�doświadczanie�praktyczne�oraz�zaangażowanie�uczniów,�które�często�przejawia�
się�w�ożywionym�dialogu.

Poza�nauką�kierunkowych�przedmiotów,� jest�również�miejsce�na�uniwersalne,�ponadcza-
sowe�pytania�o�istotę,�sens�i�cel�życia.�Niezależnie�od�okresu�i�sytuacji�polityczno-społecznej�
uniwersytet� ludowy� w� Norwegii� stawia� sobie� za� cel� przygotowanie� jednostki� do� życia� we�
wspólnocie�i�czasie,�w�jakim�żyje.

Przeglądając� szeroką� ofertę� norweskich� uniwersytetów� ludowych� oraz� ilość� publika-
cji� naukowych,� badań,� opinii� i� świadectw� osób� zaangażowanych� w� tej� dziedzinie� można�
stwierdzić,�że�instytucja�ta�jest�stałym,�nieodłącznym�elementem�nie�tylko�systemu�edukacji,�
ale�również�częścią�tradycji�i�kultury�tego�kraju.�Co�roku�na�tę�formę�nauki�decyduje�się�ok.�
7�tys.�młodych�Norwegów.�Stanowią�oni�ponad�10%�rocznika.�Motywacji�do�rozpoczęcia�
nauki� na�uniwersytecie� ludowym� jest�wiele,� ale� ta� najczęściej�wspominana� to� chęć�nauki�
i� rozwoju� we� wspólnocie,� poświęcenie� się�
konkretnej,� pasjonującej� dziedzinie.� Wiele�
osób� traktuje� ten� rok� jako� rodzaj� twórczej�
przerwy�i�czasu�na�zastanowienie�się,�co�da-
lej�w�życiu�robić.

Wraz� z� biegiem� lat� przedstawiciele� uni-
wersytetów� ludowych� poszukują� nowych�
koncepcji,�według�których�mogliby�skutecz-
nie�przygotowywać�uczniów�do�życia�w�spo-
łeczeństwie�demokratycznym.�Główne�zało-
żenia�edukacji�obywatelskiej,�o� jakich�mówi�się�obecnie,� to:�twórczy,�otwarty� i�krytyczny�
dialog,�etyczne�życie�w�czasach�globalizacji�oraz�przede�wszystkim�kształtowanie�poczucia�
zależności� między� życiem� jednostki� a� życiem� ogółu.� Chodzi� tu� o� wykształcenie� poczucia�
pewnego�rodzaju�wspólnoty�i�wzajemnego�wpływu.�Zdaniem�Øyvinda�Krabberøda,�redak-
tora�naczelnego�magazynu�„Folkehøgskolen”�(„Uniwersytet�Ludowy”),�w�obliczu�globaliza-
cji�i�aktualnych�zmian�społecznych,�uniwersytety�ludowe�mają�wyjątkowo�trudne�zadanie.�
Mimo�to�mówi:�„nie�zrezygnujemy�z�walki�z�obojętnością�i�wykluczaniem.�Będziemy�przy-
gotowywać�ludzi�do�czynnego�udziału�w�życiu�społecznym,�rozwijając�w�nich�zrozumienie�
demokratycznych�idei.�Dajmy�młodzieży�wiarę�w�to,�że�warto�się�angażować�i�że�każdy�głos�
robi� różnicę.� Warto� się� przejmować!”.� Podejmując� próbę� zdefiniowania� celu� i� motywacji�
uniwersytetów� ludowych� w� zakresie� edukacji� obywatelskiej,� warto� przytoczyć� (cytowaną�
w�magazynie�„Folkehøgskolen”)�opinię�duńskiego�profesora�Ove�Korsgaarda,�który�twier-
dzi,� że� nauka� demokracji� to� nie� jedynie� sztuka� dialogu,� ale� trzeba� sobie� zdać� sprawę,� że�
w�demokrację�wpisuje�się�również�zdolność�wyrabiania�sobie�opinii�i�odwaga�wygłaszania�
jej.�Według�profesora�uniwersytety� ludowe�powinny�nadal�pracować�na�rzecz�demokracji,�
ale�ma�ona�już�nie�być�przedmiotem�samym�w�sobie,�a�raczej�celem,�do�którego�należy�dą-
żyć�i�według�jej�zasad�organizować�społeczeństwo.�Mówi�też,�że�w�dobie�globalizacji�warto�
zacząć� mówić� o� człowieku� jako� o� obywatelu� świata,� który� jest� indywidualnością,� który�
posiada�umiejętność,�prawo�i�obowiązek�stanowienia�o�sobie�w�ramach�mniejszych�i�więk-
szych�społeczeństw.

GłóWne założenia edukaCji obyWatelskiej, o jakiCh 
móWi się obeCnie, to: tWórCzy, otWarty i krytyCzny 
dialoG, etyCzne żyCie W CzasaCh GlobalizaCji oraz 
przede Wszystkim kształtoWanie poCzuCia zależnośCi 
między żyCiem jednostki a żyCiem oGółu . Chodzi tu 
o WykształCenie poCzuCia peWneGo rodzaju Wspólnoty 
i WzajemneGo WpłyWu .
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Edukacja�obywatelska�w�praktyce

Aby�dobrze�zrozumieć�i�wykorzystać�w�życiu�demokratyczne�zasady�funkcjonowania�państwa,�
uczniowie� wszystkich� norweskich� uniwersytetów� ludowych� zostali� zaangażowani� w� projekt�
o�nazwie�Demokratibudstikka, realizowany� z� okazji�wspomnianego� roku� jubileuszowego.�Do�
projektu� zaproszono� 76� norweskich� uniwersytetów� ludowych� (świeckich� i� chrześcijańskich)�
oraz�jeden�szwedzki.�Polegał�on�na�tym,�że�każdy�uniwersytet�miał�zorganizować�wydarzenie�
pod�tytułem�„Demokracja�bez�słów”.�Jedyną�narzuconą�z�góry�zasadą�było�to,�że�wydarzenie�
miało�być�prezentowane�w�sposób�niewerbalny,�poza�tym�uczniowie�mieli�dużą�dowolność�re-
alizacji�i�zachęcano�ich�do�niestandardowych�rozwiązań.�Projekt�zorganizowany�był�w�formie�
sztafety,�podczas�której�dany�uniwersytet�przekazywał�„pałeczkę”�następnemu�w�postaci�elek-
tronicznego�sprawozdania.�Akcja�trwała�do�momentu�aż�wszystkie�76�uniwersytetów�zorgani-
zowało�wydarzenie.�Terminy�realizacji�„sztafety�obywatelskiej”�rozpisane�były�na�dwa�miesiące.�
Pomimo,�że�projekt�adresowany�był�bezpośrednio�do�młodzieży,�to�sposób�realizacji�wydarzenia�

zapewnił�mu� szeroki� zasięg� społeczny� i� zara-
zem� medialny,� a� w� konsekwencji� przykuwał�
uwagę�społeczeństw�lokalnych�na�zagadnienia�
związane�z�demokracją�i�Konstytucją�oraz�na�
rolę� uniwersytetów� ludowych� w� ich� rozpo-
wszechnianiu.

Promocja� myśli� demokratycznej� od� cza-
su� historycznych� rocznic� zaistniała� również�
w� mediach� społecznościowych.� Projekt� pole-
ga�na�tym,�że�uczniowie�podróżujący�po�kraju�
i�świecie�pytają�innych,�czym�dla�nich�jest�de-
mokracja.�Wypowiedzi�te�(np.�„demokracja�to�
prawo�robienia,�co�się�chce�w�ramach�prawa”�
lub� „demokracja� to� to,� że� mogę� ubierać� się,�
w�co�chcę�i�interesować�się�tym,�czym�chcę”)�
można� znaleźć� na� Instagramie� pod� hasłem�
#democracywall.

Innym� ciekawym� przykładem� stosowania�
zasad�demokracji�w�praktyce�jest�wyjątkowy�
sposób�zarządzania�uniwersytetem�ludowym�

w�Skogn.�W�Radzie�Uniwersytetu�(będącej�najwyższą�jednostką�zarządzającą�szkołą)�zasiadają�
w�przeważającej�większości�uczniowie�(6�uczniów�i�5�osób�z�Kadry).�Dyrektor�uniwersytetu,�
Arne� Sporild,� ma� same� pozytywne� doświadczenia� wynikające� z� takiego� modelu� zarządza-
nia.�Uważa,�że�zaangażowanie�uczniów�w�Radzie�przynosi�bardzo�dobre�rezultaty�nie�tylko�
w�praktycznych,�codziennych�sprawach,�ale�też�ma�wartość�edukacyjną.

Poza� okazyjnymi� wydarzeniami� promującymi� demokratyczne� zachowania� i� ogólną� edu-
kację�obywatelską� są� też�uniwersytety,�które�oferują�dogłębną�naukę�demokracji�przez�cały�
rok.�Na�przykład�na�uniwersytecie� ludowym�w�Seljord� jest� kierunek�o�nazwie� „Politologia�
i�demokracja”.�Jest�to�specjalizacja�wybierana�przede�wszystkim�przez�uczniów,�którzy�chcą�
gruntownie�zagłębić�się�w�zagadnienia�polityczne�i�społeczne�i�często�wybierają�się�na�wyższe�
studia�o�pokrewnej�tematyce.

Warto�w� tym� miejscu�wspomnieć� również� o� ofercie� dla� nauczycieli�w� zakresie� edukacji�
obywatelskiej.�W�2013�roku�ruszył�kurs�„Praktyczne�zagadnienia� filozoficzne�oraz�dojrzałe�
obywatelstwo”�dający�nauczycielom�przygotowanie�i�narzędzia�do�nauczania�zagadnień�zwią-
zanych�z�demokratycznym�życiem�w�społeczeństwie.

Integracja�uchodźców�jako�element�edukacji�obywatelskiej

Jedną�z�misji�norweskich�uniwersytetów�ludowych�było�i�jest�wspieranie�i�pomaganie�potrze-
bującym.�W�latach�80.�wiele�uniwersytetów�było�zaangażowanych�w�projekty�humanitarne�na�
świecie,�a� teraz,�w�czasach�migracji� ludzi,�gdy� jest�pilne�zapotrzebowanie�na�miejsce,�które�

Studenci�Uniwersytetu�Ludowego�w�Rissa�w�Norwegii�podczas�
przerwy�w�zajęciach�z�rolnictwa�ekologicznego

(Fot.�archiwum�ZIARNA)
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będzie� integrowało� i�włączało�przyjezdnych�do� społeczeństwa�norweskiego,�otwierają� rów-
nież�dla�nich�swoje�drzwi.

Istnieje�wiele�pozytywnych�świadectw�obcokrajowców�wypowiadających�się�na�temat,�jak�
istotną�rolę�odegrał�w�ich�życiu�rok�na�norweskim�uniwersytecie�ludowym.�Avtar�Jasser�(Hin-
dus,� który� mając� 18� lat� osiedlił� się� w� Nor-
wegii�i�krótko�po�przyjeździe�zdecydował�się�
na�rok�nauki�na�pobliskim�uniwersytecie� lu-
dowym),� oprócz� nauczenia� się� języka� chciał�
zdobyć�wiedzę�o�kulturze�norweskiej.�Często�
problemem� dzieci� uchodźców� urodzonych�
już�w�Norwegii�nie�jest�nieznajomość�języka�
czy� danego� przedmiotu,� tylko� właśnie� brak�
osadzenia� w� kulturze� i� zrozumienia� społe-
czeństwa,�w�którym�żyje.�Podczas�pobytu�na�
uniwersytecie�ludowym�nabywają�kompetencje�społeczne�i�większe�zrozumienie�dla�kultury�
norweskiej,�dla�typowych�dla�tego�narodu�form�współpracy,�współistnienia�i�zgłębiają�istotę�
demokracji.�Dzięki�tym�jakościom�łatwiej�im�jest�nawiązywać�i�odnosić�sukcesy�w�relacjach�
zawodowych�i�prywatnych.

Największe�wyzwania�współczesnej�edukacji�obywatelskiej
Jak�pogodzić�indywidualne�podejście�do�ucznia�i�wsparcia�go�w�potrzebie�odnalezienia�siebie,�
z�koniecznością�przygotowywania�młodzieży�do�aktywnego�działania�na�rzecz�świata?�Obec-
nie� trwa� dyskusja,� jak� powinien� wyglądać� idealny� program� nauczania� dzisiejszych� czasów.�
Po�jednej�stronie�jest�zagrożona�demokracja,�katastrofy�ekologiczne,�brak�poszanowania�dla�
praw� ludzkich,� a� z�drugiej�młody� człowiek,� często� zagubiony,� pragnący� rozwijać� swoje�pa-
sje,�dążący�do�spełnienia� jako� jednostka.�Inny�problem�to�postępujący�zanik�poczucia�życia�
we�wspólnocie.� Jak�pokierować�procesem�nauczania�w� instytucji,� która� została� zbudowana�
na�tradycyjnych� ideach�wspólnotowych�wówczas,�gdy�młodzież�pochodzi�ze�społeczeństwa,�
w�którym�doszło�do�zaniku�wspólnoty?�Nadszedł�czas�nowych�pytań�i�poszukiwania�rozwią-
zań�dla�norweskich�uniwersytetów�ludowych.

Netografia
Folkehøgskolene�–�frihet�til�å�lære,�marzec�2014
Avtar�Jasser,�Gründer,�sosial�innovatør�og�jobber�med�rekruttering
� http://k.aftenposten.no/bilag/ap14/Folkehøgskolene/uke11/13Mar/pdf/folkehogskolene_ap_150314.pdf
Folkehøgskolen,�Med�frihet�til�å�lære,�nr�4/2016
� https://issuu.com/folkehogskolen/docs/folkeh__gskolen_4_16_web
Folkehøgskolen,�Demokrati,�nr�4/2014
� https://issuu.com/folkehogskolen/docs/folkeh__gskolen_5_14_4_siste
Dannelse�i�en�verden�der�brenner
� https://www.information.dk/moti/2012/06/dannelse-verden-braender

anika konopka �–�była�studentką�pierwszego�kursu�Ekologicznego�Uniwersytetu�Lu-
dowego.�Z� racji�powiązań�z�Norwegią�dostarczała�nam�wiedzę�w�zakresie�doświadczeń�
skandynawskich�w�rozwijaniu�uniwersytetów�ludowych�w�Norwegii�i�w�Danii.�Obecnie�
zajmuje�się�współpracą�polsko-skandynawską�w�zakresie�rozwoju�rolnictwa�ekologicznego�
i�wspomaga�rolników�w�nawiązywaniu�kontaktów�międzynarodowych�oraz�w�wymianie�
doświadczeń.

jedną z misji norWeskiCh uniWersytetóW ludoWyCh było 
i jest Wspieranie i pomaGanie potrzebująCym . W lataCh 80 . 
Wiele uniWersytetóW było zaanGażoWanyCh W projekty 
humanitarne na śWieCie, a teraz, W CzasaCh miGraCji 
ludzi, Gdy jest pilne zapotrzeboWanie na miejsCe, 
które będzie inteGroWało i WłąCzało przyjezdnyCh do 
społeCzeństWa norWeskieGo, otWierają róWnież dla niCh 
sWoje drzWi .
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Ivan Manolov
Uniwersytet�Rolniczy�w�Płowdiwie,�Bułgaria

SYTUACJA�NA�OBSZARACH�WIEJSKICH�
W�BUŁGARII�

I�MOŻLIWOŚCI�ZASTOSOWANIA�
DOŚWIADCZEŃ�UNIWERSYTETÓW�LUDOWYCH

(sugestie�na�przyszłość�w�oparciu�o�doświadczenia�zdobyte�w�trakcie�realizacji�
projektu)

Obszary�wiejskie�obejmują�81%�terytorium�Bułgarii�i�zamieszkuje�je�39%�wszystkich�miesz-
kańców�tego�kraju.�W�ciągu�ostatnich�lat�obszary�o�niskim�stopniu�zaludnienia�(wsie�i�małe�
miasteczka)�najbardziej�ucierpiały�z�powodu�malejącej� liczby�ludności� i�gęstości�zaludnienia�
oraz�rosnącego�ryzyka�wyludnienia�rozległych�terenów�na�obszarach�wiejskich.

W� latach� 2007–2012� liczba� ludności,� głównie� na� obszarach� wiejskich,� spadła� o� 8%.�
W�Bułgarii�procent�społeczeństwa�zagrożony�ubóstwem�lub�wykluczeniem�społecznym�jest�
wysoki�(49%�w�2012�roku).�Najbardziej�dotknięte�są�najmniej�zaludnione�obszary�wiejskie�
(61%).�Zwiększone�ryzyko�ubóstwa�na�obszarach�wiejskich�jest�wynikiem�niższego�zatrud-
nienia� ludności� aktywnej� zawodowo,� wyższego� bezrobocia,� niższego� poziomu� wykształ-
cenia�i�niższych�dochodów.�Ryzyko�ubóstwa�i�wykluczenia�społecznego�jest�wyższe�wśród�
grupy�etnicznej�Romów,�osób�długotrwale�bezrobotnych,�osób� starszych� i�osób�niepełno-
sprawnych.

Wykształcenie�tej�części�społeczeństwa�otworzy�przed�nią�nowe�możliwości�czy�to�ułatwia-
jąc�znalezienie�pracy,�czy�też�założenie�własnej�działalności�gospodarczej.�W�tej�trudnej�sytu-
acji�zastosowanie�zasad�edukacji�demokratycznej,�w�tym�wykształcenia�nowych�umiejętności�
i�nabycia�wiedzy,�co�ma�miejsce�na�uniwersytetach�ludowych,�daje�miejscowej�ludności�nową�
perspektywę�na�lepsze�życie�na�obszarach�wiejskich.

Użytki� rolne� w� Bułgarii� wynoszą� 5,12� mln� ha,� czyli� 46,1%� ogólnej� powierzchni� kraju.�
Ziemia� rolna� nie� jest� zanieczyszczona� pestycydami� o� długotrwałym� działaniu,� co� stanowi�
dobrą�podstawę�do�rozwoju�rolnictwa�ekologicznego.�Popyt�na�produkty�ekologiczne�rośnie,�
szczególnie�w�większych�miastach.�W�ciągu�ostatnich�lat�nastąpił�znaczny�wzrost�produkcji�
ekologicznej.�Odsetek�gruntów�rolnych�z�certyfikatem�rolnictwa�ekologicznego�zwiększył�się�
w� stosunku� do� całkowitej� powierzchni� użytków� rolnych� z� 0,4%� w� 2012� do� 2,4%� w� 2016�
roku.�Liczba�osób�zaangażowanych�w�rolnictwo�ekologiczne�wzrosła�z�2000�w�2012�do�6100�
w� 2016� roku.� Tendencja� ta� stwarza� okazję� dla� osób� mieszkających� na� obszarach� wiejskich�
i�drobnych�producentów�rolnych�do�rozpoczęcia�działalności�na�tym�polu.

Proces� ten� jest� często� utrudniony� przez� brak� konkretnych� umiejętności� teoretycznych�
i�praktycznych�oraz�wiedzy�u�osób�chętnych�do�tworzenia�i�rozwoju�gospodarstw�ekologicz-
nych.�Ten�brak�może�zostać�wypełniony�przez�krótkie�lub�długie�kursy�dla�ludzi�mieszkają-
cych�w�okolicy.�Obszary�wiejskie�mają�ogromny�potencjał,�zarówno�jeśli�chodzi�o�rolnictwo,�
jak�i�rozwój�zrównoważonej�turystyki�(kulturowej,�przygodowej,�spa,�wiejskiej�i�innych�rodza-
jów� turystyki)� poprzez� zachowanie� i� ekspozycję�dziedzictwa�przyrodniczego� i� kulturowego�
oraz�wspieranie�ciągłości�w�zakresie�żywego�dziedzictwa�i�tradycji.�Gminne�ośrodki�kultury�
nadal�stanowią�filar�tej�działalności.

W�Bułgarii�istnieją�dwa�główne�programy�wspierające�edukację�osób�dorosłych�na�obsza-
rach�wiejskich:

1.� Narodowa�Strategia�Kształcenia�Ustawicznego�2014–2020� prowadzona�przez�Centrum�
Rozwoju�Zasobów�Ludzkich.
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Strategia� ta� realizowana� jest�przez�Centrum�Rozwoju�Zasobów�Ludzkich� ze� środków�
budżetu�państwa,�środków�pochodzących�z�UE�oraz�unijnego�programu�„Erasmus+”,

2.� Program�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�(PROW)�(2014–2020)�administrowany�przez�Pań-
stwowy�Fundusz�Rolnictwa.
Program�jest�finansowany�ze�środków�unijnych.�Oba�te�programy�mogą�być�wykorzy-
stane� jako� wsparcie� w� edukacji� ludności� wiejskiej.� Istnieje� kilka� środków� finansowa-
nych�z�PROW.�Beneficjenci�starający�się�o�którykolwiek�z�tych�środków�muszą�posiadać�
dokumenty�potwierdzające�umiejętności� i�wiedzę�w�dziedzinie�rolnictwa.�Przykładem�
mogą� być� systemy� wsparcia� dla� „młodych� rolników”,� „agroekologia”� lub� „rolnictwo�
ekologiczne”,�wymagające�średniego�lub�wyższego�wykształcenia�w�rolnictwie�lub�me-
dycynie�weterynaryjnej�albo�certyfikatu�poświadczającego�ukończenie�odpowiedniego�
kursu� i� uzyskanie� kwalifikacji� zawodowych� w� dziedzinie� rolnictwa� (co� najmniej� 150�
godzin).

Jak�w�tym�celu�możemy�wykorzystać�doświadczenie�uniwersytetów�
ludowych?

Typowe�uniwersytety�ludowe,�jak�te�znane�z�krajów�skandynawskich,�Niemiec�i�Polski,�w�Buł-
garii�nie�istnieją.�Najbliższa�im�instytucja,�której�część�działalności�związana�jest�z�edukacją�
miejscowej� ludności� to� Gminne� Ośrodki� Kultury� (GOK-i)� (buł.:� „czitaliszte”).� Obok� stałej�
działalności�kulturalnej�(utrzymywanie�bibliotek,�zajęcia�plastyczne,�rękodzieło�itp.),�niektóre�
z�GOK-ów�działających�na�obszarach�wiejskich�mogłyby�stać�się�miejscami,�gdzie�prowadzono�
by�długie�lub�krótkie�kursy�zawodowe�dla�miejscowej�ludności.�Mogłyby�ubiegać�się�o�finan-
sowanie�takich�szkoleń�w�ramach�Programu�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich.

GOK-i� zapewniałyby� zaplecze� logistyczne� dla� organizacji� kursów� edukacyjnych� (sale�
lekcyjne,� Internet� itp.).� Dla� osiągnięcia� celów� szkolenia� w� zakresie� prowadzenia� kursów�
teoretycznych,�możliwy�byłby�udział�specjalistów�z�rolniczych�szkół�zawodowych�i�uczelni�
wyższych.� Najważniejszą� częścią� procesu� nauczania� byłoby� zaangażowanie� lokalnych� go-
spodarstw�ekologicznych,�w�których�studenci�mogliby�zdobywać�praktykę.� Jest� to�bardzo�
ważny� element� edukacji,� ponieważ�w� ten� sposób� rolnicy� ekologiczni�mają�możliwość�po-
dzielenia� się� swoją�wiedzą�praktyczną� i� doświadczeniem�ze� studentami,� ci� zaś� zdobywają�
umiejętności� praktyczne� niezbędne� do� założenia� własnego� gospodarstwa.� Niedostateczna�
edukacja�praktyczna�jest�główną�wadą�formalnej�edukacji�rolniczej�w�Bułgarii.�Dualny�sys-
tem�kształcenia� lub� system�praktyk� zawodowych�dla�młodzieży�przy�nauce� rzemiosła� lub�
zawodu,�nie�jest�w�Bułgarii�rozwinięty.

W�tym�aspekcie�program�nauczania�opracowany�dla�kursu�rolnictwa�ekologicznego�w�ra-
mach�projektu�z�programu�Erasmus+,�stosowany�na�uniwersytecie�ludowym�w�Polsce,�może�
zostać� zastosowany� w� całości� lub� częściowo�
w� Bułgarii.� Poza� zawodowym� kształceniem�
rolniczym,� bardzo� ważnym� elementem� za-
wartym� w� tym� programie� jest� nabywanie�
umiejętności�potrzebnych�w�codziennym�ży-
ciu,� takich� jak� komunikacja,� praca� zespoło-
wa,� muzyka,� sztuka,� rzemiosło,� korzystanie�
z� Internetu,� genius� loci� lokalnych� gospo-
darstw�i�otoczenia,�podstawowa�znajomość�języka�angielskiego�przydatna�do�pracy�w�gospo-
darstwie� ekologicznym� itp.� Te� metody� kształcenia� mogą� także� zostać� częściowo� zawarte�
w�formalnych�systemach�edukacyjnych,�zwłaszcza�w�szkolnictwie�średnim.

System�edukacyjny�uniwersytetów�ludowych�będzie�bardzo�przydatny�dla�edukacji�i�inte-
gracji�mniejszości�narodowych�mieszkających�w�Bułgarii,�głównie�Romów�i�uchodźców�z�Syrii�
i� innych� krajów,� z� których� przybysze� powodują� trudności� –� trudności,� z� którymi� Bułgaria�
i�inne�kraje�europejskie�borykają�się�już�teraz.

Istnieje� kilka� dobrych� praktyk� w� zakresie� integracji� grup� mniejszościowych� w� Bułgarii.�
Niektóre�organizacje�pozarządowe�są�silnie�zaangażowane�w�integrację�Romów�i�innych�bied-

system edukaCyjny uniWersytetóW ludoWyCh będzie 
bardzo przydatny dla edukaCji i inteGraCji mniejszośCi 
narodoWyCh mieszkająCyCh W bułGarii, GłóWnie romóW 
i uChodźCóW z syrii i innyCh krajóW, z któryCh przybysze 
poWodują trudnośCi – trudnośCi, z którymi bułGaria 
i inne kraje europejskie borykają się już teraz .
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niejszych�grup�z�obszarów�wiejskich.�Dobrym�przykładem�jest�organizacja�pozarządowa�„Zie-
mia�jako�źródło�utrzymania”,�która�znalazła�konkretny�zrównoważony�sposób,�aby�wspierać�
ludzi�żyjących�w�rejonach�zagrożonych�ubóstwem,�dając�im�szansę,�aby�mogli�zarobić�pienią-
dze�na�zaspokojenie�swoich�życiowych�potrzeb.

Netografia
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/,�Държавен фонд земеделие.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880,�Национална стратегия 

за учене през целия живот�2014-2020�г.

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880


I znów poranny zapiał kur

I�znów�poranny�zapiał�kur,
Strzepnął�skrzydłami�od�rosy�lśniącymi�–

Złociste�słońce�błyśnie�spod�chmur
I�radość�poniesie�blaskami�swymi,
Gdy�my�w�sekrecie�Jego�chwalimy,

Co�wszystkie�dni�uczynił�wspaniałe,
Błogosławieństwem�szkoła�życia

I�całe�niebo�konfesjonałem,

Dni�do�pracy�były�uczynione,
Wieczór�–�ku�odpoczywaniu,

Nie�wie�nikt,�czy�starczy�życia,
Nie�skłaniaj�się�ku�marnowaniu:
Pracuj�pilnie,�gdy�świeci�dzień,
Nie�szczędząc�pracy�w�znoju,

Pewnym�bądź�–�co�z�tego�wyjdzie,
Źródło�swe�ma�w�tym�zdroju!

Mówione�słowo,�spisana�strona,
Nauczą�życia�młodych,

Stąd�siła�z�językiem�połączona
I�z�życiem�–�w�pokłonie�Bogu:

Stąd�męstwo�nasze,�mądre�i�silne,
Przyniesie�chlubę�imieniu,

Nagrodę�szkoły�życia�przyjmie
I�będzie�swoim�mienić.

(1833)
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Jak cudnie być jednością

Jak�cudnie�być�jednością
Dla�dwojga,�co�życie�serdecznie�chcą�dzielić!

Każda�radość�–�podwójną�radością
I�mrok�każdy�da�się�w�połowie�wybielić.

Tak,�to�niebo�bezchmurne,
Pod�nim�kroczyć�dumnie.
Dwa�światy,�lecz�w�unii,
W�miłości�prawdziwej!

Jak�słodko�jest,
Gdzie�duże�i�małe�jedno�miano�noszą

I�wielki�ten�ciężar,�co�każdy�go�ma�nieść
Topnieje�pod�serca�przychylnego�troską.

Tak,�to�niebo�bezchmurne,
Pod�nim�stoimy�dumnie,
Na�zawsze�tak�cudnie,

To�głos�serca�prawdziwy!

Jak�słodko�wiedzieć,�iż�każdego�dnia
Nasz�Pasterz�czuwa�nad�życia�torami

I�nawet�w�starości�nie�opuści�nas,
Łaską�sięgając�nad�pokoleniami.

Tak,�to�niebo�bezchmurne,
By�razem�trwać�dumnie,
Na�zawsze�tak�cudnie,

Boskie�słowo�prawdziwe!�

Rozstać�się�tak�ciężko
Dla�tych,�co�życiem�chcieliby�się�dzielić,

Lecz�chwała�Panu!�Wszystkie�dusze�serdeczne
Spotkają�się�ponownie�w�radości�anielskiej.

Tak,�to�niebo�bezchmurne,
By�żyć�pod�nim�dumnie,
Na�zawsze�tak�cudnie.
W�miłości�prawdziwej!

Wszyscy�narzeczeni,�co�ślubują�dumnie
W�imię�Chrystusa,�jak�najmocniej�czują,

Choć�fortuna�daje�radość�i�kalumnie,
W�życiu,�jak�i�poza,�skarb�swój�odnajdują.

Bo�niebo�bezchmurne,
By�usiąść�wraz�dumnie,

Płonąć�wiecznym�ogniem�
Miłości�prawdziwej.

(1855)�
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Dania� 2017.� Kiedy� chcę� przygotować� smaczny� posiłek� dla� zaproszonych� przyjaciół,� rzadko�
kiedy�szukam�inspiracji�w�książce�kucharskiej.�Mam�przecież� telefon�w�zasięgu�ręki.�Kiedy�
potrzebuję� pomysłu,� dokąd� pojechać� na� następne� wakacje,� nie� szukam� biura� podróży,� nie�
przerzucam�broszur,�ani�nie�pytam�o�radę�uprzejmego�pracownika�agencji�turystycznej.�Mam�
przecież�telefon�w�zasięgu�ręki.�Chcąc�dowiedzieć�się�więcej�na�temat�jakieś�wiadomości,�któ-
ra�pojawiła�się�w�telewizji,�nie�idę�do�biblioteki�i�nie�szukam�książki�o�historii�Węgier.�Mam�
przecież�telefon�w�zasięgu�ręki.�Kiedy�trzeba�zapoznać�się�z�jakąś�istotną�kwestią�społeczną,�
nie�udaję� się�na� spotkanie�polityczne,� żeby�wysłuchać� różnych�argumentów.�Mam�przecież�
telefon�w�zasięgu�ręki�–�i�mogę�łatwo�zasięgnąć�opinii�na�temat�dokładnie�tej�sprawy,�a�także�
mogę�łatwo�znaleźć�ludzi,�którzy�myślą�podobnie.

Charakterystyczną�cechą�życia�w�dzisiejszych�czasach�jest�nieporównywalnie�łatwiejszy�niż�
dawniej� dostęp�do�wiadomości.� Innymi� słowy,�możemy�bardzo� szybko� i� tanio�wyszukiwać�
informacje�oraz�poszerzać�wiedzę�na�wszystkie�interesujące�nas�tematy.�Media�elektroniczne�
są�niesamowite�–�dają�nam�dokładnie�to,�czego�szukamy.�Jest�to�bardzo�wygodne�i�stanowi�
jeden�z�wielu�pozytywnych�aspektów�postępu�technologicznego.�Wadą�tego�zjawiska�jest�to,�
że�kiedy�szukamy�informacji,�automatycznie�pokładamy�zaufanie�w�różnych�wyszukiwarkach,�
tak�naprawdę�nie�mając�wpływu�na� to,�w� jaki� sposób�one�działają.� Jesteśmy�bardzo�często�
bezkrytyczni�wobec�tego,�co�pokazują�jako�prawdę.�A�ze�względu�na�tak�banalny�aspekt,�jak�
wielkość�ekranu�w�telefonie,�informacje�i�wiadomości�są�sprowadzane�do�krótkich�i�nadmier-
nie�uproszczonych�stwierdzeń.

Nasuwają�się�pewne�pytania:

1)� Jak�wpływa�to�na�nasze�codzienne�życie?
2)� Jak�wpływa�to�na�sposób,�w�jaki�ze�sobą�rozmawiamy?
3)� Jak�wpływa� to�na�naszą�zdolność�wytwarzania�własnego�oglądu�spraw� i�–�co�za� tym�

idzie�–�łączenia�go�z�bitwami,�jakie�toczyły�wcześniejsze�pokolenia�oraz�odpowiadania�
na�wyzwania�przyszłości?

4)� Jak�ten�radykalnie�odmienny�sposób�zdobywania�informacji�wpłynie�na�procesy�demo-
kratyczne?

5)� W�jaki�sposób�społeczeństwo�obywatelskie�może�odznaleźć�się�w�tym�kontekście?
6)� Jakie�są�najważniejsze�bitwy�naszych�czasów�i�w�jaki�sposób�poszczególni�ludzie�zazna-

czą�swój�wpływ�na�rozwój�społeczeństwa?
7)� Jakie�wyzwania�stoją�przed�młodymi�ludźmi?

Ad�1)�Jak�wpływa�to�na�nasze�codzienne�życie?

Coraz�trudniej�jest�„wyjść�z�pracy”!!!�Coraz�trudniej�jest�milczeć�i�po�prostu�patrzeć�w�pust-
kę,� ponieważ� media� społecznościowe� i� przeróżne� sprzęty,� mają� systemy,� które� nieustannie�
wyświetlają�kolejne�informacje.�Linia�podziału�między�pracą�i�czasem�wolnym�zaciera�się�ła-
two,�gdy�ma�się�świadomość,�że�w�każdej�chwili�ktokolwiek�zechce,�może�się�z�nami�skontak-
tować.�Wymaga�to�świadomego�wyboru�własnego�tempa�przyjmowanego�przepływu�informa-

Peter Mogensen
Uniwersytet�Ludowy�w�Brenderup,�Dania

DEMOKRACJA,�
SPOŁECZEŃSTWO�OBYWATELSKIE�

I�UNIWERSYTETY�LUDOWE
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cji.�A�czasem�może�się�zdarzyć�tak,�że�brak�odzewu�zostanie�odebrany�negatywnie.�„Przecież�
jesteś� dostępny?!!”� Ten� stały� stan� bycia� w� pogotowiu� nie� jest� dla� człowieka� zdrowy,� a� jest�

bardzo� prawdopodobne,� że� stoimy� dopiero�
na�początku�ścieżki�rozwoju,�która�przyniesie�
nam�jeszcze�więcej� stresu� i�komplikacji!� Jest�
to� obszar,� który� wymaga� dodatkowej� uwagi�
i� krytycznego� spojrzenia� na� sposoby� korzy-
stania� z� różnych� platform� multimedialnych.�

Wraz� z� korzyściami� płynącymi� z� osiągnięć� technologicznych� z� pewnością� istnieją� również�
działania�niepożądane,�które�mogą�prowadzić�bezpośrednio�do�choroby.

Ad�2)�Jak�wpływa�to�na�sposób,�w�jaki�ze�sobą�rozmawiamy?

Na�pierwszy�rzut�oka�mogłoby�się�wydawać,�że�możliwość�szybkiego�kontaktowania�się�z�in-
nymi�pomaga�w�promowaniu�komunikacji�i�dialogu.�Z�pewnością�obecnie�ma�miejsce�więcej�
aktów�komunikacji�niż�kiedyś�–�wystarczy�pomyśleć�o� ilości�e-maili/wiadomości,�które�co-
dziennie�odbieramy�i�wysyłamy.�Jeszcze�kilkanaście�lat�temu�wyglądało�to�zupełnie�inaczej,�
kiedy�listy�i�rozmowy�telefoniczne�były�najczęściej�stosowanymi�sposobami�kontaktu.�Jednak�
ilość�komunikatów�niekoniecznie�pociąga�za�sobą�wydajność�naszych�komunikacyjnych�inte-
rakcji.�Istnieje�wiele�przykładów�„fal�hejtu�(shitstorms)”,�gdzie�media�społecznościowe�stano-
wią�kanały�do�wylewania�brudu�na�osoby/firmy/organizacje,�które�poprzez� swoje�działania�
padają�ofiarą�internetowej�krytyki,�którą�w�szybkim�tempie�zaczyna�śledzić�wiele�osób.

W�takich�przypadkach�dialog/rozmowa�całkowicie�schodzą�na�drugi�plan,�zastąpione�bra-
kiem�chęci�zrozumienia�i�refleksji�nad�stwierdzeniami�czy�zachowaniami,�które�być�może�są�

po�prostu�kontrowersyjne.�To�tak,�jakby�zdol-
ność�do�ukrywania�się�za�wirtualnym�aliasem�
eliminowała�filtry�niektórych�ludzi�dotyczące�
tego,� co�można�powiedzieć�publicznie.�Pew-
na� doza� cynizmu� rozprzestrzenia� się� w� wir-
tualnej� debacie� i� niekiedy� ten� sam� schemat�

możemy�zaobserwować�wśród�polityków,�gdy�media�przekazują�cynizm�na�arenę�publiczną.�
Może�być�to�niebezpieczne,�ponieważ�politycy�–�z�definicji�–�mają�więcej�miejsca�w�środkach�
masowego�przekazu,�a�tym�samym�dużą�zdolność/moc�kształtowania�opinii�publicznej.�Dla-
tego� obowiązek� zapewnienia� godnego� i� właściwego� tonu� jest� ważniejszy� wśród� polityków.�
Innymi�słowy,�rozmowa�twarzą�w�twarz�stała�się�znacznie�trudniejsza�wraz�z�sukcesem,�jaki�
odniosły�media� społecznościowe� i�ważne� jest� budowanie� świadomości�na� temat�możliwych�
konsekwencji�ich�rozwoju.

Ad�3)�Jak�wpływa�to�na�naszą�zdolność�wytwarzania�własnego�oglądu�spraw�
i�–�co�za�tym�idzie�–�łączenia�go�z�bitwami,�jakie�toczyły�wcześniejsze�pokolenia�
oraz�odpowiadania�na�wyzwania�przyszłości?

Każda�stacja�posiada�sekcję�„Aktualności”,�która�oczywiście�ma�za�zadanie�jako�pierwsza�
dostarczać�najświeższe�wiadomości.�Czasami�zdarza�się,�że�nic�nowego�się�nie�dzieje,�ale�te-

lewizja�nadaje� i� czas�antenowy�musi� zostać�
wykorzystany,� aby� poinformować� o� czymś,�
co� w� głowach� telewidzów� zostanie� zareje-
strowane�jako�istotne.�Ten�zabieg�daje�wra-
żenie,� że� nawet� dość� neutralne� informacje�
mają�ogromne�znaczenie,�a�stałe�bombardo-

wanie� aktualnościami� tworzy� iluzję,� że� jako� widzowie� musimy� śledzić� wszystkie� serwo-
wane� nam� informacje.� Stąd� słabe� pojęcie� wielu� użytkowników� o� tym,� co� faktycznie� jest�
istotne,�a�co�szybko�powinno�trafić�do�kosza.�Wiadomości�stają�się�rozrywką�i�sprawiają,�
że� zapomina� się� o� konieczności� zapewnienia� złożonym�problemom� solidnej� relacji,� która�
umożliwiałaby�wgląd�w�wartości�stojące�za�konkretnymi�argumentami�i�postawami.�Moim�

Wraz z korzyśCiami płynąCymi z osiąGnięć 
teChnoloGiCznyCh z peWnośCią istnieją róWnież 
działania niepożądane, które moGą proWadzić 
bezpośrednio do Choroby .

rozmoWa tWarzą W tWarz stała się znaCznie trudniejsza 
Wraz z sukCesem, jaki odniosły media społeCznośCioWe 
i Ważne jest budoWanie śWiadomośCi na temat możliWyCh 
konsekWenCji iCh rozWoju .

Ważne jest, aby stale Wspierać Chęć i zdolność ludzi do 
anGażoWania się W kWestie polityCzne, tak aby deCydenCi 
mieli szeroką próbkę opinii publiCznej jako punkt 
odniesienia W kształtoWaniu polityki .
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zdaniem�istnieje�niebezpieczeństwo�manipulacji�zdrowym�rozsądkiem,�w�związku�z�czym�
podstawy� kształtowania� własnej� opinii� w� kwestiach� politycznych� stają� się� coraz� bardziej�
niepewne.� Sytuacja� może� być� oczywiście� wykorzystywana� przez� polityków� i� ich� dorad-
ców�medialnych,�co�utrudnia�przejrzenie�na�wylot�opinii/argumentów,�które�pojawiają�się�
w� debacie.� Ponadto� duży� nacisk� kładziony� na� najświeższe� wiadomości� pomaga� również�
zepchnąć�ogląd�historyczny�na�drugi�plan�i� jesteśmy�skłonni�uwierzyć,�że�świat�nigdy�nie�
funkcjonował�bez�internetu�i�telefonów�komórkowych!!!�Czające�się�uczucie�bycia�pozba-
wionym�historii�sprawia,�że�kształtowanie�własnej�opinii�na�temat�złożonych�problemów,�
jest�jeszcze�mniej�przejrzyste,�a�ryzyko�rezygnacji�z�zaangażowania�w�kwestie�społeczne�jest�
już�niestety�dzisiaj�widoczne.�Daje�to�podstawy�do�zaniepokojenia�przyszłymi�wyzwaniami,�
które�będą�pojawiać�się�w�polityce,�gdzie�już�dziś�mamy�w�zasięgu�wzroku�wiele�problemów�
po�których�poruszanie�się�wymaga�wielkich�zdolności�nawigacyjnych.�Aktywne�uczestnic-
two�obywateli� jest�absolutnie�konieczne,�aby�uniknąć�polaryzacji�w�kwestiach�społeczno-
-gospodarczych/politycznych,�podobnie� jak� ich�udział�w�najważniejszych�zmianach,�które�
nastąpią�na�skutek�wyczerpywania�się�surowców�na�przestrzeni�następnych�pokoleń.�Inny-
mi�słowy,�ważne�jest,�aby�stale�wspierać�chęć�i�zdolność�ludzi�do�angażowania�się�w�kwestie�
polityczne,�tak�aby�decydenci�mieli�szeroką�próbkę�opinii�publicznej�jako�punkt�odniesienia�
w�kształtowaniu�polityki.

Ad�4)�Jak�ten�radykalnie�odmienny�sposób�zdobywania�informacji�wpłynie�na�
procesy�demokratyczne?

Na�różnych�poziomach�społeczeństwa�wybrani�politycy�podejmują�decyzje�w�sektorach,�do�
których�zostali�przydzieleni.�W�Danii�system�ten�działa�od�połowy�XIX�wieku�i�po�różnych�
reformach� w� podziale� poziomu� drugiego�
i�trzeciego�nadal�jest�platformą,�na�której�za-
chodzą�procesy�polityczne.�Po�1972�roku�do-
szedł� dodatkowy� poziom� związany� z� EWG/
UE.�Rozwój�we�wszystkich�dziedzinach�życia�
społecznego�i�rosnąca�globalizacja�sprawiają,�że�praca�polityczna�jest�jeszcze�bardziej�skompli-
kowanym�i�pracochłonnym�polem�działania.�Oznacza�to�również,�że�obywatele�muszą�mieć�
większy�wgląd�i�wiedzę,�aby�śledzić�procesy�polityczne�i�móc�podejmować�właściwe�decyzje,�
idąc�do�urn.�Zdobycie� tej�wiedzy� jest�ściśle�powiązane�z�przepływem�informacji�pochodzą-
cych�z� różnych�mediów�–�zarówno�krajowych�nadawców�wiadomości,� jak� i�nowszych�plat-
form�mediów�społecznościowych.�Ta�zwiększona� liczba�nadawców�informacji�uniemożliwia�
śledzenie�więcej�niż�kilku�źródeł�i�wymaga�wiele�wysiłku,�aby�poznać�szeroki�wachlarz�poglą-
dów.�Według�mnie�istnieje�tendencja�do�koncentrowania�się�na�pojedynczych�zagadnieniach�
politycznych�przy�jednoczesnym�wyraźnym�zaznaczeniu�przeciwległych�obozów.�W�związku�
z�tym�złożone�tematy�są�nierzadko�zaniedbywane�w�głównym�czasie�antenowym�i�rozpatry-
wane�w�bardziej�ukrytych�procesach,�co�nie�leży�w�interesie�wyborców.�Czyżby�miał�miejsce�
deficyt�demokracji???

Ad�5)�W�jaki�sposób�społeczeństwo�obywatelskie�może�odznaleźć�się�w�tym�
kontekście?

Według� socjologa� Jürgena� Habermasa� społeczeństwo� obywatelskie� to� instytucje� powstałe�
z� tego,�co�nazywa�„światem�społecznym”�–�w�odróżnieniu�od�państwa� i� rynku.�Większość�
ludzi� zna� bardzo� dobrze� te� instytucje� i� jest� związana� z� jedną� lub� paroma� poprzez� zaanga-
żowanie�w�działalność�polityczną,� rekreacyjną� lub� charytatywną.�Wszechobecność�mediów�
społecznościowych�sprawiła,�że�grupy�społe-
czeństwa� obywatelskiego� zyskały� możliwość�
komunikowania� się� niezwykle� szybko� i� sku-
tecznie�z�grupami�docelowymi�(i�potencjalny-
mi�„obserwującymi”�–�ang.�followers).�Rów-
nież�poprzez�udział�w�grupach�społeczeństwa�

ta zWiększona liCzba nadaWCóW informaCji uniemożliWia 
śledzenie WięCej niż kilku źródeł i WymaGa Wiele Wysiłku, 
aby poznać szeroki WaChlarz poGlądóW .

nie uleGa WątpliWośCi, że Grupy społeCzeństWa 
obyWatelskieGo, przy Całej iCh różnorodnośCi, mają 
oGromne znaCzenie dla żyCia Wielu osób, a także WpłyW 
na działanie instytuCji/firm zakorzenionyCh W żyCiu 
polityCznym i rynku .
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obywatelskiego�wiele�osób�może�bezpośrednio�doświadczać�procesów�demokratycznych�i�tym�
samym�zdobywać�bezcenne�doświadczenie�uczestnictwa�w�pracy,�która�wychodzi�poza�spra-
wy�osobiste/rodzinne.�Pod�wieloma�względami�szybki�i�łatwy�dostęp�do�komunikacji�stanowi�
dla�grup�społeczeństwa�obywatelskiego�zaletę�w�walce�o�zainteresowanie�potencjalnych�„ob-
serwujących”,� tym� samym� sprzyjając� powstaniu� istotnej� dynamiki� w� obszarach,� w� których�
wcześniej�trzeba�było�dłużej�czekać,�aż�coś�się�wydarzy.�Grupy�społeczeństwa�obywatelskie-
go�korzystają� z�nowych�platform�medialnych�do�zarządzania� zadaniami�oraz�do�promowa-
nia�własnych�działań�w�danym�środowisku.�Nie�ulega�wątpliwości,�że�grupy�społeczeństwa�
obywatelskiego,�przy�całej�ich�różnorodności,�mają�ogromne�znaczenie�dla�życia�wielu�osób,�
a�także�wpływ�na�działanie�instytucji/firm�zakorzenionych�w�życiu�politycznym�i�rynku.�Ist-
nieje�wiele�przekrojowych�powiązań�pomiędzy�tymi�trzema�światami�i�być�może�są�one�ko-
nieczne�–�w�każdym�razie�wiele�osób�ma�i�będzie�miało�powiązania�nie�z�jedną,�a�z�kilkoma�
grupami.

Ad�6)�Jakie�są�najważniejsze�bitwy�naszych�czasów�i�w�jaki�sposób�poszczególni�
ludzie�zaznaczą�swój�wpływ�na�rozwój�społeczeństwa?

Wraz�z�przemianą�mediów�następuje�również�zmiana�obrazu�tego,�jakie�kwestie�są�warte,�by�
o�nie�walczyć�oraz�jak�indywidualny�przypadek�może�generować�znaczne�siły.�Istnieje�kilka�

przykładów�z�ostatnich�lat�(Kijów,�Istambuł,�
Hong�Kong),�gdzie�mobilizacja�tłumów�ludzi�
odbywała� się� poza� tradycyjnymi� kanałami�
komunikacji�działających�systemów�politycz-
nych.� Zamiast� tego� to� kanały� mediów� spo-
łecznościowych� zebrały� tysiące� ludzi,� którzy�

chcieli�wyrazić�swoje�niezadowolenie,�a�zatem�wywarły�realny�wpływ�–�a�często�także�zmiany�
w�napiętych�sytuacjach�politycznych.�Jest�trudno�określić�trend�dotyczący�tego,�co�decyduje�
o� wadze� walk� politycznych� naszych� czasów.� To� tak,� jakby� niemal� nieograniczony� i� bardzo�
zróżnicowany�przepływ�wiadomości�sprawiał,�że�decyzja�o�tym,�wokół�czego�zgromadzą�się�
ludzie,�była�arbitralna.�Ludzie�w�większym�stopniu�podejmują�wybór�na�podstawie�tego,�co�
widzą�na� ekranie� swojego� telefonu�niż� na�podstawie�przekonań�ugruntowanych�przez� dłu-
goterminową�edukację�polityczną.�Może�istnieć�chęć�pomocy�w�kształtowaniu�rozwoju�spo-
łeczeństwa,�ale�sposób,�w�jaki�się�ona�przekłada�na�życie,� jest�ściśle�związany�z�dominującą�
formą�komunikacji�w�społeczeństwie.

Ad�7)�Jakie�wyzwania�stoją�przed�młodymi�ludźmi?

Wyniki�badań�w�środowiskach�wychowawczych�są�przekładane�na� język�polityków� i�ustaw�
decydujących�o� zmianach�w� sektorze�opieki�nad�dziećmi� i� szkolnictwa.�W�ostatnich� latach�
ogromny�nacisk�kładziono�na�różne�style�nauczania-uczenia�się�dzieci�i�na�instytucjonalizację�
życia� dzieci,� aby� dać� rodzicom� możliwość� kontynuowania� pracy� zawodowej� w� praktycznie�
niezmienionej� przez� posiadanie� dzieci� formie.� Oznacza� to,� że� wielu� nastolatków� pozornie�
coraz�wcześniej�przekształca�się�w�bardzo�mądrych�i�elokwentnych�młodych�ludzi,�dobrze�ro-
zumiejących�społeczeństwo,�w�którym�dorastają.�Są�gotowi�do�następnego�kroku�w�systemie�
oświaty,� który� w� wielu� przypadkach� oznacza� również� studia� na� uczelniach� zagranicznych.�
Dzięki� nabytym� kompetencjom� są� oni� często� zatrudniani� w� firmach� i� organizacjach,� które�
strukturalnie�dostosowane�są�właśnie�do�tego�typu�pracowników.�Wyzwaniem�dla�„tych�od-
noszących�sukcesy�i�dobrze�przystosowanych”�młodych�ludzi�jest�to,�że�oczekiwania�co�do�ich�
wydajności�są�bardzo�wysokie� i�że�nierzadko�prowadzi� to�do�trudności�pogodzenia�kariery�
zawodowej� i� życia� rodzinnego.� Istnieje� zbyt� wiele� osób� dotkniętych� przez� stres,� który� ma�
poważne�konsekwencje�zarówno�dla�jednostki,�dla�rodziny,�jak�i�dla�społeczeństwa�jako�cało-
ści.�Czy�szybka�i�z�góry�określona�droga�przez�system�edukacji�połączona�z�późniejszą�pracą�
wiążącą�się�z�ogromną�odpowiedzialnością�mogą�stanowić�zbyt�nikłą�platformę�do�spełniania�
złożonych�wymagań�i�konfrontacji�z�niepowodzeniami�w�życiu???

Kolejna� część�młodego�pokolenia� doświadcza� niestety� trudności�w� śledzeniu� zalecanych�
programów�nauczania�kładących�nacisk�na�stopnie�i�definiowanie�własnych�celów�edukacyj-

ludzie W Większym stopniu podejmują Wybór na 
podstaWie teGo, Co Widzą na ekranie sWojeGo telefonu 
niż na podstaWie przekonań uGruntoWanyCh przez 
dłuGoterminoWą edukaCję polityCzną .
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nych.�Ci�młodzi�ludzie�często�czują�się�pominięci,�mają�problemy�z�uczeniem�się�i�z�integracją,�
a� niektórzy�nawet� borykają� się� z� problemami�psychologicznymi.� Innymi� słowy,� jest� trudno�
wrzucić�całą�grupę�młodzieży�do�jednego�worka.�Istnieje�duże�zapotrzebowanie�na�różnorod-
ne�usługi�dla�tych�młodych�ludzi,�którzy�nie�
decydują� się� wsiąść� do� pociągu� do� dalszej�
edukacji.�Gdy�w�naszym�społeczeństwie�głosi�
się� jak�mantrę,� że�każdy�powinien�uczyć� się�
i� to� najlepiej� jak� najszybciej,� wiadomo,� że�
część�i�tak�pozostanie�z�tyłu.�Różnica�między�
tymi,�którzy�idą�z�falą�a�tymi,�którzy�pozostają�w�tyle,�wytwarza�ogromną�lukę�i�nie�ma�wąt-
pliwości� co�do� tego,�wokół�kogo� jest� najwięcej� szumu!� Istnieje�wyraźny�opór� z�politycznej�
strony,�żeby�„chwycić�byka�za�rogi”�i�dostosować�systemy�do�tego,�jak�faktycznie�żyją�młodzi�
ludzie,�zamiast�stawiać�(zbyt)�ambitne�„papierowe”�cele�narzucające�młodzieży,�aby�jak�naj-
szybciej� stała� się� podatnikami!� W� debacie� publicznej� grupa� ta� pełni� rolę� kozła� ofiarnego,�
a�więc�jej�przedstawiciele�żyją�z�piętnem,�które�utrudnia�im�pokazanie�swojej�wartości.�Wy-
zwaniem�dla�współczesnych�młodych�ludzi�staje�się�to�–�w�jaki�inny�niż�poprzez�pracę�intelek-
tualną�sposób�mogliby�udowodnić,�że�są�godni�przynależności�do�społeczeństwa.

Jak�uniwersytety�ludowe�wdrażają�naukę�o�procesach�
demokratycznych?

Uniwersytety�ludowe�w�Danii�mają�ponad�170-letnią�tradycję�dawania�młodym�ludziom�moż-
liwości�udziału�w�nieformalnej�edukacji,�w�której�celem�jest�umożliwienie�szkole�ukształto-
wania�ucznia�tak,�aby�stał�się�myślącym�członkiem�społeczeństwa.�Cytując�za�Ustawą�o�uni-
wersytetach� ludowych,�placówki� te�w�swoich�praktykach�muszą�kłaść�nacisk�na�oświecenie�
życiowe,�oświecenie�ludowe�i�edukację�demokratyczną.

Uniwersytety� ludowe� wprowadzają� to� założenie� w� życie,� korzystając� z� różnych� zbiorów�
zasad�i�przedmiotów.�Niemniej�każdy�uczeń�na�duńskim�uniwersytecie�ludowym�posiada�wy-
jątkową�możliwość�wzbogacenia�swojej�wiedzy�o�treści�naukowe,�intensywne�interakcje�z�in-
nymi�uczniami�i�nauczycielami,�a�także�stania�się�pełniejszą�istotą�ludzką,�właśnie�dlatego,�że�
codzienność�uniwersytetów�ludowych�obejmuje�większość�aspektów�życia:�słuchanie,�debato-
wanie,�śmiech,�czas�na�refleksję,�miłość,�płacz�–�innymi�słowy�–�życie.

Intensywny�charakter�studiów�na�uniwersytecie� ludowym�jest� jak�pobyt�„w�domu�z�dala�
od�domu”.�W�połączeniu� z� zaangażowaniem� instruktorów�w� stawianie�wyzwań� studentom�
w�pełnym�miłości�i�bezpiecznym�środowisku,�
jest�to�miejsce�sprzyjające�rozwojowi�i�reflek-
sjom,� nie� tylko� na� temat� sytuacji� życiowej�
danego� ucznia,� ale� służące� jako� platforma,�
gdzie� uczniowie� mogą� wejść� w� interakcje�
z� pozostałą� częścią� społeczeństwa.� W� ten�
sposób�pobyt�na�uniwersytecie�ludowym�sta-
je�się�impulsem�do�wejścia�w�rolę�aktywnego�gracza�w�kontekstach,�w�których�dana�młoda�
osoba�znajdzie� się�później,� a�uzyskane� spostrzeżenia� tworzą� stabilną�podstawę�do� radzenia�
sobie�z�życiowymi�wzlotami�i�upadkami.

Jeśli�chodzi�o�procesy�demokratyczne,�pobyt�na�uniwersytecie�ludowym�zapewnia�studen-
tom�różne�opcje.�Pierwsza�przewiduje�praktyczną�naukę�o�demokracji�w�ścisłej�współpracy�
z�innymi�studentami�na�podstawie�doświadczeń�płynących�z�mieszkania�z�różnymi�osobami�
pod�jednym�dachem.�Całkiem�naturalnie�pojawiają�się�sytuacje,�gdzie�należy�ustalić�wytyczne�
(prawa)�dla�społeczności,�aby�ta�mogła�dobrze�funkcjonować,�a�gdy�uzgodnione�zasady�nie�są�
przestrzegane,�należy�wypracować�demokratyczne�narzędzia�w�celu�dostosowania�umów.�Pra-
ca�ta�jest�od�razu�poddawana�ocenie,�ponieważ�wszyscy�zaangażowani�dalej�żyją�„w�laborato-
rium”�i�dlatego�mogą�ocenić,�czy�podjęte�decyzje�dają�pożądany�efekt.�Te�bardzo�przyziemne�
doświadczenia�mogą�być� łatwo�przeniesione�do�klas� i� tym�samym�zostać�poddane�bardziej�
teoretycznej�i�filozoficznej�debacie,�gdzie�rozpatruje�się�warunki�historyczne/społeczne/poli-

WyzWaniem dla WspółCzesnyCh młodyCh ludzi staje się 
to – W jaki inny niż poprzez praCę intelektualną sposób 
moGliby udoWodnić, że są Godni przynależnośCi do 
społeCzeństWa .

pobyt na uniWersyteCie ludoWym staje się impulsem 
do WejśCia W rolę aktyWneGo GraCza W kontekstaCh, 
W któryCh dana młoda osoba znajdzie się później, 
a uzyskane spostrzeżenia tWorzą stabilną podstaWę 
do radzenia sobie z żyCioWymi Wzlotami i upadkami .
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tyczne�w�odpowiedniej�perspektywie�i�zestawia�z�własnym�punktem�widzenia�ucznia.�Ozna-
cza�to,�że�pobyt�na�uniwersytecie�ludowym�stanowi�środowisko,�gdzie�student�może�dojrzeć�
i�które�przygotowuje�go�do�korzystania�z�nabytej�wiedzy�później.�Szkoła�niekoniecznie�musi�
wyprodukować�przyszłych�ministrów;�jej�zadaniem�jest�zachęcenie�młodych�ludzi�do�udziału�
w�demokratycznych�wyzwaniach�z�fundamentalnym�zrozumieniem�i�szacunkiem�dla�poglą-
dów�odmiennych�od� ich�własnych� i�dla�demokracji� jako�podstawy�wolnego� społeczeństwa.�
Inspirując�się�tym,�szkoła�podkreśla�jeden�ze�swoich�3�celów�jako�cenną�podstawę�do�dalszego�
udziału�w�wielu�różnych�procesach�demokratycznych�w�społeczeństwie.

Grupy� społeczeństwa�obywatelskiego�najczęściej�mają�wielkość,� która�pozwala�każdemu�
z�członków�na�wgląd�w�ich�działanie�i�wykształcenie�poczucia�przynależności�do�nich.�Zainte-

resowanie�i�zaangażowanie�stanowią�podatny�
grunt�dla�nowych� idei,�co� jest�korzystne�dla�
większej� liczby� ludzi� niż� tylko� tych,� którzy�
pociągają� za� sznurki.� Jak� dotąd� większość�
prac�grup�społeczeństwa�obywatelskiego�jest�
wykonywana�dobrowolnie� i� przyciąga� ludzi,�
którzy�nie�chcą�tracić�czasu�na�administrację�
i� biurokratyczne� ograniczenia.� „Wolontariat�

rozwija�się�dzięki�radości�i�umiera�przez�administrację”�(zdanie�wypowiedziane�przez�uczest-
nika�panelu�obywatelskiego�w�Odense).�Gdy�organy�publiczne�uznają�wysiłki�podejmowane�
przez�grupy�społeczeństwa�obywatelskiego�(np.�dzięki�dotacjom�lub�pomocy�administracyj-
nej)�oraz�tam,�gdzie�istnieje�chęć�współpracy,�wyniki�mogą�być�jeszcze�lepsze.�Istotne�jest,�aby�
zachować�równowagę�między�samoorganizacją�a�interferencją�rządu,�aby�nie�zabić�poczucia�
inicjatywy.

Biorąc� pod� uwagę� rozwój� nieformalnych� inicjatyw� szkolnych� związany� z� filozofią� grup�
społeczeństwa�obywatelskiego,�jest�oczywiście�godne�pochwały,�że�ktoś�inicjuje�projekty,�któ-
re� wymagają� od� uczestników� pokrycia� kosztów� uczestnictwa.� Doświadczenie� pokazuje,� że�
uzyskanie�wystarczającej�liczby�uczestników�kursów�wymaga�ogromnej�ilości�pracy,�a�zaan-
gażowani� nauczyciele� muszą� pogodzić� się� z� bardzo� niskimi� zarobkami.� Publiczne� uznanie�
i�wsparcie�finansowe�ułatwia�życie�tym,�którzy�wkładają�energię�w�organizację�kursów,�które�
nie�oferują�certyfikatu�na�zakończenie.�Uznanie�pokazuje�także�uczestnikom,�że�oferta�ta�ma�
poparcie�ze�strony�sektora�edukacji�proponującego�również�wiele�innych�opcji.�Uniwersytety�
ludowe�w�Skandynawii�są�przykładami�takich�grup�społeczeństwa�obywatelskiego,�które�stały�
się�integralną�częścią�edukacji�nieformalnej�oraz�od�ponad�100�lat�otrzymują�wsparcie�finan-
sowe�od�państwa.�Pobyt�na�uniwersytecie�ludowym�jest�cennym�doświadczeniem�życiowym�
i�naprawdę�dobrym�bagażem�na�resztę�życia.

Gdy orGany publiCzne uznają Wysiłki podejmoWane przez 
Grupy społeCzeństWa obyWatelskieGo (np . dzięki dotaCjom 
lub pomoCy administraCyjnej) oraz tam Gdzie istnieje 
Chęć WspółpraCy, Wyniki moGą być jeszCze lepsze . istotne 
jest, aby zaChoWać róWnoWaGę między samoorGanizaCją 
a interferenCją rządu, aby nie zabić poCzuCia iniCjatyWy .
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Stanisław Jaromi OFMConv
Ruch�Ekologiczny�św.�Franciszka�z�Asyżu�–�REFA

EKO-ZADANIA�
DLA�UNIWERSYTETÓW�

LUDOWYCH�2017�W�OBLICZU�
ZAGROŻEŃ�WSPÓŁCZESNEJ�

CYWILIZACJI

„Na�naszych�oczach,�w�naszym�życiu�rodzi�się�nowa�cywilizacja,�a�ślepcy�usiłują�ją�uśmiercić�
–�piszą�Alvin�i�Heidi�Toffler�–�Ta�nowa�cywilizacja�niesie�ze�sobą�nowy�styl�życia�rodzinnego,�
zmiany�w�sposobie�pracy,�odnoszenia�się�do�siebie�i�życia,�nowy�kształt�życia�gospodarczego,�
nowe� konflikty� polityczne,� a� przede� wszystkim� nową� świadomość.� Ludzkość,� która� stanę-
ła�w�obliczu�najgłębszego�w� swoich�dziejach�przewrotu� społecznego� i�najśmielszej� twórczej�
przebudowy,�oczekuje�teraz�wielkiego�skoku�kwantowego”�1.�Amerykańscy�badacze�w�swych�
wysokonakładowych� książkach� udowadniają� swe� tezy,� prowokując� krytyczne� spojrzenie� na�
nasze�dokonania,�istniejące�instytucje�i�całą�współczesną�cywilizację.�Czy�owe�wielkie�tematy�
i�wyzwania�przyszłości�mogą�stać�się�również�zadaniami�dla�uniwersytetów�ludowych?�Moja�
odpowiedź�na�takie�pytanie�będzie�wynikała�z�potrójnych�doświadczeń:�ekologa�zaangażowa-
nego�od�lat�w�aktywność�Ruchu�Ekologicznego�św.�Franciszka�z�Asyżu,�wykładowcy�akade-
mickiego�studiującego�zmiany�w�relacjach�człowiek�–�przyroda,�dialog�pomiędzy�nauką�i�wia-
rą,� kulturą� i� duchowością,� chrześcijańską� wizją� świata� i� różnymi� nurtami� ekofilozofii� oraz�
duszpasterza�wprowadzającego�naukę�społeczną�Kościoła�w�praktykę�życia�chrześcijańskiego.

1.��Znaki�czasu�–�nasze�sukcesy�i�porażki

Ocena�tzw.�znaków�czasu,�czyli�analiza�aktualnej�sytuacji�w�świecie,�jest�często�obecna�w�do-
kumentach�społecznych�Kościoła.�Zwykle�ich�autorzy�posługują�się�metodą�stosowaną�przez�
Jeunesse� Ouvriére� Chrétienne� (JOC,� Chrześcijańska� Młodzież� Robotnicza),� a� przyjętą� na�
użytek�katolickiej�nauki�społecznej�przez�Jana�XXIII�w�encyklice�Mater�et�Magistra.�Składa�
się�ona�z�trzech�etapów:�„zbadać,�ocenić,�działać”�2.�Na�pierwszym�etapie�–�rozpoznania�sytu-
acji�–�przeprowadzamy�rachunek�zysków�i�strat�związanych�z�dokonaniami�cywilizacji.

Wydaje� się,� że� ludzkość� może� odczuwać� uzasadnioną� dumę� z� powodu� opanowania� po-
tężnych�sił�przyrody,�co�umożliwia�rozumienie�i�kierowanie�złożonymi�procesami�na�ziemi,�
a�nawet�w�kosmosie.�Społeczeństwa�wysoko�
rozwinięte�dzięki�nauce�i�technice�dysponują�
możliwościami�życia�wygodnego�i�dostatnie-
go.�Osiągnięcia� te� nie�mogą� być� kwestiono-
wane,� jednak�mając�świadomość�możliwości�
człowieka,�trzeba�równocześnie�zdawać�sobie�
sprawę� ze� wszystkiego,� co� wydaje� się� prze-
ciwne� temu,� aby� –� jak� to� ujął� Jan� Paweł� II�
–� „życie� ludzkie� stawało� się� coraz� bardziej�

1� A.�i�H.�Toffler,�Budowa�nowej�cywilizacji.�Polityka�trzeciej�fali,�Poznań�[b.d.w.],�s.�17.
2� MM� 236.� (W� artykule� użyto� następujące� skróty� dokumentów� kościelnych:� MM� –� Encyklika� Mater� et�

Magistra;�EV�–�Encyklika�Evangelium�vitae;�RH�–�Encyklika�Redemptor�hominis;�SrS�–�Encyklika�Sollicitudo�rei�
socialis;�LS�–�Encyklika�Laudato�si’).

użyWająC języka polskieGo papieża, można poWiedzieć, że 
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ludzkie”�3.� Używając� języka� polskiego� papieża,� można� powiedzieć,� że� w� dostatnim� świecie�
człowiek�nowoczesny�nieraz�okazuje�się�„upojony�wirem�własnych�odkryć”�i�„przekonany,�że�
postęp�techniczny�nie�zna�granic”,�czasami�ulega�pozornym�imperatywom�uzasadnianym�pra-
wem�rozwoju�i�postępu,�przykładowo:�zamiast�poszanowania�życia�godzi�się�na�„imperatyw”�
pozbywania� się� i� niszczenia� życia�4.� Ale� najczęściej� żyjąc� w� świecie� wypełnionym� dobrami,�
które�winny�mu�służyć�i�ułatwiać�życie,�współczesny�człowiek�w�społeczeństwach�najbardziej�
rozwiniętych�odczuwa�niepokój,�świadomy�lub�podświadomy�lęk,�poczucie�zagrożenia�5.

Jeszcze�dramatyczniej�przedstawia�się�stan�krajów�ubogich,�gdzie�niezliczona�rzesza�ludzi�
żyje�w�skrajnej�nędzy.�Ponadto�„jest�wiele�milionów�ludzi,�którzy�stracili�nadzieję”,�gdyż�sy-
tuacja�jedynie�się�pogarsza.�Niestety�–�już�w�1987�r.�pisał�Jan�Paweł�II�w�encyklice�Sollicitudo�
rei�socialis�–�obecna�sytuacja�świata�z�punktu�widzenia�rozwoju�sprawia�wrażenie�raczej�ujem-
ne�6.�Kilka�lat�później�jego�ocena�sytuacji�była�podobna.�W�1993�r.�do�dyplomatów�Jan�Paweł�
II�mówił:�„Nigdy�dotąd�ziemia�nie�wydawała�tak�obfitych�plonów�i�nigdy�nie�było�na�niej�tak�
wielu�głodujących.�Owoce�rozwoju�nadal�nie�są�rozdzielane�sprawiedliwie”�7.

Jan�Paweł�II�bezpośrednio�zwracając�się�do�słuchaczy,�często�stawiał� im�konkretne�pyta-
nia.�Przy�analizie�sytuacji�człowieka�w�obecnych�czasach�te�pytania�brzmią�szczególnie�dra-
matycznie,�uderzają�w�najczulsze�punkty�ludzkiej�wrażliwości.�„Jak�to�się�stało,�że�człowiek�
w�tym�całym�gigantycznym�postępie�odkrył�od�pewnego�czasu�źródło�zagrożenia�dla�siebie�
samego?”�–�pytał�nasz�papież.�„W�jaki�sposób�i�skąd�do�tego�doszło,�że�w�samym�sercu�no-
wożytnej�nauki�i�techniki�wyłoniła�się�możliwość�gigantycznego�samozniszczenia�człowieka?�
Że�życie�codzienne�daje�tyle�dowodów�zastosowania�przeciw�człowiekowi�tego,�co�miało�być�
dla�człowieka�i�co�miało�służyć�człowiekowi?”�8.�„Czy�ów�postęp,�którego�autorem�i�sprawcą�
jest�człowiek,�czyni�życie�ludzkie�na�ziemi�pod�każdym�względem�«bardziej�ludzkim»,�bardziej�
«godnym�człowieka»?� (…)�Czy�człowiek� jako�człowiek� (…)�również� rozwija� się� i�postępuje�
naprzód,� czy� też� cofa� i� degraduje� w� swym� człowieczeństwie?”�9.� Zatem� „czy� współczesny�
rozwój� i� postęp� (…)� jest� owocem� przymierza� z� Mądrością?”,� czy� raczej� obserwujemy� jego�
coraz� większy� rozpad� w� człowieku� i� wokół� niego?� Przymierze� to� miało� służyć� rozwojowi�
i�wzrostowi�człowieka�poprzez�wszystkie�dzieła� jego�rąk� i� jego�geniuszu.�Tak�nie� jest.�Stąd�
wniosek,� że� człowiek,� postępując� drogą� swej� wielkości,� popełnił� błąd� i� wkroczył� na� drogę�
pełną�niebezpieczeństw.

Mimo� fascynacji� wielkością� swoją� i� swoich� dzieł� coraz� wyraźniej� uświadamiamy� sobie�
dramat� sytuacji� –� iż� nastąpiło� zachwianie� równowagi� w� nas� samych� oraz� pomiędzy� nami�

a�otaczającą�przyrodą.�Mimo�wielu�korzyści,�
jakie� odnosimy,� musimy� zdać� sobie� sprawę,�
że� to� my,� „dziedzice� Bożego� stworzenia”,�
którzy� uczestniczymy� w� odnowie� „oblicza�
ziemi”,� umiemy� też� to� oblicze� zniekształcać�
i�niszczyć,�że�potrafimy�szkodzić�człowieko-

wi�i�niszczyć�naturalne�środowisko�życia�na�globie�ziemskim.�Zapominamy�bowiem�o�prawie�
moralnym,� że� ziemia� jest� res� omnium,� dziedzictwem�całej� ludzkości,� obecnych� i� przyszłych�

3� RH�14.
4� „Cywilizacja�współczesna�stara�się�narzucić�człowiekowi�szereg�pozornych�imperatywów,�które�jej�rzecz-

nicy�uzasadniają�prawem�rozwoju�i�postępu.�Tak�na�przykład�na�miejsce�poszanowania�życia�–�‘imperatyw’�po-
zbywania�się�i�niszczenia�życia…”�Jan�Paweł�II,�Przem.�w�siedzibie�UNESCO�2.06.1980�r.

5� RH�15.
6� SrS�13.�W�pierwszych�latach�pontyfikatu�Jana�Pawła�II�sytuację�ubogich�w�świecie�oceniano�następująco:�

„Połowa�ludności�świata,�niemal�dwa�i�pół�miliarda,�mieszka�w�krajach,�gdzie�dochód�na�osobę�wynosi�najwyżej�
400�dolarów.�Przynajmniej�800�milionów� ludzi�w� tych�krajach�żyje�w�całkowitej�nędzy,�poniżej� jakiejkolwiek�
racjonalnej�definicji�godnego�człowieka�życia.�Niemal�pół�miliarda�ludzi�chronicznie�cierpi�głód�mimo�obfitych�
żniw�na�całym�świecie.�Na�każde�100�dzieci�urodzonych�w�tych�krajach�piętnaścioro�umiera,�nim�ukończy�5�lat,�
zaś�miliony�tych,�którzy�przeżyją,�ma�zahamowany�rozwój�fizyczny�lub�umysłowy”.�Sprawiedliwość�gospodarcza�
dla�wszystkich.�Katolicka�nauka�społeczna�a�gospodarka�USA.�List�pasterski�biskupów�amerykańskich,�„Życie�ka-
tolickie”,�1980,�nr�5,�s.�87.

7� Jan� Paweł� II,� Przem.� do� członków� korpusu� dyplomatycznego� akredytowanego� przy� Stolicy� Apostolskiej�
16.01.1993�r.

8� Jan�Paweł�II,�Homilia�w�Le�Bourget�1.06.1980�r.
9� RH�15.
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pokoleń,� i�dopuszczamy�się�grabieżczej�eksploatacji�ziemi.�Stąd�olbrzymi�rozdźwięk�między�
niedorozwojem� a� nadrozwojem� w� świecie;� skandalem� jest� „paradoks� obfitości”,� gdy� mimo�
nadmiaru�żywności�jest�tak�wielu�głodujących.

Warto�też�zauważyć�konsekwencje�tej�sytuacji�dla�ludzi�wykluczonych,�którzy�choć�poja-
wiają�się�w�międzynarodowych�debatach�politycznych�i�gospodarczych,�jednak�zwykle�w�spo-
sób�marginalny,�mimo�że�stanowią�większość�mieszkańców�planety�–�to�miliardy�ludzi.�Wi-
dząc� to� Kościół� jednoznacznie� deklaruje,� że� „prawdziwe� podejście� ekologiczne� zawsze� staje�
się�podejściem�społecznym,�które�musi�włączyć�sprawiedliwość�w�dyskusje�o�środowisku,�aby�
usłyszeć�zarówno�wołanie�ziemi,�jak�i�krzyk�biednych”�10.

2.��Eko-perspektywy,�czyli�ekologiczne�SOS�jako�świadectwo�
zdrowego�rozsądku

Jedną�z�przyczyn�pogłębiania�się�dramatycznej�sytuacji�świata�jest�cywilizacja�niszcząca�nasze�
środowisko�naturalne.�Została�zerwana�naturalna�więź�człowieka�z�przyrodą,�nowe�wytwory�
ludzkiej�pomysłowości�i�przedsiębiorczości�obróciły�się�przeciw�człowiekowi.�Encyklika�Lau-
dato�si’�opisuje�tę�sytuację�następująco:�„Dorastaliśmy�myśląc,�że� jesteśmy�jej�właścicielami�
i�rządcami�uprawnionymi�do�jej�ograbienia.�Przemoc,�jaka�istnieje�w�ludzkich�sercach�zranio-
nych�grzechem,�wyraża�się�również�w�objawach�choroby,�jaką�dostrzegamy�w�glebie,�wodzie,�
powietrzu�i�w�istotach�żywych.�Z�tego�względu�wśród�najbardziej�zaniedbanych�i�źle�trakto-
wanych�znajduje�się�nasza�uciskana�i�zdewastowana�ziemia,�która�«jęczy�i�wzdycha�w�bólach�
rodzenia»�(Rz�8,22).�Zapominamy,�że�my�sami�jesteśmy�z�prochu�ziemi�(por.�Rdz�2,7).�Nasze�
własne�ciało�zbudowane�jest�z�pierwiastków�naszej�planety,�jej�powietrze�pozwala�nam�oddy-
chać,�a�jej�woda�ożywia�nas�i�odnawia”�11.

Przypomnijmy,�zainteresowanie�środowiskiem�naturalnym�wybuchło�w�drugiej�połowie�lat�
sześćdziesiątych�XX�wieku.�Okazało�się�bowiem,�że� jego�stan�zaczął�budzić�obawy�o�przy-
szłość�ludzkości.�I�chociaż�często�nie�dopuszczamy�do�siebie�takiej�myśli,�prawdą�jest,�że�nie�
możemy�żyć�bez�odpowiedniego�dla�nas�środowiska.�W�XIX�w.�w�ramach�biologii�powstała�
specjalna�nauka�zajmująca�się�wzajemnymi�stosunkami�między�organizmami�a�ich�środowi-
skiem.�Ernst�Haeckel�nazwał�ją�w�1866�r.�ekologią.�Dziś�to�jedno�z�bardziej�modnych�słów,�
używane�na�wszystkie�możliwe�sposoby.�Jednak�ekologiczne�SOS�jest�świadectwem�zdrowe-
go�rozsądku�i�istniejącego�jeszcze�wśród�ludzi�instynktu�samozachowawczego.�Wskazuje�też�
na�istnienie�czystych�intencji�większych�aniżeli�egoizm�i�prywata.�Sumienie�świata�jakby�się�
budziło.� Mass� media� już� nie� udają� ignorantów.� Wiedza� i� technika� szukają� alternatywnych�
technologii,�a�przynajmniej�możliwości�naprawienia�powstałych�szkód.�Największy�problem�
pozostaje� z� ekonomią� i� jej� dogmatami�wolnego� rynku� i� stałego� zysku.�Ale,� jak� się�wydaje,�
decydujące�słowo�w�tym�przypadku�będzie�należeć�do�milionów�konsumentów�i�wyborców.

Prosta�definicja�ekologii�idzie�w�dwóch�kierunkach.�Pierwszy�pokazuje�źródłosłów�grecki:�
oikos� to� dom,� otoczenie,� logos� to� nauka,� czyli� ekologia� to� nauka� o� naszym� domu,� o� świe-
cie,�w�którym�żyjemy.�Natomiast�podręczni-
ki� mówią,� że� ekologia� to� nauka� o� relacjach�
pomiędzy� różnymi� elementami� środowiska,�
ekosystemu.�Akcent�jest�nie�na�poszczególne�
elementy,�ale�właśnie�na�to�„pomiędzy”.�Róż-
ne�nauki� szczegółowe�wybierają�pewne�rela-
cje� i� je� badają.� Perspektywa� chrześcijańska�
próbuje� być� najbardziej� uniwersalna� i� cało-
ściowa,�mówiąc�o�świecie�jako�Bożym�stwo-
rzeniu,�czyli�o�relacji�Boga�do�człowieka,�a�potem�o�więziach�między�ludźmi�i�z�pozostałymi�
elementami�przyrody.�Taka�ekologia�to�troska�o�życie�–�o�życie�przyrody,�ziemi�i�wszystkich�
jej�mieszkańców.

10� Por.�LS�49.
11� LS�2.

jan paWeł ii do konCepCji zróWnoWażoneGo 
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GodnośCi i odpoWiedzialnośCi CzłoWieka . dla nauki 
katoliCkiej CzłoWiek jest „najWiększym boGaCtWem ziemi” 
i Centralnym punktem odniesienia WszelkiCh proGramóW 
ekoloGiCznyCh .
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Jan�Paweł�II�do�koncepcji�zrównoważonego�i�ekologicznie�sprawiedliwego�rozwoju�włącza�
perspektywę�personalistyczną�z�ideami�solidarności,�godności�i�odpowiedzialności�człowieka.�
Dla�nauki�katolickiej� człowiek� jest� „największym�bogactwem�ziemi”� i� centralnym�punktem�
odniesienia�wszelkich�programów�ekologicznych.�Stąd�też�częste�podkreślanie�podstawowe-
go�prawa�do�życia,�w�tym�życia�nienarodzonych,�życia�od�momentu�poczęcia�do�naturalnej�
śmierci.� I� papieska� zachęta� do� dialogu� pomiędzy� teologią,� filozofią� i� naukami� przyrodni-
czymi,� do� przezwyciężania� wycinkowych� ujęć� poszczególnych� dyscyplin,� do� „solidarności�
umysłów”,� aby� odważnie� podjąć� zarówno� wielkie� kwestie� odwiecznie� nurtujące� człowieka,�
jak�i�konkretne�problemy�dzisiejszego�świata,�w�tym�sprawy�ochrony�życia�i�środowiska�na-
turalnego.�Jednak�pojawia�się�nam�pytanie,�w�jakiej�mierze�chrześcijańskie�propozycje�mogą�
odegrać� znaczącą� rolę� pośród�wielu�współczesnych� systemów,�prądów,�nurtów�myślowych,�
które�często�całkowicie�odmiennie�mówią�o�Bogu,�człowieku�i�przyrodzie.

Na� takie� pytanie,� jak� się� wydaje,� łatwiej� nam� obecnie� odpowiedzieć� niż� kiedykolwiek�
wcześniej.�Mamy�bowiem�szczęście�żyć�w�czasach�wielkich�papieży,�którzy�mocno�angażują�
się�w�ekologię� świata.�Wspominany� już�kilkakrotnie� Jan�Paweł� II�głosił� cywilizację�miłości�
opartej�na�prymacie�osoby�nad� rzeczą,� etyki�nad� techniką,�opcji,� aby� „bardziej� być”�przed�
„więcej�mieć”.�Mocno�angażował� się�w�nauczanie�o�moralnym�wymiarze�kryzysów�świata,�
również�kryzysu�ekologicznego�i�wspólnie�z�Patriarchą�Bartłomiejem�podpisał�historyczną�de-
klarację�O�obowiązku�szanowania�świata�stworzonego.�Ogłosił�św.�Franciszka�z�Asyżu�patro-
nem�ekologów,�a�podróżując�po�świecie,�ze�czcią�całował�Matkę�Ziemię.�Do�Polaków�w�Za-
mościu�wołał�z�zaangażowaniem:�„Piękno�tej�ziemi�skłania�mnie�do�wołania�o�jej�zachowanie�
dla�przyszłych�pokoleń.�Jeśli�kochacie�tę�ojczystą�ziemię,�niech�to�wołanie�nie�pozostanie�bez�
odpowiedzi!”�12.

Benedykt�XVI�uznał�ruch�ekologiczny�za�„wołanie�o�świeże�powietrze”�i�pytał�o�„współ-
czesne�arki�Noego”,�czyli� jakiś� rodzaj�wysp,�oaz,�do�których�człowiek�będzie�mógł�uciec,�
„w�których�w�kontraście�do�całego�zniszczenia�wokół�nas�znowu�staje�się�widoczne�piękno�
świata� i�piękno�życia”.�Nie�bał� się�mówić�o�poważnych� tematach�ekologicznych,�o�wyko-
rzystaniu�zasobów�energetycznych�planety,�zmianach�klimatycznych,�zanieczyszczeniu�rzek�
i�warstw�wodonośnych,�zanikaniu�różnorodności�biologicznej,�deforestacji.�Głosił�potrzebę�
„solidarności�międzypokoleniowej�i�wewnątrzpokoleniowej”�oraz�wołał�„Jeśli�chcesz�krze-
wić�pokój,� strzeż�dzieła�stworzenia”.�Treść�orędzia�z�1�stycznia�2010�r.� skłoniła�znawców�
Kościoła�do�okrzyknięcia�go�najbardziej�„zielonym”�papieżem�w�historii.�Pozostaje�też�po�
nim�2400�ogniw�fotowoltaicznych�na�dachu�auli�Pawła�VI�zapewniających�tani,�czysty�prąd�
dla�Watykanu�13.

Teraz�mamy�jeszcze�nauczanie�papieża�Franciszka,�który�już�przy�inauguracji�swego�ponty-
fikatu�ogłosił�papieski�program�troski�o�stworzenie,�o�środowisko,�o�bliźniego�i�nas�samych.�
Ten� program� najpełniej� pokazuje� encyklika� Laudato� si’� podpisana� 24� maja� 2015� r.� Zada-
nie�„powołania�strzeżenia�stworzenia”,�o�jakim�mówił�Franciszek,�jest�trudne�i�wymagające,�
tym�bardziej�że�obejmuje�również�ekologię�człowieka,�zwłaszcza�najuboższych.�Jej�bazą� jest�
ekologia�duchowa,�troska�o�nasze�serca,�aby�nienawiść,�zazdrość,�pycha�nie�zanieczyszczały�
naszego�życia!�Projekt�ekologii�integralnej�chce�zatem�połączyć�zadania�i�dokonania�ekologii�
przyrodniczej,�ekologii�człowieka�i�ekologii�duchowej.�Czy�wdrożenie�w�życie�takiej�całościo-
wej�koncepcji�nie�może�stać�się�zadaniem�uniwersytetu�ludowego?!

3.�Działania,�czyli�wspólna�troska�o�oikos,�polis�i�oikumene

Widzimy,� że� obraz� współczesnego� świata� ma� charakter� ambiwalentny,� jest� pełen� świateł�
i�cieni.�Obraz�działań�ekologicznych�we�współczesnym�świecie�jest�często�pochodną�sprzecz-
nych�interesów�różnych�podmiotów�obecnych�na�społeczno-polityczno-gospodarczym�rynku.�
Sprzeczności�te�próbował�pogodzić�raport�dla�Klubu�Rzymskiego�pt.�Mnożnik�cztery.�Została�
w�nim�przedstawiona�koncepcja,�która�oznaczała�podwojony�dobrobyt�i�dwukrotnie�mniejsze�

12� Homilia�podczas�Liturgii�Słowa,�Zamość,�12.06.1999.
13� Szeroka�prezentacja�nauczania�Benedykta�XVI�na� tematy�ekologiczne�zob.:�http://www.swietostworze-

nia.pl/czytelnia/22-wypowiedzi-kosciola/ekologia-benedykta-xvi�(dostęp�11.03.2017).
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zużycie�zasobów�naturalnych�poprzez�wzrost�produktywności�materiałów,�czyli�czterokrotny�
wzrost� produktywności� zasobów.� Jednak� sukces� zależy� od� czynnika� ludzkiego:� „Kierunku�
postępu�nie�da�się�zmienić�jedną�książką�–�piszą�autorzy�–�muszą�tego�dokonać�ludzie,�kobiety,�
mężczyźni�i�dzieci,�pełniąc�rolę�konsumentów�i�wyborców,�robotników,�menedżerów�i�inży-
nierów,�polityków�i�dziennikarzy,�nauczycieli�i�uczniów,�urlopowiczów�i�ludzi�dnia�powsze-
dniego”.� Choć� na� ponad� 250� stronach� prezentują� swoją� koncepcję� rewolucji� efektywności,�
wiedzą,� że�ona� sama�nie�wystarczy,� bowiem�dla�pełnego�ekorozwoju�najważniejszy�wydaje�
się� być� styl� życia� ludzi,� ich�przyzwyczajenia� i�motywy�podejmowanych�wyborów.� „Dopóki�
egoizm� i�nienasyconość�będą� rządzić�ogółem�–� szczerze�wyznają�badacze� –�nie�uratuje�nas�
najpiękniejsza�rewolucja�efektywności”�14.

Współczesna�ekologiczna�perspektywa�ukazuje�nam�życie�jako�nową�jakość.�Świat�przyrody�
(a�więc�organizmy,�gatunki�i�ich�populacje),�wspaniale�zorganizowany,�tworzy�kompleksowy�
system�o�ogromnej�różnorodności.�Wszystkie�
niezliczone� formy,� jakie� w� indywidualnym�
istnieniu�przybrała� żywa�materia,�nie� stano-
wią�zbiorowiska�przypadkowych�elementów,�
lecz�tworzą�pewne�zwarte�systemy�charakte-
ryzujące� się� przepływem� energii,� krążeniem�
materii� oraz� wymianą� informacji.� Owa� ob-
fitość� organizmów� w� środowisku,� czyli� bio-
różnorodność,� nie� jest� prostym� katalogiem�
różnych�form�życia,�ale�nową�jakością�decydującą�o�porządku�w�przyrodzie�i�wpływającą�na�
przestrzenną� i� czasową�ekspansję� życia.�Ma�więc� cechy�wspólnoty� tworzącej�najlepsze� śro-
dowisko�życia�i�wzrastania�dla�człowieka�oraz�etyczne�znaczenie�nakazujące�uznać,�że�każde�
pokolenie�ludzkie�otrzymuje�od�przodków�Ziemię�w�dzierżawę�i�jest�moralnie�zobowiązane�
oddać�ją�przyszłym�pokoleniom�w�nie�gorszym�stanie.�Zatem�od�różnorodności�biologicznej�
zależy�jakość�życia�człowieka.�Próbując�budować�integralną,�chrześcijańską�wizję�stworzenia,�
nie� sposób�pominąć�kontekstu�współczesności:� naszą�obecną�wiedzę�nt.� przyrody,� kryzysu�
ekologicznego�czy�refleksję�nad�zjawiskami�społecznymi,�kulturowymi,�gospodarczymi.

Zauważamy�na�przykład,�że�tam,�gdzie�ludzie�są�uciskani,�tam�na�ogół�przyrodę�eksplo-
atuje� się� bezmyślnie,� a� wojna� jest� jedną� z� największych� katastrof� ekologicznych.� I� odwrot-
nie:�niszczenie�przyrody�niesie�za�sobą�niszczenie�wspólnoty�ludzkiej.�Często�z�eksploatacją�
przyrody� łączy� się� nadkonsumpcja,� niesprawiedliwy� podział� dóbr,� ucisk� biednych,� rasizm,�
seksizm,�poniżające�traktowanie�kobiet,�dzieci�czy�niektórych�grup�społecznych.�Zaś�w�spo-
łeczeństwie,�które�dąży�do�odnowienia�Ziemi,�częściej�mówi�się�też�o�wzajemnym�szacunku,�
pokoju,�sprawiedliwości�czy�świętości�życia.�W�takiej�perspektywie�ekologiczne�poczynania�
zostają�złączone�z�ekologią�humanistyczną,�społeczną,�ekologią�kultury�czy�ekologią�ducha.�
Być�może�jest�to�jedynie�analogiczne�posługiwanie�się�pojęciem�„ekologia”,�ale�może�być�też�
wyrazem�dążenia�do�jakiejś�uniwersalnej�ekologii,�gdzie�troska�o�przyrodę�i�ochronę�środo-
wiska�byłaby�też�troską�o�stworzenie�i�łączyła�
się� z� ochroną�przestrzeni� socjalnej,� kulturo-
wej,� duchowej,� ze� środowiskiem� wartości,�
gdzie�sens,�prawda,�dobro,�piękno�będą�wy-
znaczać� środowisko� autentycznego� rozwo-
ju.� Byłaby� to� wspólna� troska� o� oikos,� polis�
i�oikumene,�gdzie�człowiek�żyłby�w�harmonii�
z�przyrodą,�drugim�człowiekiem,�samym�so-
bą�i�z�Bogiem.

Wydaje� się,� że� szczególnie� ważny� dla� re-
alizacji� takiej� wizji� jest� odpowiedni� klimat�
intelektualny.�Zanieczyszczenie�środowiska�intelektualnego�przez�ignorowanie�prawdy�i�od-
powiedzialności�moralnej,�przez�zredukowanie�ludzkiego�życia�do�poziomu�bohaterów�seriali�

14� E.U.�Weizsacker,�A.B.�Lovins,�L.H.�Lovins,�Mnożnik�cztery.�Podwojony�dobrobyt�–�dwukrotnie�mniejsze�
zużycie�zasobów�naturalnych.�Nowy�raport�dla�Klubu�Rzymskiego,�Wydawnictwo�Rolewski,�Toruń�1999,�s.�16.
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czy�komiksów,�przez�slogany�reklam�i�kicz�popkultury,�przez�nihilizm,�relatywizm�i�wybór�
postprawdy�tworzy�klimat,�w�którym�swobodnie�mogą�wzrastać�różnego�typu�patologie.

Potrzebujemy� zatem� „człowieka� ekologicznego”.� Dla� ekologów� ów� ideał� jest� ukazany�
w�osobie�św.�Franciszka�z�Asyżu.�Jan�Paweł�II�ogłaszając�go�patronem�ekologów�29�listopada�
1979� r.,� uznał� za� „najpiękniejszy� dowód”� na� słuszność� chrześcijańskiej� koncepcji� ochrony�
stworzeń�i�żywiołów�przed�bezrozumnym�i�niesłusznym�zniszczeniem;�koncepcji�wynikającej�
z�biblijnej�relacji�o�stworzeniu�i�odkupieniu.�Nowe�odczytanie�we�współczesnym�kontekście�
starych�idei�św.�Franciszka�przywołuje�też�rewolucyjną�ideę�braterstwa�uniwersalnego�–�owo�
charakterystyczne� dla� franciszkanizmu� braterskie� otwarcie� na� przyrodę,� które� wyraża� się�
w�otwarciu�na�cały�świat�pozaludzki�i�w�dialogu�z�całym�stworzeniem,�jest�też�nowym�sposo-
bem�patrzenia�na�drugiego�człowieka:�rodzącym�solidarność�i�identyfikującym�się�z�ubogimi.�
Pontyfikat�papieża�Franciszka�ów�fenomen�franciszkański� stawia�na�czele�projektu�ekologii�
integralnej,�który�dziś�chce�na�nowo�określić�horyzonty�ekologiczne�katolicyzmu.

4.��Inspiracje�franciszkańskie,�
czyli�XIII-wieczny�Święty�jako�ideał�„człowieka�ekologicznego”

„Któż�mógłby�opisać�nadzwyczajną� jego�miłość�do�wszystkich�stworzeń�Bożych?�Kto�byłby�
w� stanie� wyrazić,� z� jak� wielką� radością� dostrzegał� w� stworzeniach� mądrość� Bożą,� potęgę�
i�dobroć?”�15�–�pytał�pierwszy�biograf�Franciszka�z�Asyżu,�br.�Tomasz�z�Celano.�Najpełniej-
szą�odpowiedź�na�takie�pytania�znajdziemy,�czytając�Franciszkową�Pieśń�słoneczną,�gdzie�do�
uwielbienia�Boga�zostają�zaproszone�jako�siostry�i�bracia:�słońce,�gwiazdy,�woda,�powietrze�
i�ogień�oraz�„nasza�matka�ziemia,�która�nas�żywi�i�chowa,�i�rodzi�różne�owoce,�barwne�kwiaty�
i�zioła”�16.�Komentując�ten�tekst,�papież�Franciszek�pisał:�„Podobnie�jak�człowiek�zakochany,�
Franciszek�za�każdym�razem,�kiedy�spoglądał�na�słońce,�księżyc�czy�najmniejsze�zwierzęta,�
reagował�śpiewem,�włączając�w�swoje�uwielbienie�wszystkie�stworzenia.�Wchodził�w�łączność�
z� całym� stworzeniem,� a� nawet� głosił� kazania� kwiatom,� «zapraszał� je� do� chwalby� Pańskiej,�
tak�jakby�miały�rozum».�Jego�reakcja�była�czymś�więcej�niż�docenieniem�intelektualnym�lub�
kalkulacją�ekonomiczną,�bo�dla�niego�wszelkie�stworzenie�było� jak�siostra,�związana�z�nim�
więzami�miłości.�Dlatego�czuł�się�powołanym,�by�zatroszczyć�się�o�wszystko,�co�istnieje”�17.

Brat� Franciszek,� pełen� optymizmu� i� afirmacji� świata� materialnego,� uznaje� wewnętrzną�
godność�przyrody�i�głosi�konieczność�pokoju�i�pojednania�między�ludźmi�oraz�między�czło-
wiekiem�a�przyrodą.�Pięknie�ilustruje�to�historia�z�Gubbio,�gdzie�udało�mu�się�doprowadzić�
do�pojednania�między�mieszkańcami�a�znienawidzonym�przez�nich�wilkiem.�Fenomen�świę-
tości�Franciszka�sprawił,�że�zmieniła�się�postawa�obu�stron,�a�nam�każe�wierzyć,�że�człowiek�
czystego�serca,�człowiek�prawdziwie�Boży�autentycznie�może�porozumieć�się�ze�zwierzętami.�
Carlo�Carretto�zauważył:�„Tym,�co�jest�niezwykłe�w�przygodzie�wilka�z�Gubbio,�to�nie�fakt,�
że�on�się�oswoił,�ale�to,�że�oswoili�się�oni,�mieszkańcy�Gubbio,�i�że�na�spotkanie�z�wilkiem,�
który�zbliżał�się�drżący�z�zimna�i�wygłodniały,�wybiegli�nie�z�widłami�i�toporami,�ale�z�jadłem�
i�ciepłym�piciem.�Na�tym�polega�cud�miłości:�odkrycie,�że�całe�stworzenie�jest�jednością�za-
mierzoną�przez�Boga,�który�jest�Ojcem;�jeśli�więc�ty�pojawiasz�się,�podobnie�jak�On,�bez�broni�
i�pełen�pokoju,�stworzenie�rozpoznaje�cię�i�uśmiecha�się�do�ciebie”�18.

Św.�Franciszek�z�Asyżu�nie� jest� filozofem�czy�teologiem,�ale�mistykiem,�któremu�wszystko�
świadczyło�o�Bożej�obecności.�Zatem�czytając�jego�teksty,�analizując�jego�postawę�wobec�przy-
rody,�musimy�pamiętać,�iż�spotkamy�człowieka,�którego�miłość�do�stworzeń,�nieużytkowe�wi-
dzenie�przyrody,�kosmiczne�braterstwo�czy�pokora�są�zrozumiałe�jedynie�w�świetle�jego�wiary�
i�bezkompromisowego�sposobu�jej�przeżywania.�Który�odkrył,�że�aby�w�pełni�zobaczyć�Boże�
stworzenie,�konieczne�jest�przemienione,�czyste�serce;�a�zanieczyszczenia�w�świecie�zaczynają�
się� od� skażenia� serca� i� umysłu.� A� gdy� już� zobaczył� rzeczywistość,� nie� miał� wątpliwości,� że�

15� Tomasz�z�Celano,�Życiorys�pierwszy�Świętego�Franciszka�z�Asyżu,�rozdz.�XXIX,�p.�80,�[w:]�Wczesne�źró-
dła�franciszkańskie.�red.�S.�Kafel,�ATK,�t.�1,�Warszawa�1981,�s.�59.

16� Pisma�św.�Franciszka�i�św.�Klary,�Warszawa�1992,�s.�125.
17� LS�11.�
18� C.�Carretto,�Ja,�Franciszek,�Niepokalanów�1987,�s.�85.
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w�przyrodzie�nie�ma�szkodników�i�chwastów�(co�ekolodzy�odkrywają�współcześnie),�gdyż�Bóg�
stworzył�wszystko�bardzo�dobre�19.�A�w�staraniach�o�nowe�parki�narodowe�i�rezerwaty�przyrody�
warto� pamiętać,� że� już� Franciszek� „braciom�
drwalom� zabraniał� ścinać� całe� drzewo,� żeby�
miało�nadzieję�odrośnięcia�na�nowo.�Ogrod-
nikowi�kazał�dokoła�ogrodu�pozostawiać�nie-
uprawne�obrzeże,�ażeby�na�nim�w�swoich�po-
rach�zieleń�ziół�i�piękno�kwiatów�głosiły�Ojca�
wszystkich�pięknych�rzeczy.�W�ogrodzie�pole-
cił�wydzielić�działkę�na�pachnące�zioła�i�kwia-
ty,�ażeby�patrzącym�przywoływały�na�pamięć�
błogość�wiekuistą”�20.

Papież�Franciszek�w�swej�encyklice�Laudato�si’�pisze:�„Nie�chcę�pisać�tej�encykliki�bez�od-
wołania�się�do�pięknego,�motywującego�nas�przykładu.�Przyjąłem�jego�imię�jako�przewodnika�
i�inspirację�w�chwili�mojego�wyboru�na�Biskupa�Rzymu.�Myślę,�że�Franciszek�jest�w�najwyż-
szym�stopniu�wzorem�troski�o�to,�co�słabe,�oraz�patronem�ekologii�integralnej,�przeżywanej�
z� radością� i� autentycznością.� Jest� on� świętym� patronem� tych� wszystkich,� którzy� prowadzą�
badania� i�pracują�w�dziedzinie�ekologii,�mi-
łowanym� również� przez� wielu� niechrześci-
jan.� Pokazał� szczególną�wrażliwość�na�Boże�
stworzenie�oraz�na�najuboższych�i�opuszczo-
nych.� Kochał� i� był� kochany� ze� względu� na�
swą�radość,�swoje�wielkoduszne�poświęcenie,�
swoje�serce�otwarte�na�całe�istnienie.�Był�mi-
stykiem� i� pielgrzymem,�który� żył� z� prostotą�
i�we�wspaniałej�harmonii�z�Bogiem,�z�innymi�
ludźmi,�z�naturą�i�z�samym�sobą.�Dostrzega-
my�w�nim,�do�jakiego�stopnia�nierozerwalnie�
są�połączone�troska�o�naturę,�sprawiedliwość�
wobec� biednych,� zaangażowanie� społeczne�
i�pokój�wewnętrzny”�21.

Przedstawiająca� ów� projekt� encyklika�
Laudato� si’� to� list�papieża�do� świata,�do� lu-
dzi� dobrej� woli� i� zaproszenie� do� rozmowy�
nt.� kształtu� świata� jako� naszego� wspólnego�
i�jedynego�domu.�Głosi,�że�nic�ze�spraw�tego�
świata�nie�jest�nam�obojętne,�że�„przekroczo-
no� pewne� maksymalne� granice� eksploatacji�
planety,� choć� nie� rozwiązaliśmy� problemu�
ubóstwa”�22,� a� „degradacja� środowiska� przy-
rodniczego�i�ludzkiego�oraz�degradacja�etycz-
na�są�ze�sobą�ściśle�powiązane”�23.�I�buduje�ob-
raz� świata,� który� jest� dynamiczny,� otwarty,�

19� Z.�Świerczek,�Ekologia�–�Kościół�i�św.�Franciszek,�WSD�OO.�Franciszkanów,�Kraków�1990;�N.�Doubinin,�
Świętego�Franciszka�z�Asyżu�braterstwo�z�przyrodą,�Mała�Biblioteka�Instytutu�Franciszkańskiego,�Łódź-Lublin-
-Moskwa�2000.

20� Tomasz�z�Celano,�Życiorys�drugi�Świętego�Franciszka�z�Asyżu,�rozdz.�CXXIV,�p.�165,�[w:]�Wczesne�źró-
dła�franciszkańskie,�t.�1,�s.�167.�Encyklika�Laudato�si’�komentuje:�„Święty�Franciszek,�wierny�Pismu�Świętemu,�
proponuje�nam�uznanie�przyrody�za�wspaniałą�księgę,�w�której�Bóg�do�nas�mówi�i�przekazuje�nam�coś�ze�swego�
piękna�i�dobroci:�«z�wielkości�i�piękna�stworzeń�poznaje�się�przez�podobieństwo�ich�Stwórcę»�(Mdr�13,5),�a�«Je-
go�potęga�oraz�bóstwo�stają�się�widzialne�dla�umysłu�przez�Jego�dzieła»�(Rz�1,20).�Z�tego�względu�żądał,�aby�
w�klasztorze�zawsze�zostawiano�część�ogrodu�nie�uprawianą,�aby�rosły�w�niej�dzikie�zioła,�tak�aby�ci,�którzy�je�
podziwiają,�mogli�wznieść�myśl�do�Boga,�twórcy�tak�wielkiego�piękna.�Świat�to�coś�więcej�niż�problem�do�roz-
wiązania,�jest�radosną�tajemnicą,�którą�podziwiamy�w�zachwycie,�oddając�chwałę�Bogu”�(LS�12).

21� LS�10.�
22� LS�27.
23� LS�56.

śW . franCiszek z asyżu nie jest filozofem Czy teoloGiem, 
ale mistykiem, któremu Wszystko śWiadCzyło o bożej 
obeCnośCi . zatem CzytająC jeGo teksty, analizująC 
jeGo postaWę WobeC przyrody, musimy pamiętać, iż 
spotkamy CzłoWieka, któreGo miłość do stWorzeń, 
nieużytkoWe Widzenie przyrody, kosmiCzne braterstWo 
Czy pokora są zrozumiałe jedynie W śWietle jeGo Wiary 
i bezkompromisoWeGo sposobu jej przeżyWania .

dekaloG śW . franCiszka oparty na jeGo pismaCh 
i WCzesnyCh źródłaCh franCiszkańskiCh:

1 . bądź CzłoWiekiem Wśród stWorzeń, bratem między 
braćmi .

2 . traktuj Wszystkie rzeCzy stWorzone z miłośCią 
i CzCią .

3 . tobie została poWierzona ziemia jak oGród; rządź 
nią z mądrośCią .

4 . troszCz się o CzłoWieka, o zWierzę, o zioło, o Wodę 
i poWietrze, aby ziemia nie została iCh zupełnie 
pozbaWiona .

5 . użyWaj rzeCzy z umiarem, Gdyż rozrzutność nie ma 
przyszłośCi .

6 . tobie jest zadana misja odkryCia misterium posiłku: 
aby żyCie napełniało się żyCiem .

7 . przerWij Węzeł przemoCy, aby zrozumieć, jakie są 
praWa istnienia .

8 . pamiętaj, że śWiat nie jest jedynie odbiCiem tWeGo 
obrazu, leCz nosi W sobie Wyobrażenie boGa 
najWyższeGo .

9 . kiedy śCinasz drzeWo, zostaW Choć jeden pęd, aby 
jeGo żyCie nie zostało przerWane .

10 . stąpaj z szaCunkiem po kamieniaCh, Gdyż każda rzeCz 
posiada sWoją Wartość .
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systemowy,�ewolucyjny�i�afirmatywny.�Jest�on�tworzony�w�dialogu�z�nauką�i�kulturą�współ-
czesną,�widzi�problemy�globalne,�ale� też�mocno�akcentuje�kłopoty�społeczeństw� lokalnych.�
Otwarte�pozostaje�pytanie,�czy�ów�obraz�relacji�człowiek�–�przyroda�w�czasach�kryzysu�ekolo-
gicznego�i�klimatycznego�pomoże�zmotywować�chrześcijan�do�proekologicznej�korekty�stylu�
życia�i�pomóc�w�podejmowaniu�dobrych�wyborów�konsumenckich,�duchowych�i�życiowych.

Inspiracji�niech�mam�dostarczy�współcześnie�sformułowany�tzw.�Dekalog�św.�Franciszka�
oparty�na�jego�pismach�i�wczesnych�źródłach�franciszkańskich:

1.� Bądź�człowiekiem�wśród�stworzeń,�bratem�między�braćmi.
2.� Traktuj�wszystkie�rzeczy�stworzone�z�miłością�i�czcią.
3.� Tobie�została�powierzona�Ziemia�jak�ogród;�rządź�nią�z�mądrością.
4.� Troszcz�się�o�człowieka,�o�zwierzę,�o�zioło,�o�wodę�i�powietrze,�aby�Ziemia�nie�została�

ich�zupełnie�pozbawiona.
5.� Używaj�rzeczy�z�umiarem,�gdyż�rozrzutność�nie�ma�przyszłości.
6.� Tobie�jest�zadana�misja�odkrycia�misterium�posiłku:�aby�życie�napełniało�się�życiem.
7.� Przerwij�węzeł�przemocy,�aby�zrozumieć,�jakie�są�prawa�istnienia.
8.� Pamiętaj,�że�świat�nie�jest�jedynie�odbiciem�twego�obrazu,�lecz�nosi�w�sobie�wyobraże-

nie�Boga�Najwyższego.
9.� Kiedy�ścinasz�drzewo,�zostaw�choć�jeden�pęd,�aby�jego�życie�nie�zostało�przerwane.

10.� Stąpaj�z�szacunkiem�po�kamieniach,�gdyż�każda�rzecz�posiada�swoją�wartość.

Zaś�siły�duchowej�może�dodać�kończąca�eko-encyklikę�Modlitwa�za�naszą�ziemię:

Wszechmogący�Boże,�który�jesteś�w�całym�wszechświecie�
oraz�w�najmniejszym�z�Twoich�stworzeń,

Ty,�który�otaczasz�swą�czułością�wszystko,�co�istnieje,
ześlij�na�nas�moc�swojej�miłości,�byśmy�zatroszczyli�się�o�życie�i�piękno.

Napełnij�nas�pokojem,�abyśmy�żyli�jak�bracia�i�siostry�i�nikomu�nie�wyrządzali�krzywdy.
Ojcze�ubogich,�pomóż�nam�uratować�opuszczonych�i�zapomnianych�tej�ziemi,

którzy�znaczą�tak�wiele�w�Twoich�oczach.
Ulecz�nasze�życie,�byśmy�strzegli�świata,�a�nie�łupili�go,
byśmy�rozsiewali�piękno,�a�nie�skażenie�i�zniszczenie.

Dotknij�serc�tych,�którzy�szukają�jedynie�zysków�kosztem�ubogich�i�ziemi.
Naucz�nas�odkrywania�wartości�każdej�rzeczy,�kontemplowania�w�zadziwieniu,

uznania,�że�jesteśmy�głęboko�zjednoczeni�z�każdym�stworzeniem
w�naszej�pielgrzymce�ku�Twej�nieskończonej�światłości.

Dziękujemy,�że�jesteś�z�nami�każdego�dnia.
Wspieraj�nas,�prosimy,�w�naszych�zmaganiach

na�rzecz�sprawiedliwości,�miłości�i�pokoju.

stanisłaW jaromi ofm Conv �–�franciszkanin,�dr,�filozof�i�ekolog,�przewodniczący�
Franciszkańskiego� Towarzystwa� Naukowego,� członek� Polskiego� Towarzystwa� Filozoficz-
nego�i�Międzynarodowego�Towarzystwa�Naukowego�Fides�et�Ratio,�wykładowca�akade-
micki,� interesuje� się� sprawami�dialogu�pomiędzy�nauką� i�wiarą,�kulturą� i�duchowością,�
chrześcijańską�wizją�świata�i�różnymi�nurtami�ekofilozofii.�Od�lat�zaangażowany�w�edu-
kację�ekologiczną�i�publicystykę�prezentującą�chrześcijański�wymiar�ekologii.�Wydał�m.in.�
Eco-book�o�Eko-Bogu�(Kraków�2010)�i�razem�z�W.�Hryniewiczem�i�J.�Weinerem�ebook�
Ekologia�(Wyd.�Znak,�Kraków�2016).�Wieloletni�delegat�franciszkanów�ds.�sprawiedliwo-
ści,� pokoju� i� ochrony� stworzenia,� przewodniczący�Ruchu�Ekologicznego� św.�Franciszka�
z�Asyżu�–�REFA,�redaktor�naczelny�portalu�swietostworzenia.pl,�publicysta�i�bloger�–�od�
7�lat�prowadzi�swój�ekoblog.

http://swietostworzenia.pl/
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Tadeusz Gadacz
Akademia�Górniczo-Hutnicza�im.�Stanisława�Staszica�
w�Krakowie

UNIWERSYTET�W�CZASACH�
MARNYCH

Pojęcie� „czasu�marnego”�wprowadził�do�współczesnej�kultury�wielki�niemiecki�poeta�Frie-
drich�Hölderlin.�Czas�marnieje,�pisał.�Jednym�z� jego�przejawów�jest�zapomnienie�o�różnicy�
między�dobrem�i�złem,�utrata�ładu,�duchowa�
dezorientacja.� „Czas� marny”� to� czas� szcze-
gólnego� przesilenia,� czas� naporu� na� granice�
Europy�przez�uchodźców�uciekających�przed�
konfliktami� i� bronią� będącą� produktem� za-
chodniej� cywilizacji� technicznej.� To� czas,�
w� którym� młodzi� ludzie,� maszerując� w� Gdańsku� przeciw� imigrantom,� krzyczą:� „Zrobimy�
z�wami�to�samo,�co�Hitler�z�Żydami”,�a�ktoś�na�forum�internetowym�zamieszcza�wpis:�„Za-
praszamy,�mamy�dobre�zaplecze�w�postaci�obozów�koncentracyjnych”.�„Czas�marny”�to�czas�
małych� ludzi,� w� którym� życie,� jak� pisze� celnie� Dubravka� Ugrešić,� dzięki� nowym� mediom,�
przemieniło� się�w�permanentny�karnawał.�Karnawał� średniowieczny,�przewracający�do�gó-
ry�nogami�istniejący�porządek�i�poddający�krytyce�obowiązujące�hierarchie�norm�i�wartości�
trwał�kilka�dni.�Internetowy�karnawał�życia�jest�permanentny.�Karnawał�średniowieczny�po-
sługiwał� się�maską.�Dzisiaj,�pisze�Dubravka�Ugrešić,�„mali� ludzie� rzucili� się,�by�pozostawić�
po�sobie�ślady,�rozwijając�przy�tym�w�sobie�niespotykany�apetyt:�jedni�rozbierają�się�do�naga�
i�pokazują�pupy,�drudzy�genitalia;� jedni�śpiewają,�drudzy�piszą;�jedni�tańczą,�drudzy�malu-
ją;� niektórzy� zaś,� takie�multipleksy�w� ludzkim�wydaniu,� robią�wszystko�naraz.� Mały� czło-
wiek�zdobył�w�końcu�władzę�medialną,�wygłasza�publiczne�wykłady”�1.�„Czas�marny”�to�czas,�
w�którym�nauczyciele�nie�mają�na�tyle�empatii�i�kulturowych�kompetencji�by�zauważyć,�że�ich�
uczeń�został�zahejtowany�w�Internecie�na�śmierć�–�przez� ich�podopiecznych.�„Czas�marny”�
to�czas,�w�którym�teatralizujemy�zło,�a�przestępcy� i�mordercy�urastają�do�rangi�bohaterów�
i�celebrytów�zyskując�milionowe�tantiemy�za�dzienniki�i�wspomnienia,�które�stają�się�kanwą�
scenariuszy�filmowych.�„Czas�marny”�to�czas,�w�którym�nie�ma�poczucia�wstydu,�przyzwoito-
ści�i�honoru.�„Czas�marny”�to�czas,�w�którym�za�pomocą�eufemizmów�językowych�usiłujemy�
zapomnieć,�że�żyjemy�w�strukturalnym�kłamstwie.�Nie�ma�już�mordów,�lecz�jedynie�czystki�
etniczne.�Nie�ma�wojen,�lecz,�jak�stwierdziła�Angela�Merkel:�„Intensyfikacja�obecności�wro-
giego�wojska�na�pograniczu”,�nie�ma�wyzysku,�lecz�jedynie�ekonomizacja�i�outsourcing.�„Czas�
marny”�to�czas,�w�którym�profesor�nie�może�powiedzieć�studentowi,�że�„coś�jest�jego�piętą�
Achillesową”,�by�nie�obrazić�jego�umysłu,�to�czas,�w�którym,�gdy�na�pytanie:�„Kto�jest�twórcą�
Iliady”�słyszy:�„Horacy”,�wyraża�radość,�że�student�coś�kojarzy.�Mając�to�wszystko�na�wzglę-
dzie�należy�dodać�jeszcze�i�to:�„czas�marny”�to�czas,�w�którym�coraz�trudniej�nie�wstydzić�się�
bycia�człowiekiem.

Co�stało�się�zatem�od�czasu�renesansowego�humanizmu�z�jego�„Oratio�de�hominis�digni-
tate”�(„Mową�o�godności�człowieka”)�Giovanniego�Pico�della�Mirandoli�i�hasłem:�„Człowiek�
to�brzmi�dumnie”.

1� D.�Ugrešić,�Karnawał�małego�człowieka,�tłum.�D.J.�Ćirlić,�„Gazeta�Wyborcza”,�Warszawa.�2015:�01.10.

karnaWał średnioWieCzny, przeWraCająCy do Góry 
noGami istniejąCy porządek i poddająCy krytyCe 
oboWiązująCe hierarChie norm i WartośCi trWał kilka dni . 
internetoWy karnaWał żyCia jest permanentny .
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Kryzys�współczesnego�uniwersytetu� jest�pochodną�kryzysu�człowieczeństwa�europejskie-
go�2.�Jedną�z�przyczyn�tego�kryzysu�jest�zachwianie�równowagi�między�materialnym�a�ducho-
wym�wymiarem�życia.�Rozwój�nauk�przyrodniczych�na�przełomie�XIX� i�XX�wieku,�który�
przyczynił�się�do�coraz�szybszego�rozwoju�uzdolnień�technicznych,�przyniósł�także�negatyw-
ne� skutki.�Przyczynił� się�do� rozwoju�nowych� form�pozytywizmu,�przekonania,� że� jedynym�
kryterium�poznania� są� dające� się� empirycznie� zweryfikować�pozytywne� fakty.�Rodzącą� się�
wówczas�nierównowagę�między�naukami�przyrodniczymi�i�mentalnością�scjentystyczną�a�na-
ukami� humanistycznymi� dostrzegł� niemiecki� filozof� Wilhelm� Dilthey.� Tak� jak� nauki� przy-
rodnicze�zajmują�się�materialnym�zewnętrznym�światem�przyrody,�tak�nauki�humanistyczne�
wewnętrznym�światem�duchowym�człowieka�–�stwierdził.�Nauki�humanistyczne�nazwał�Ge-
isteswissenschfaten,�naukami�o�duchowych�przeżyciach�człowieka.

Na�przełomie�XIX�i�XX�wieku�pojęcie�ducha�było�jeszcze�jednym�z�istotniejszych�pojęć.�
We�Francji�powstał� filozoficzny�nurt�zwany�filozofią�ducha.�Emmanuel�Mounier,� francuski�
personalista,�założył�jedno�z�najważniejszych�do�dziś�czasopism�kulturalnych�Francji�„L’Espri”�

(„Duch”).�Niemiecki� filozof�Rudolf�Eucken,�
prawie� już� całkowicie� zapomniany,� w� 1908�
roku,�jako�pierwszy�spośród�filozofów,�otrzy-
mał�literacką�Nagrodę�Nobla�za�filozofię�du-
cha.� Mówiąc� o� doświadczeniu� duchowym�
myśliciele� ci� uznawali� je� za� to� doświadcze-
nie,�z�którego�rodzi�się�wielka�kultura,�sztu-
ka,�doświadczenie�wartości,� sensów�i�celów.�
Niemniej� jednak� już� wówczas� dostrzegano�
zagrożenie� wynikające� z� wypierania� życia�
duchowego.� Twórca� fenomenologii� Edmund�

Husserl,�7�maja�1935�roku�wygłosił�w�Wiedniu�słynny�wykład�Kryzys�europejskiego�człowie-
czeństwa�a� filozofia.�Stwierdził�w�nim,�że�nauki�przyrodnicze,�które�opierają�się� jedynie�na�
obiektywnych�faktach,�nie�odsłaniają�człowiekowi�żadnych�dających�oparcie�życiowych�po-
wiązań,�żadnych�ideałów�ani�norm,�które�mogłyby�dać�mu�orientację.�Nie�wystarczy�nam�je-
dynie�rozum�instrumentalny.�Ten�bowiem�wie,�co�czym�się�czyni�i�jak�osiągać�techniczne�cele,�
nie�potrafi�jednak�wskazać�człowiekowi�sensu,�ani�dać�mu�egzystencjalnego�oparcia.�Nauka�
zapomniała�o� świecie�ducha.�Husserl� był�przekonany,� że�przezwyciężenie�kryzysu�możliwe�
jest�tylko�przez�powrót�do�doświadczenia�duchowego.�Pisał:

„Istnieją� tylko� dwa� wyjścia� z� kryzysu� europejskiego� sposobu� istnienia:� upadek� Europy�
przez� wyobcowanie� ze� swego� własnego� racjonalnego� sensu� życiowego,� popadnięcie� we�
wrogość�wobec�ducha�i�barbarzyństwo,�albo�też�odrodzenie�Europy�z�ducha�filozofii�przez�
heroizm�rozumu�przezwyciężającego�ostatecznie�naturalizm.�Największym�niebezpieczeń-
stwem� dla� Europy� jest� zmęczenie.� Jeżeli� jako� „dobrzy� Europejczycy”� będziemy� walczyć�
z�tym�niebezpieczeństwem�nad�niebezpieczeństwami�z�takim�męstwem,�które�nie�lęka�się�
również�walki�nieskończonej,�to�wtedy�z�niszczącego�pożaru�niewiary,�z�wezbranego�ognia�
zwątpienia�w�ogólnoludzkie�posłannictwo�Zachodu,�z�popiołów�wielkiego�zmęczenia�po-
wstanie�feniks�nowego�uduchowienia�i�skierowania�życia�ku�wnętrzu,�jak�rękojmia�wielkiej�
i�odległej�przyszłości�człowieka,�gdyż�tylko�duch�jest�nieśmiertelny”�3.

Wydarzenia�II�wojny�światowej�zakwestionowały�optymizm�Husserla,�a�jego�diagnoza�oka-
zała�się�zbyt�późna.

Po�wojnie,�w�1952�roku,�Max�Horkheimer,�współtwórca�Szkoły�frankfurckiej,�gdy�powró-
cił�z�amerykańskiej�emigracji�do�kraju,�stając�zarówno�przed�problemem�niemieckiej�winy,�jak�
i� ówczesnego�kształcenia,�wygłosił� na�uniwersytecie�we�Frankfurcie�wykład�Odpowiedzial-
ność�i�studia.�Stwierdził�w�nim�m.in.:

2� Termin�wprowadzony�przez�Edmunda�Husserla.�W�tej�części�opieram�się�na�przeredagowanych�fragmen-
tach�mojej�publikacji�Kryzys�człowieczeństwa�europejskiego,�„Charaktery”�2012,�nr�3,�s.�108–113.

3� E.�Husserl,�Kryzys�europejskiego�człowieczeństwa�a�filozofia,�tłum.�J.�Sidorek,�Warszawa�1993,�s.�51.

nauki przyrodniCze, które opierają się jedynie na 
obiektyWnyCh faktaCh, nie odsłaniają CzłoWiekoWi 
żadnyCh dająCyCh oparCie żyCioWyCh poWiązań, żadnyCh 
ideałóW ani norm, które moGłyby dać mu orientaCję . 
nie WystarCzy nam jedynie rozum instrumentalny . ten 
boWiem Wie, Co Czym się Czyni i jak osiąGać teChniCzne 
Cele, nie potrafi jednak Wskazać CzłoWiekoWi sensu, ani 
dać mu eGzystenCjalneGo oparCia . nauka zapomniała 
o śWieCie duCha .
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„Technika�bierze�w�posiadanie�nie�tylko�ludzkie�ciała,�ale�i�dusze.�Jak�w�teorii�ekonomicz-
nej�mówi�się�czasem�o�zasłonie�pieniądza,�tak�można�by�dzisiaj�mówić�o�zasłonie�technicz-
nej.�Marzeniem�cywilizowanych�nie� jest� już� zbawiony� świat,�nawet�nie�baśniowa�kraina�
mlekiem�i�miodem�płynąca�(…),�lecz�kolejne�auto�lub�telewizor”�4.

Jeżeli�pomimo�znamion�kryzysu�pojęcie�ducha�dominowało�jeszcze�w�pierwszych�dekadach�
XX�wieku,�obecnie�zniknęło�zupełnie�z�naszego�myślenia�i�języka.�Nie�mówimy�już�o�duchu�
ani� o� doświadczeniu� duchowym.� Wraz� z� zanikiem� wewnętrznej� duchowej� refleksji� zaczęły�
znikać�istotne�dotąd�pojęcia:�szczęście,�które�zostało�zastąpione�przez�sukces;�mądrość,�wy-
parta�przez�cywilizację�wiedzy;�teoria,�w�źródłowym�rozumieniu�greckim,� jako�kontempla-
cja� i�zachwyt�nad�prawdą,�dobrem�i�pięknem,�usunięta�została�przez�teorię�rozumianą�jako�
sprawnie�działającą�hipotezę.

Przyjrzyjmy� się� dokładniej,� jak� zmieniło� się� pojęcie� teorii.� Od� początków� nowożytnego�
rozwoju�nauk�przez�teorię�rozumiemy�śmiałą�hipotezę�badawczą,�dającą�się�doświadczalnie�
zweryfikować� i� mającą� istotne� pragmatyczne� skutki.� Dlatego� badacze� składający� wnioski�
grantowe�do�Narodowego�Centrum�Nauki�muszą�zadeklarować,�jakie�patenty,�nowe�techno-
logie�lub�przynajmniej�rozwiązania�problemów�społecznych�wynikną�z�ich�badań.�Tymczasem�
dla�Platona�theoros�to�dusza,�która�zanim�znalazła�się�w�ciele,�żyła�w�świecie�idealnym�i�za�
boskimi�duszami�zmierzała�do�miejsca�prawdziwego�i�pięknego�bytu,�który�był�jej�pokarmem.�
A�kiedy�nakarmiła�się�nim,�wpadała�w�zachwyt,�czyli�theoria.�Teoria�to�dla�Platona�zachwyt�
widokiem.�W�nastawieniu�teoretycznym�znajduje�się�zatem�ten,�kto�słuchając�muzyki�Pergo-
lesiego�lub�Mozarta,�czytając�wiersze�Celana�lub�Herberta,�kontemplując�obrazy�Rembrand-
ta,�wpada�w�zachwyt.�Dlatego�humaniści�składając�granty�do�Narodowego�Centrum�Nauki�
powinni�raczej�odpowiadać�na�pytanie:�W�jaki�rodzaj�zachwytu�zamierzają�wpaść�w�trakcie�
badań?�Jak�zmieni�on�ich�duszę?�Kto�jednak�da�im�na�to�pieniądze,�szczególnie,�gdy�nie�będą�
w�stanie�wykazać�pragmatycznych�korzyści�zachwytu?

Podobnie� stało� się� z�pojęciem�kształcenia.�Obecnie�oznacza�ono�wyposażanie� człowieka�
w�wiedzę,�umiejętności�i�kompetencje�konieczne�do�sprawnego�funkcjonowania�na�rynku�pra-
cy.� Człowiek� nie� jest� jednak� tylko� podmio-
tem�na� rynku�pracy.�Dlatego� język�niemiec-
ki,� w� którym� wykształciła� się� współczesna�
pedagogika,�wyprowadził�pojęcie�kształcenia�
Bildung�od�słowa�Bild,�czyli�obraz.�Kształcić�
się� i�być�kształconym�to�dorastać�do�obrazu�
człowieczeństwa.�Wiedział� już�o� tym�słynny�
Diogenes� z� Synopy,� który� w� samo� południe�
chodził�z�latarnią�po�Atenach,�a�gdy�spytano�
go,�co�robi,�odpowiedział:�„Szukam�człowie-
ka”.� Dzisiaj,� współczesny� Diogenes,� a� raczej�
fachowiec�od�poszukiwania�tzw.�zasobów�ludzkich,�odpowiedziałby�raczej:�szukam�specjali-
sty.�Nie�da�się�kształcić�bez�odpowiedzi�na�pytanie�o�to,�kim�jest�człowiek?�Tymczasem�jest�to�
jedno�z�najrzadziej�współcześnie�stawianych�pytań.

Kiedyś�Immanuel�Kant�postawił�cztery�słynne�pytania:�Co�mogę�wiedzieć?�Co�powinie-
nem�czynić?�Czego�mogę�się�spodziewać?�Kim�jest�człowiek?�Na�pierwsze�z�nich�odpowia-
dała�zawsze�wiedza�techniczna.�Jej�celem�jest�dominacja�nad�przyrodą�i�społeczeństwem.�Na�
pytanie�drugie�odpowiadała�wiedza�metafizyczna,�etyka�i�aksjologia.�Jej�celem�jest�określenie�
sfery�prawd� i�wartości,�do�których�człowiek�powinien�dążyć.�Natomiast�na�pytanie� trzecie�
odpowiada�wiedza�religijna.�Jej�zadaniem�jest�poszukiwanie�sensu�i�ocalenia�poprzez�relację�
z�Bytem�Najwyższym.�Przejawem�obecnego�kryzysu�kształcenia�uniwersyteckiego�jest�absolu-
tyzacja�pierwszego�typu�wiedzy,�a�więc�wiedzy�technicznej.�Żyjemy�w�stanie�radykalnej�nie-
równowagi.�Stare�pytania�zostały�wyparte�przez�nowe:�Czemu�służy�wiedza?�Jak�być�spraw-
nym�i�skutecznym?�Jak�zmienić�przyszłość?�A�wraz�z�zanikiem�pytania:�Kim�jest�człowiek?,�
zniknęło�także�pytanie�o�dobro�człowieka.

4� M.�Horkheimer,�Odpowiedzialność�i�studia,�przekład�translatoryjny�pod�kier.�H.�Walentynowicz,�„Kro-
nos”�2011,�nr�2,�s.�241.
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Kryzys� ducha� został� obecnie� wzmocniony� przez� prymat� wartości� materialnych� (hedoni-
stycznych,�utylitarnych)�i�witalnych�nad�wyższymi�od�nich�wartościami�etycznymi,�intelektu-
alnymi�i�estetycznymi.�Prymat�tych�pierwszych�związany�jest�z�rozwojem�cywilizacji.�Wyzwala�

ona�bowiem,�pod�postacią�dążenia�do�przy-
jemności,� chęci� zysku� i� posiadania,� awansu,�
wygody,� długiego� i� sprawnego� życia,� ener-
gie� twórcze� konieczne� do� coraz� szybszego�
i� sprawniejszego� jej� rozwoju.� Jeśli� jednak� te�
dążenia�nie�są�podporządkowane�wartościom�

wyższym,�estetycznym,�intelektualnym,�przede�wszystkim�moralnym,�tendencje�do�realizacji�
jedynie�niższych�wartości�mogą�doprowadzić�do�radykalnego�egoizmu�jednostkowego�i�spo-
łecznego,�a�także�do�zahamowania�pełnego�rozwoju�człowieka.�Współczesne�oblicze�„czasów�
marnych”�polega�na� przyćmieniu� wartości�wyższych�przez�wartości� niższe,� tak� jakby� życie�
człowieka�sprowadzało�się�jedynie�do�sfery�przyjemności,�użyteczności�i�witalności.

Uniwersytet� był� zawsze� miejscem� kształcenia.� Tymczasem� także� kształcenie� przybrało�
obecnie�technologiczną�postać.�Zostało�zredukowane�do�nabywania�wymiernych�kompeten-
cji,�umiejętności� i�kwalifikacji.�Trudno�podważać�znaczenia� tych�umiejętności,�kompetencji�
i�kwalifikacji�koniecznych�do�życia�we�współczesnej�cywilizacji� technicznej.�Tak�rozumiane�
kształcenie�musi�być� jednak� równoważone�przez�wymiar�egzystencjalny,� ludzki,� rozumiany�
jeszcze�przez�starych�pedagogów.�Celem�kształcenia�nie�może�być�jedynie�przygotowywanie�
podmiotów�na�rynek�pracy.�Dlatego�Horkheimer�stwierdził�w�swym�wykładzie:�Kształcenie�
„powinno�być�poznaniem�tego,�co�obchodzi�nas� jako� ludzi,�a�nie� tylko� jako�członków�spo-
łeczeństwa�przemysłowego”�5.�Kształcenie�musi�polegać�na�wyposażeniu�w�wiedzę,�ale�także�
w� moralne� wartości,� egzystencjalne� sensy� jako� punkty� oparcia,� estetyczne� przeżycia,� które�
mają�wystarczyć�człowiekowi�na�całe�życie.�Ma�ono�zatem�charakter�harmonijny�i�całościowy.�
Nie� może� ograniczać� się� jedynie� do� umiejętności� porozumiewania� się� w� języku� angielskim�
i�obsługiwania�komputerów�czy� tabletów.�Musi�dokonywać� się�poprzez�przekaz�kulturowy,�
gdyż�to�wielkie�dzieła�kultury�europejskiej,�wielkie�wzorce�moralne�odsłaniają�sens�człowie-
czeństwa�i�sens�życia.�Dlatego�L.A.�Seneka�napisał�kiedyś�do�swego�ucznia�prokuratora�Lu-
cyliusza:� „Wiesz,� co� jest� potrzebne,� by� być� dobrym� prokuratorem,� ponieważ� kształciłeś� się�
u�mnie:�littere”�(literatura,�sztuka,�filozofia).�Bez�nich�nie�można�być�człowiekiem�kultural-
nym,�a�bez�kultury�nie�można�być�dobrym�prokuratorem.�Kształcenie�jest�zatem�wewnętrzną�
formacją,�kształtowaniem�humanitaryzmu.�Szczególnie�na�ten�ostatni�zwrócił�uwagę�Horkhe-
imer,�mając�na�myśli�grozę�wojny:

„Po�tej�grozie,�która�się�niedawno�wydarzyła,�i�na�przekór�jej,�nie�mogę�porzucić�nadziei,�
że�nie�tylko�w�pierwszym�okresie�po�katastrofie,�ale�i�w�nadchodzących�dziesięcioleciach�
owa�zapomniana�już�postawa�stanie�się�znów�celem�kształcenia�uniwersyteckiego.�Ograni-
czenie�studiów�do�nabywania�umiejętności�[…]�nie�wystarczy.�Sędzia�pozbawiony�empatii�
oznacza�śmierć�sprawiedliwości”�6.

Wykształcenie�jest�zatem�stanem�ducha,�który�pozostaje�nawet�wówczas,�gdy�człowiek�za-
pomni�o�wszystkich�nabytych�kompetencjach�i�sprawnościach,�nawet�wówczas,�gdy�rozpadną�
się�wszystkie�formy�życia�społecznego.�Zachowa�godność�i�przyzwoitość�w�najbardziej�ekstre-
malnych�warunkach.

Uniwersytet,�nie�zdradzając�swego�posłannictwa,�nie�może�być�jedynie�miejscem�przygoto-
wywania�specjalistów�na�rynek�pracy.�Musi�powrócić�do�pełnego�i�uniwersalnego�kształcenia,�
nie�tylko�intelektu,�lecz�przede�wszystkim�rozumu.�Dla�zdobycia�jedynie�umiejętności�zawo-
dowych� i�dostosowania� się�do�rynku�pracy,�uniwersytet� jest� zbędny.�Niezbędny� jednak� jest�
dla�wykształcenia,�osiągnięcia�przez�człowieka�kompetencji�ludzkich.�Ich�brak�jest�szczególnie�
widoczny�w�Krajowych�Ramach�Kwalifikacji.

Dwie�przeszkody�stają�jednak�na�drodze�do�tak�rozumianego�kształcenia.�Kształcenie,�jak�
była�o�tym�mowa,�jest�procesem�przyswajania,�uwewnętrzniania.�Takim�sensem�kształcenia�
kierowali�się,�jak�sądzę,�dawni�nauczyciele,�którzy�nakłaniali�nas�do�pamięciowego�opanowy-

5� Ibidem,�s.�240.
6� Ibidem,�s.�245.
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wania�poematów.�Nie�dlatego,�że�nie�było�wówczas� jeszcze�twardej�pamięci.�Jeden�z�moich�
studentów�na�egzaminie�z�historii�filozofii�zapytał�mnie�pełen�oburzenia:�Dlaczego�pan�żąda�
ode�mnie�tej�wiedzy,�przecież�mam�ją�do�dyspozycji�w�twardej�pamięci?�Wiedza�w�twardej�
pamięci�nie�jest�jednak�moją�wiedzą,�wiedzą�
przeze� mnie� przemyślaną,� przyswojoną,� nie�
stanowi�części�mnie.�To�nie�komputery�mają�
być�wyposażone�w�wiedzę,� lecz�my� jako� lu-
dzie,�mamy�być�wykształceni.�Mam�starszego�
znajomego,�który�ukończył�przed�wojną�kla-
sę� o� profilu� klasycznym� w� Liceum� Nowo-
dworskiego.� Do� dzisiaj� recytuje� z� pamięci�
fragmenty�Homera�w�oryginale.�Na�pytanie,�
po�co�to�robi?,�odpowiada�wzruszając�ramio-
nami,�że�poprawia�mu�to�samopoczucie�i�daje�
poczucie�godności.

Druga�trudność�wynika�z�faktu,�że�wciąż�trudno�jest�osiągnąć�przekonanie,�że�byt�ludzki�
jest�czymś�więcej�niż�tylko�zestawem�sprawności.�Trudność�ta�wynika�także�z�coraz�silniej-
szego�napięcia�między� światem�ducha,�który�wymaga�pracy� i�wysiłku,� a� światem� techniki,�
który�nas�z�tego�wysiłku�i�pracy�zwalania.�Współczesna�cywilizacja�techniczna,�która�jest�cy-
wilizacją�ułatwień,�przyczynia�się�także�do�duchowego�lenistwa.�W�świecie�techniki�wszystko�
jest�skuteczne.�Wystarczy�szybko�poruszać�prawym�kciukiem.�Naciskamy�i�wszystko�działa.�
W� sferze� ducha� nic� tak� nie� działa.� Przeczytanie� książek,� przemyślenie� myśli,� przyswojenie�
wiedzy,� refleksja,� wymaga� dużego� wysiłku� i� nakładu� pracy.� Jeszcze� w� okresie� międzywo-
jennym�16-latkowie�czytali�w�polskich�liceach�klasycznych�Platona�po�grecku.�Dzisiaj�jest�to�
niewyobrażalne�nawet�dla�20-latków,�choć�dysponujemy�tak�wielkimi�zdobyczami�techniki.�
A�może�właśnie�dlatego�jest�to�niewyobrażalne.

Tak�jak�wyparliśmy�źródłową�koncepcję�teorii,�podobnie�wyparliśmy�źródłową�koncepcję�
kształcenia.�Dla�Greków�była�nią� „troska�o� siebie”,� a� nie,� jak� sądzimy�obecnie,� nabywanie�
wiedzy�i�kompetencji.�Kształcić�się,�to�trosz-
czyć�się�o�siebie�i�jednocześnie�o�innych.�Na-
uczycielem,�wychowawcą,�profesorem,�może�
i�powinien�być�jedynie�ten,�kto�troszcząc�się�
o�siebie,�potrafi�uzdolnić�uczniów,�studentów�
do�tego,�by�tę�troskę�potrafili�przejąć�na�sie-
bie.� Nam� znana� jest� bardziej� inna� formuła,�
wypisana� na� frontonie� delfijskiej� wyroczni:�
„Poznaj�samego�siebie”.�Poznanie�samego�siebie,� jak�wszelkie�poznanie�i�wiedza,� jest�ważne�
o�tyle,�o�ile�ma�służyć�trosce�o�siebie.�Za�dominację�tej�drugiej�formuły�odpowiedzialna�jest�
nowożytność,�szczególnie�Kartezjusz,�współtwórca�nowożytnej�nauki,�i�Francis�Bacon�(„Tyle�
możemy,� ile�wiemy”),� który�odkrył�w�wiedzy� źródło�mocy.�W� ten� sposób� antyczna� trady-
cja�kształcenia,�obecna�jeszcze�w�średniowieczu�i�odbijająca�się� jeszcze�gdzieniegdzie�echem�
w�późniejszych�wiekach,� została�wyparta�przez� tradycję�nowożytną.�Dlatego� educare� rozu-
miemy�obecnie�jako�przekazywanie�wiedzy,�a�nie�jak�starożytni�Grecy,�którzy�wyprowadzali�
je�od�słowa�educere,�czyli�podawać�rękę.�Nauczyciel�nie� jest� tym,�który�ma� jedynie�przeka-
zywać� wiedzę,� lecz� tym,� który� ma� podawać� rękę� i� pozwolić� uczniowi-studentowi� dokonać�
zmiany.�Zaczynając�pierwsze�wykłady�mówimy�studentom,�czego�podczas�studiów�powinni�
się�nauczyć�i�jakie�zdobyć�kompetencje.�Tymczasem,�wracając�do�źródłowej�idei�kształcenia,�
powinniśmy�im�powiedzieć,�jak�mają�zmienić�swoje�życie,�jak�powinni�troszczyć�się�o�siebie�
i�jakimi�stać�się�ludźmi.

Dominacja�drugiego�typu�kształcenia�nad�pierwszym�powoduje�dominację�kształcenia�in-
telektu�kosztem�rozumu.�Często�intelekt�i�rozum�utożsamiamy�ze�sobą.�Warto�je� jednak�od�
siebie�oddzielić,� jak�czyni�to�Otto�Friedrich�Bollnow.�Intelekt� jest�neutralną�w�stosunku�do�
wartości� i� zasad� moralnych,� w� tym� odpowiedzialności,� władzą� poznania.� Intelekt� pozwala�
nam�zapoznać�się�z�zasadami�matematycznej�racjonalności,�uwolnić�energię�jądrową,�rozszy-
frować� ludzki�genom.�Czy� jednak�wiedzę�o�genomie� ludzkim�zastosujemy�do�odkrycia�no-
wych�procedur�i�lekarstw�leczących�najtrudniejsze�choroby�cywilizacji,�czy�do�eugeniki,�tego�
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intelekt�nie�rozstrzygnie.�Tutaj�potrzebujemy�rozumu,�który�otwarty�jest�na�wartości,�wrażli-
wy�na�dobro�i�zło.�Intelekt�bez�rozumu�ma�skłonność�do�łączenia�się�z�namiętnościami.�Pisał�
Bollnow:�„Intelekt�już�z�góry�kryje�w�sobie�autentyczne�niebezpieczeństwo,�wydając�w�połą-

czeniu�z�namiętnością�krańcowy�fanatyzm”�7.�
Słowo�rozum�wyprowadzam�od�słowa�„rozu-
mienie”.�Być�człowiekiem�rozumnym,� to� ro-
zumieć�innych�i�siebie.�Rozum�jest�bliski�sło-
wu�mądrość,�a�jak�wiemy,�wiedza�i�mądrość�
nie�idą�ze�sobą�w�parze.�Ideologie�XX�wieku�
były�pod�względem�intelektualnym�sprawnie�

wprowadzane�i�zarządzane.�Adolf�Eichmann,�gdyby�dożył�współczesnych�nam�czasów,�z�pew-
nością�zostałby�wykorzystany�przez�jakąś�wielką�korporację�jako�wybitny�specjalista�od�logi-
styki,� wszak� transporty� Żydów� do� Auschwitz� organizował� bardzo� sprawnie.� Tego� jednak,�
czego�mu�brakło,�to�rozumu,�umiejętności�myślenia�z�perspektywy�innego.�Niemieckie�kształ-
cenie�zagubiło�wówczas�ten�fundamentalny�wymiar.�Kształcenie�rozumu,�jego�uwrażliwianie�
na�empatię,�jest�o�tyle�istotne,�że�obecnie�dysponujemy�coraz�większymi,�wręcz�niewyobrażal-
nymi�możliwościami�intelektualnymi.�Jednocześnie�jednak�rugujemy�z�kształcenia�nauki�hu-
manistyczne�i�społeczne.

Paradoksalnie�rozwój�techniki�nie�wspiera�naszej�odpowiedzialności,�a�wręcz�z�niej�zwa-
lania.�W�średniowieczu,�gdy�przepisywano�księgi�ręcznie�całymi�latami�na�kosztownym�per-
gaminie,�przepisywano�jedynie�arcydzieła.�Od�wynalezienia�czcionki�przez�Gutenberga�było�
już� coraz�gorzej.�Kto�pisał� jeszcze�na�maszynie�do�pisania� czuł�odpowiedzialność� za� słowo�
na�swoich�palcach.�Wiedział,�co�się�stanie,�gdy�źle�sformułuje�myśl.�Dzisiaj,�gdy�piszemy�na�
komputerach� metodą� „wytnij”,� „wklej”� spadł� radykalnie� poziom� naszego� myślenia,� a� półki�
biblioteczne�i�Internet�wypełniają�śmieci.�Za�odkrycie�kopernikańskie�zaczyna�uchodzić�wpis�
na�Facebooku:�„Dzisiaj�o�7.00�wypiłam�kawę”.

Kształcić�oznacza�„podać�rękę”,�wyprowadzić.�Z�czego�jednak?�Grecy�mówili:�ze�stultitia.�
Słowo�równie�zapomniane�dzisiaj,�jak�mądrość.�Stultitia�to�głupota.�Ostatnim,�który�głupocie�
poświęcił� traktat�był�Erazm�z�Rotterdamu.�Współczesnym�przejawem�głupoty� jest�przecięt-
ność.�Jej�diagnostą�był�hiszpański�filozof�i�pisarz�J.�Ortega�y�Gasset.�Pisał�w�Buncie�mas:

„Być�może�mylę�się,�ale�wydaje�mi�się,�że�obecnie�pisarz,�kiedy�bierze�do�ręki�pióro,�by�
napisać�coś�na�znany�mu�gruntownie�temat,�powinien�pamiętać�o�tym,�że�przeciętny�czy-
telnik,�dotąd�tym�problemem�nie�zainteresowany,�nie�będzie�czytał�dla�poszerzenia�własnej�
wiedzy,�lecz�odwrotnie�–�po�to,�by�wydać�na�autora�wyrok�skazujący,�jeśli�treść�jego�dzieła�
nie�będzie�zbieżna�z�banalną�przeciętnością�umysłu�owego�czytelnika.�Jeśli�składające�się�
na�masę�jednostki�uważają�się�za�szczególnie�uzdolnione,�to�mamy�wówczas�do�czynienia�
tylko�z�błędem�jednostkowym,�nie�z�socjologicznym�przewrotem.�Dla�chwili�obecnej�cha-
rakterystyczne�jest�to,�że�umysły�przeciętne�i�banalne,�wiedząc�o�swej�przeciętności�i�ba-
nalności,�mają�czelność�domagać�się�prawa�do�bycia�przeciętnymi�i�banalnymi�i�do�narzu-
cania�tych�cech�–�wszystkim�innym.�W�Ameryce�Północnej�powiada�się:�być�innym�to�być�
nieprzyzwoitym.�Masa�miażdży�na�swojej�drodze�wszystko�to,�co�jest�inne,�indywidualne,�
szczególne�i�wybrane.�Kto�nie�jest�taki�sam�jak�wszyscy,�kto�nie�myśli�tak�samo�jak�wszyscy,�
naraża�się�na�ryzyko�eliminacji.�Oczywiście�„wszyscy”�to�wcale�nie�„wszyscy”.�Normalnie�
rzecz�biorąc�„wszyscy”�to�całość,�na�którą�składają�się�masy�i�wyróżniające�się�pewnymi�
szczególnymi�cechami�mniejszości.�Obecnie�wszyscy�to�tylko�masa”�8.

„To�właśnie�uznałem�(…),�za�cechę�charakterystyczną�dla�naszych�czasów:�nie�to,�że�czło-
wiek�pospolity�wierzy,�iż�jest�jednostką�nieprzeciętną,�a�nie�pospolitą,�lecz�to,�że�żąda�praw�
dla�pospolitości,�czy�wręcz�domaga�się�tego,�by�pospolitość�stała�się�prawem”�9.

7� O.F.� Bollnow,� Rozum� a� siły� irracjonalne,� tłum.� E.� Paczkowska-Ładowska,� „Znak”� 1979,� nr� 11� (305),�
s.�1203.

8� J.�Ortega�y�Gasset,�Bunt�mas�i�inne�pisma�socjologiczne,�tłum.�P.�Niklewicz�i�H.�Woźniakowski,�Warsza-
wa�1982,�s.�13.

9� Ibidem,�s.�78–79.

kształCenie rozumu, jeGo uWrażliWianie na empatię, jest 
o tyle istotne, że obeCnie dysponujemy Coraz Większymi, 
WręCz nieWyobrażalnymi możliWośCiami intelektualnymi . 
jednoCześnie jednak ruGujemy z kształCenia nauki 
humanistyCzne i społeCzne .
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Jak�jednak�realizować�takie�zadanie�kształcenia�w�sytuacji,�w�której�uniwersytety�będące�
zawsze� miejscem� niezależnego� myślenia� i� poszukiwania� prawdy� stały� się� częścią� światowej�
przedsiębiorczości?�Przewidział�to�uczeń�Husserla,�Hans�Georg�Gadamer:

„Zinstytucjonalizowanie� nauki� i� doprowadzenie� jej� do�postaci� pewnego�przedsięwzięcia�
produkcyjnego� (Betrieb)�należy�do�związku�życia�ekonomicznego� i� społecznego�w�epoce�
industrializacji.�Nauka�jest�nie�tylko�przedsięwzięciem�produkcyjnym,�ale�ponadto�wszyst-
kie�elementy�sprawcze�nowoczesnego�życia�są�zorganizowane�jak�przedsiębiorstwo�produk-
cyjne.�Jednostka�z�jej�określoną�efektywnością�jest�wpasowana�w�większą�przedsiębiorczą�
całość,�która�z�kolei�ma�w�wysoce�wyspecjalizowanej�organizacji�nowoczesnej�pracy�do-
kładnie�przewidzianą�funkcję,�pełnioną�jednak�bez�osobistego�zainteresowania�całością”�10.

Diagnozy�te�okazały�się�dalekowzroczne.
Uniwersytet�przemienia�się�na�naszych�oczach�w�sprawnie�funkcjonującą�korporację,�nie�

tylko�nowocześnie� zarządzaną� i�podporządkowaną�ekonomicznemu�rachunkowi,� ale� całko-
wicie�dostosowaną�do�potrzeb�światowej�przedsiębiorczości.�Uniwersytet-korporacja�staje�się�
Benthamowskim� Panoptikonem,� miejscem�
permanentnego� biurokratycznego� nadzoru,�
wypierającego�zaufanie,�a�na�którym�opierała�
się�dotąd�wspólnota�akademicka.�„Uniwersy-
tet�Panoptikon”�oparty� jest�na�założeniu,� że�
da�się�zmierzyć�efekty�myślenia�i�zaplanować�
to,� o� czym� się� będzie� myślało� w� najbliższej�
przyszłości,�tak�jakby�dało�się�z�góry�określić,�
co�przyjdzie�nam�na�myśl� i�co�będzie�godne�
myślenia.�„Uniwersytet�Panoptikon”�realizu-
je� marzenia� biurokratów,� których� dotąd� nie�
udało�się�nikomu�zrealizować:�w�jaki�sposób�
posadzić�myślicieli�i�pisarzy�do�biurek�i�rozliczać�ich�z�wierszówki?�Ostatnie�lata�wprowadziły�
na�uczelnie�nie�tylko�system�boloński,�ale�także�nowe�procedury:�grantowe,�krajowych�ram�
kwalifikacji,�rekrutacji,�jakości�kształcenia,�analizy�karier�absolwentów,�ochrony�danych�oso-
bowych,�etc.�etc.�Powoduje�to�wrażenie�zawężającej�się�w�coraz�większym�stopniu�szczeliny�
między�nieustannym�planowaniem� i� sprawozdawczością.�Nie� tylko�wciąż�planujemy� i� spra-
wozdajemy,� ale� planujemy� sprawozdania� i� sprawozdajemy� plany.� Pamiętam� przed� laty,� jak�
ks.� prof.� Józef� Tischner� w� czasie� stanu� wojennego� przyszedł� na� początku� października� na�
pierwsze�seminarium�z�książką.�Otworzył� ją� i� stwierdził,�że� jest� to�„Fenomenologia�ducha”�
Hegla�i�że�w�tym�semestrze�właśnie�to�dzieło�będziemy�czytać�i�interpretować.�Dyskusja�była�
głęboka�i�ożywiona.�Dzisiaj�nie�przeprowadziłby�tego�seminarium.�Najpierw�musiałby�okre-
ślić,�czy�będzie�to�w�formie�konwersatoryjnej,�czy�ćwiczeniowej,�na�żywo,�czy�na�platformie�
cyfrowej.�Musiałby�rozpisać�zajęcia�detalicznie�na�godziny�przewidując,�które�rozdziały,�w�ja-
kim�tygodniu�będą�czytane.�Musiałby�określić�wiedzę,�kompetencje�i�umiejętności�studenta,�
opisać� profil� absolwenta,� przydzielić� punkty� ECTS.� Uzyskać� zatwierdzenie� Komisji� Jakości�
Instytutu,�Komisji� Jakości�Wydziału,�Rady�Naukowej� Instytutu,�Rady�Naukowej�Wydziału,�
pozyskać�grupę�25� studentów.�Czy�wykształcenie�było�wtedy�mniej� efektywne?�Nie� sądzę.�
Było�więcej�czasu�na�myślenie,�rozmowę�i�nauczanie.�„Uniwersytet�Panoptikon”�wypiera�sku-
tecznie�uniwersytet�oparty�na�wspólnocie�akademickiej�i�zaufaniu.�W�„Uniwersytecie-Panop-
tikonie”� jest� coraz�mniej�miejsca� na� autentyczne� i�wolne�myślenie,� na� bezpośrednią� relację�
mistrza�i�ucznia,�a�najbardziej�twórcze�i�najciekawsze�inicjatywy�wyprowadzane�są�do�poza-
uniwersyteckich�fundacji�i�organizacji�pozarządowych.

Uniwersytet-Korporacja� stał� się�podmiotem�gry�rynkowej,�prawa�popytu� i�podaży.�Zwa-
żywszy� na� tyranię� przeciętności� stawia� nas� to� przed� dramatycznym� pytaniem:� Czy� należy�
usunąć�humanistykę�i�kulturę�z�uniwersytetu�tylko�dlatego,�że�nie�znajduje�odpowiednio�doj-
rzałych� nabywców?� Czy� zatem� uniwersytet� powinien� służyć� prawdzie,� czy� społeczeństwu?�
Czy�alternatywa�jest�fałszywa?�Na�czym�powinna�zatem�polegać�ta�służba?�Czy�na�uleganiu�
najniższym�gustom,�demokracji�bezpośredniej�narzucającej�swe�przekonania�i�zasady�na�inter-

10� H.-G.�Gadamer,�Teoria,�etyka,�edukacja.�Eseje�wybrane,�tłum.�zbiorowe,�Warszawa�2008,�s.�55.

uniWersytet przemienia się na naszyCh oCzaCh W spraWnie 
funkCjonująCą korporaCję, nie tylko noWoCześnie 
zarządzaną i podporządkoWaną ekonomiCznemu 
raChunkoWi, ale CałkoWiCie dostosoWaną do 
potrzeb śWiatoWej przedsiębiorCzośCi . uniWersytet-
korporaCja staje się benthamoWskim panoptikonem, 
miejsCem permanentneGo biurokratyCzneGo nadzoru, 
WypierająCeGo zaufanie, a na którym opierała się dotąd 
Wspólnota akademiCka .
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netowych�forach�i�ulicach,�czy�też�na�wychowywaniu�społeczeństwa?�Czy�uniwersytet�ma�być�
autorytetem,�czy�ma�godzić�się�na�coraz�dalsze�obniżanie�wymogów�kształcenia,�by�zrealizo-
wać� ideał� równości?�Czy�ma�bronić�wzorców,�kanonów�kultury� języka,� czy� też�poddać� się�
społecznej�presji.�Odpowiedzi�na�tą�alternatywę�związane�są�z�odpowiedzią�na�pytanie,�kim�

jest� człowiek� i� na� czym� polega� jego� dobro?�
Czy� ma� ono� być� określane� przez� społeczne�
i� kulturowe� mody,� zapotrzebowania� rynku�
pracy,� ekonomiczne� możliwości,� politykę?�
Czy� też� jego� określenie� powinno� wymagać�
namysłu� nad� europejską� tradycją� kultury�
i�myśli?�Rzecz�w�tym,�że�aktualnie�uniwersy-
tet� w� coraz� mniejszym� stopniu� stwarza� wa-
runki,�by�takie�pytania�stawiać�i�usiłować�na�
nie�odpowiadać.

„Uniwersytet-Korporacja”� przestał� być�
też�„uniwersytetem-świątynią”,�miejscem�za-
trzymania,�refleksji.�Stał�się�„Uniwersytetem-
-Pasażem”,� miejscem� pospiesznego� przejścia�

z�domu�do�pracy�i�z�pracy�do�domu,�z�pracy�bądź�domu�na�inną�uczelnię�lub�inny�kierunek�
studiów,�na�kurs� i�z�kursów,�na�wolontariat� i�z�wolontariatu.�„Uniwersytet-Pasaż”�przestaje�
być�miejscem�kształcenia,�a�staje�się�miejscem�zaliczania�punktów�koniecznych�do�uzyskania�
dyplomu�i�budowy�CV�pod�kątem�rynku�pracy.�Wypełnia�się�ów�pasaż�jedynie�podczas�okre-
su�rekrutacji� i� sesji�egzaminacyjnej.�„Uniwersytet-Pasaż”�pływa�w�„płynnej�nowoczesności”.�
Wszystko� jest� w� nim� chwilowe,� zmienne� i� płytkie:� ustawy,� rozporządzenia,� systemy� ocen,�
autorytety,�a�nawet�notatki�studenckie�krążące�w�Internecie.

Na� koniec� chciałbym� postawić� pytanie:� W� jakiej� mierze� uniwersytety� ludowe� w� Polsce�
podlegają�obecnie�opisanym�tu�procesom?�Z�pewnością,�jako�z�założenia�instytucje�społecz-

ne,� mające� odmienny� status,� nie� pozostają�
pod�silną�presją�rynku�i�biurokracji.�Dlatego�
są� w� dużo� większym� stopniu� wierne� swym�
ideałom� kształcenia.� Celem� ich� kształcenia�
nie� było� nigdy� tylko� przygotowanie� kandy-
datów�na� rynek�pracy,� ale�pełne�kształcenie�
całożyciowe.� Uniwersytet� Ludowy� zainicjo-
wany�w�Danii�przez�M.F.S.�Grundtviga,�zwa-
ny� także� szkołą�dla� życia,� dążył�bowiem�za-
wsze� do� ukazania� uniwersalnych� warunków�
życia� człowieka.� Uniwersytety� ludowe� nie�
ograniczały�się�zatem� jedynie�do�kształcenia�
intelektu,�lecz�kształciły�także�sferę�rozumu,�
poprzez� kształtowanie� wrażliwości� na� pięk-

no�i�prawdę.�Najbardziej�uderzające�w�programie�kształcenia�uniwersytetów�ludowych�było�
zawsze�dążenie�do�równowagi�między� rozwojem� intelektu� i�uczuć,�między�naukami�huma-
nistycznymi� a� przyrodniczymi,� między� szacunkiem� dla� człowieka� i� szacunkiem� dla� Ziemi,�
między�rozwojem�osobistym�a�aktywizacją�społeczną,�między�dążeniem�do�samodzielności,�
wolności� i� krytycznego� myślenia� a� umiejętnością� współpracy� i� dialogu� z� innymi,� między�
kształtowaniem� tożsamości� lokalnej,� regionalnej,� narodowej� a� uniwersalnym� otwarciem� na�
odmienność�innych�lokalności,�regionalizmów�i�kultur.

W�trudnych�czasach,�które�za�poetą�określiłem�mianem�„czasów�marnych”,�w�czasach�spe-
cjalizacji,�pragmatyzmu�i�technologizacji�kształcenia,�program�kształcenia�uniwersytetów�lu-
dowych,�którego�celem� jest�kształtowanie� szeroko�rozumianego�humanitaryzmu,�może� stać�
się�wzorcem�kształcenia�dla�całego�środowiska�akademickiego�w�Polsce.

„uniWersytet-korporaCja” przestał być też 
„uniWersytetem-śWiątynią”, miejsCem zatrzymania, 
refleksji . stał się „uniWersytetem-pasażem”, miejsCem 
pospieszneGo przejśCia z domu do praCy i z praCy do 
domu, z praCy bądź domu na inną uCzelnię lub inny 
kierunek studióW, na kurs i z kursóW, na Wolontariat 
i z Wolontariatu . „uniWersytet-pasaż” przestaje być 
miejsCem kształCenia, a staje się miejsCem zaliCzania 
punktóW konieCznyCh do uzyskania dyplomu i budoWy 
Cv pod kątem rynku praCy .

najbardziej uderzająCe W proGramie kształCenia 
uniWersytetóW ludoWyCh było zaWsze dążenie do 
róWnoWaGi między rozWojem intelektu i uCzuć, między 
naukami humanistyCznymi a przyrodniCzymi, między 
szaCunkiem dla CzłoWieka i szaCunkiem dla ziemi, między 
rozWojem osobistym a aktyWizaCją społeCzną, między 
dążeniem do samodzielnośCi, WolnośCi i krytyCzneGo 
myślenia a umiejętnośCią WspółpraCy i dialoGu z innymi, 
między kształtoWaniem tożsamośCi lokalnej, reGionalnej, 
narodoWej a uniWersalnym otWarCiem na odmienność 
innyCh lokalnośCi, reGionalizmóW i kultur .
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Komitetu�Nauk�Filozoficznych�PAN.�Obecnie�Prezes�Polskiego�Towarzystwa�Etycznego.
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Peter Stratenwerth
Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy�w�Grzybowie

WSPÓŁPRACA�I�POROZUMIENIE�
–�KLUCZEM�DO�ROZWOJU

Uniwersytety�ludowe�wobec�współczesnych�wyzwań

Cieszę�się,�że� ja� także�mogę�podzielić�się�na� łamach�tej�publikacji� swoimi�doświadczeniami�
związanymi�z�pedagogiką�grundtvigiańską�i�uniwersytetami�ludowymi.�Chciałbym�poruszyć�
kilka�zagadnień,�które�uważam�za�szczególnie�ważne�w�tej�formie�uczenia�się.

Trzy�razy�w�swoim�życiu�miałem�do�czynienia�z�uniwersytetem�ludowym.�Po�raz�pierwszy�
było�to,�kiedy�w�latach�osiemdziesiątych�ubiegłego�stulecia�jako�młody�człowiek�uczestniczy-
łem� w� czteroletnim� kursie� rolnictwa� biodynamicznego� w� Szwajcarii.� Drugi� raz� na� począt-
ku� tego�stulecia,�kiedy�moja�żona,�Ewa,�koordynowała�międzynarodowy�projekt�w�ramach�
programu�Grundtvig,�który�był�skierowany�głównie�do�kobiet�wiejskich.�Po�raz�trzeci�teraz,�
kiedy� zainicjowaliśmy� Ekologiczny� Uniwersytet� Ludowy� w� Grzybowie.� Zanim� pochylę� się�
nad� swoimi�doświadczeniami� związanymi� ze�wspomnianym�kursem�w�Szwajcarii� i� swoimi�
przeżyciami�w�Grzybowie,�chciałbym�wymienić�kilka�aspektów�współczesności,�które�czynią�
uniwersytety�ludowe�szczególnie�potrzebnymi�w�obecnych�czasach.

Odkrycie,� że� żyjemy� w� okresie� destabilizacji,� rosnącego� poczucia� niepewności,� nie� jest�
niczym� nowym.� Większość� z� nas� odczuwa,� jak� wzrasta� prędkość� i� presja� w� naszym� życiu.�
Młody�człowiek�dojrzewa�dziś�w�strumieniu�niekończącej�się�ilości�informacji,�a�jednocześnie�
nieco� bardziej� okrojonej� swobody.� Powiększają� się� aglomeracje� miast.� Rośnie� konkurencyj-

ność�w�walce�o�pracę�i�prestiż.�Pogłębiają�się�
nierówności�i�presja�finansowa.�Gdy�sam�by-
łem�jeszcze�uczniem�w�gimnazjum�w�spokoj-
nej�Szwajcarii,�wówczas�często�mi�powtarza-
no:�„Nie�gap�się!�Skup�się�i�ucz,�bo�pociąg�ci�
odjedzie!”�A�dziś?�Wielokroć�większa�jest�ta�
presja!�Więc�nic�dziwnego,�że�wzrastając�pod�
takim�naciskiem,�zaczynamy�iść�„na�skróty”:�
uczymy� się� –� tylko�dla� egzaminów,�pracuje-
my�–�tylko�dla�pieniędzy,�konsumujemy�–�dla�
zdobycia�prestiżu.

Wyścig� do� sukcesu� i� prestiżu� utrudnia�
nam�wsłuchanie�się�w�innych,�szukanie�poro-

zumienia,�współpracę,�rozwiązywanie�konfliktów,�odkrywanie�swoich�zdolności,�rozwijanie�
niekomercyjnych�pasji.

Uczestnictwo�w�kursie�uniwersytetu�ludowego�powinno�pełnić�zadanie�ważnego�przystan-
ku�w�życiu.�Tu�spowalnia�się�ilość�wrażeń,�uczymy�się�bez�presji,�w�niekonkurencyjnym�śro-
dowisku,�żyjemy�i�współpracujemy�z�innymi�ludźmi,�którzy�również�dojrzeli�do�tego,�żeby�się�
na� tym�przystanku�zatrzymać� i�nabrać�oddechu.� Jako�uczniowie�w�uniwersytecie� ludowym�
nie�oczekujemy�wyszkolonego�instruktora,�który�„sprzeda”�nam�towar,�ale�spotykamy�ludzi,�
którzy�dzielą�się�z�nami�swoją�pracą�i�swoim�życiem.

uCzestniCtWo W kursie uniWersytetu ludoWeGo 
poWinno pełnić zadanie WażneGo przystanku 
W żyCiu . tu spoWalnia się ilość Wrażeń, uCzymy się 
bez presji, W niekonkurenCyjnym środoWisku, żyjemy 
i WspółpraCujemy z innymi ludźmi, którzy róWnież 
dojrzeli do teGo, żeby się na tym przystanku zatrzymać 
i nabrać oddeChu . jako uCznioWie W uniWersyteCie 
ludoWym nie oCzekujemy WyszkoloneGo instruktora, 
który „sprzeda” nam toWar, ale spotykamy ludzi, którzy 
dzielą się z nami sWoją praCą i sWoim żyCiem .
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Uczestnicząc�w�kursie�w�uniwersytecie� ludowym,�najprędzej�otworzymy�się,�żeby�posłu-
chać� i� zrozumieć� innych,� tu� możemy� odnaleźć,� odkryć� w� sobie� nieznane� pasje,� zdolności,�
dostrzec�siebie�w�grupie�innych,�ćwiczyć�rozwiązywanie�konfliktów�drogą�pokojową�i�radzić�
sobie�z�agresją.

Umiejętności,� które� nabędziemy� w� uniwersytecie� ludowym,� być� może� nie� przydadzą� się�
w�codziennej�walce�we�współczesnym�świecie,�ale�mogą�nas�uczynić�ludźmi�odrobinę�szczę-
śliwszymi.

Szwajcarskie�wspomnienie

Emil� i� Alicja� Meier,� prowadząc� gospodarstwo� biodynamiczne� (gospodarstwo� ekologiczne�
oparte�na�zasadach�opracowanych�przez�Rudolfa�Steinera)�w�małej� szwajcarskiej�wsi�Hom-
brechtikon,�wielokrotnie�byli�nagradzani�za�swoją�działalność�kulturotwórczą�przez�władze�
samorządowe.�W�ich�sadach,�stodole�i�na�podwórku�regularnie�–�przez�dziesiątki�lat�–�odby-
wały�się�plenery�mistrzów�drzeworytu,�malarstwa,�a�także�wystawy�i�koncerty.�Przez�kilka-
dziesiąt�lat�Emil�Meier�redagował�miesięcznik,�upowszechniający�rolnictwo�biodynamiczne,�
ciągle�przedstawiając�rolnika�jako�myśliciela,�świadomie�podchodzącego�do�swojego�powoła-
nia�i�zawodu.

Niewątpliwie� Emil� Meier� w� drugiej� połowie� XX� wieku� zjednoczył� cały� ruch� rolnictwa�
biodynamicznego�w�Szwajcarii,�a�tym�samym�przyczynił�się�do�tego,�że�w�roku�1980�rozpo-
czął�się�pierwszy�czteroletni�kurs�rolnictwa�biodynamicznego.�Uważam,�że�ten�kurs�zawierał�
główne�elementy�cechujące�uniwersytety�ludowe.

Mały�związek�rolników�ekologicznych�stworzył�czteroletni�kurs,�w�którym�rozwijano�za-
gadnienia� związane� z�kosmosem,� ziemią,� roślinami,� zwierzętami,� człowiekiem,� a� jednocze-
śnie�umożliwiający�zbieranie�doświadczeń�podczas�wieloletnich�praktyk�i�przygotowywał�do�
zawodu�rolnika.

Kurs� zaowocował� lepszą�współpracą� i� komunikacją�między� rolnikami,�przyczynił� się�do�
wzrostu�i�poprawy�sytuacji�gospodarstw�ekologicznych�w�Szwajcarii,�spowodował,�że�rolnicy�
przekazywali�swoją�wiedzę�innymi,�znajdowali�następców�dla�swoich�gospodarstw,�gdy�wiek�
lub�los�zmuszał�ich�do�rezygnacji�z�kontynuowania�pracy�w�zawodzie.�Zatem�kursy�te�służy-
ły�i�służą�nie�tylko�samym�uczestnikom,�ale�mają�wiele�pozytywnych�skutków�„ubocznych”.�
Kursy� te� funkcjonowały�wiele� lat� tylko�dzięki�prywatnym�sponsorom,�aż�uzyskały�uznanie�
i�wsparcie�władz�państwowych.

My,�uczniowie,�spotykaliśmy�się�regularnie�na�kilkudniowych�zjazdach.�Wspólnie�ustala-
liśmy,�które�z� tematów,�w� jakim�kierunku�i� jak�obszernie�będziemy�rozwijać.�Mieszkaliśmy�
razem� i� współpracowaliśmy� ze� sobą.� Jedno-
cześnie� samodzielne� zmaganie� i� własne� od-
krywanie�wiedzy,�by�móc�ją�zrozumieć�i�prze-
kazać�innym,�nieraz�było�cenniejsze�niż�duża�
ilość� gotowej� wiedzy.� Nauczyliśmy� się� wy-
mieniać�poglądami�i�szanować�różne�punkty�
widzenia.�Często�osoby,�które�nas�uczyły,�nie�
były�profesjonalnymi�pedagogami,�ale�ludźmi�dzielącymi�się�z�nami�pasją�i�opowiadającymi�
o�swoim�zawodzie.�Wiele�można�by�jeszcze�mówić.�Fakt,�że�nauczyciel�często�nie�jest�pewnym�
siebie�instruktorem,�tylko�człowiekiem�może�nie�przyzwyczajonym�do�przekazywania�wiedzy,�
stanowi� dużą� wartość,� ale� dostrzeganą� dopiero� z� perspektywy� czasu.� Takie� uczestniczenie�
w�uniwersytecie� ludowym�nie�uchroni�nas� jednak�od� chwil� nudy,� zmęczenia� czy� totalnego�
zwątpienia.

Wracając� jeszcze� do� Emila� Meiera,� chciałbym� wspomnieć,� że� –� podczas� praktyk,� które�
u�niego�odbywałem�–�opowiadał�mi,� iż� zanim�przejął� gospodarstwo�od� rodziców�w� latach�
50-tych,�był�uczniem�duńskiego�uniwersytetu�ludowego.�Zaś�w�dzieciństwie�odkrył�tradycje�
i�kulturę� ludową,�m.in.�wielokrotnie�zwiedzając�zamek�w�znajdującym�się�nieopodal�Hom-
trechtikon�Rapperswil.�Zamek� ten�od�czasów�po�powstaniu� styczniowym�pełni�ważną�rolę�
polskiego�muzeum�historycznego.

samodzielne zmaGanie i Własne odkryWanie Wiedzy, 
by móC ją zrozumieć i przekazać innym, nieraz było 
Cenniejsze niż duża ilość GotoWej Wiedzy . nauCzyliśmy 
się Wymieniać poGlądami i szanoWać różne punkty 
Widzenia .
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Uniwersytet�Ludowy�dla�kobiet�wiejskich

Kursy�szkoły�ludowej�dla�kobiet�wiejskich,�które�organizowaliśmy�w�latach�2001–2011,�czę-
ściowo�w�Grzybowie,�były�dla�nas�bardzo�dobrym�doświadczeniem.�Realizacja�i�uczestnictwo�
w�zajęciach�dla�kobiet�w�naszej�wiejskiej�gminie,�w�naszym�ośrodku�w�Grzybowie,�znacznie�
pomogły�nam� także�w� integracji� ze� społecznością� lokalną.�W�Grzybowie�mieszkaliśmy� już�
wiele�lat,�ale�mimo�to�Ewa�jako�warszawianka,�a�ja�jako�cudzoziemiec�wciąż�dla�wielu�ludzi�
byliśmy�obcy.�W�ramach�kursu�Ewa�pojechała�z�paniami�do�Warszawy�i�zapoznała� je�z�ko-
bietami,� które� odniosły� sukces,� uczyła� je� angielskiego,� w� szkolnej� pracowni� komputerowej�
kobiety�dowiadywały�się,�jak�pisać�CV�i�używać�poczty�elektronicznej.�Dużo�szminki�zużyto�
w�czasie�zajęć�kosmetycznych�i�warzyw�pochodzących�z�upraw�ekologicznych�w�czasie�warsz-
tatów�zdrowej�kuchni…�Moje�uczestnictwo�w�kursach�dla�kobiet�ograniczyło�się�do�prowa-
dzenia�zajęć�stolarskich�i�pełnienia�roli�głównego�reżysera�w�Teatrze�Cieni:�„Piotruś�i�wilk”.

Uważam,� że�mężczyznom,�kiedy� są�w� swoim�gronie,�nigdy�nie�uda� się� stworzyć� takiej�
wesołej,� luźnej� i� inspirującej� atmosfery,� jak� to� bywa� wśród� samych� kobiet.� Na� zajęciach�

szkoły�ludowej�czuć�było�powiew�rewolucji,�
gdy� kobiety� zostawiały� dzieci� z� bezradnym�
mężem� w� domu,� jechały� na� kurs� traktora-
mi� i� zajmowały� się� tylko� sobą� i� swoim�roz-
wojem.� Obraz� namalowany� przez� starszą,�
spracowaną�na� roli�kobietę�wzbudził�w�nas�

zdumienie� i� podziw.� Ona� skomentowała� to:� „Tak,� tak,� jak� byłam� młodą� dziewczyną,� to�
malowałam� i� miałam� talent…”.� Młode� dziewczyny� swoim� śmiechem� dodawały� pewności�
starszym.�W�uniwersytecie� ludowym�jest�miejsce�dla�każdego�–�dopóki�nie�brakuje�chęci,�
żeby�nauczyć�się�czegoś�nowego.

Ekologiczny�Uniwersytet�Ludowy

Realizacja� dwuletnich� kursów� rolnictwa� ekologicznego�w� naszym� nowo� zbudowanym� Uni-
wersytecie�Ludowym�w�Grzybowie�to�dla�nas�szczególnie�trudne,�wielkie�wyzwanie.�Staramy�
się�sprostać�oczekiwaniom�blisko�trzydziestki�studentów�w�różnym�wieku,�którzy�poświęcają�
dwa�lata�swojego�życia�na�bezpłatne�praktyki�połączone�z�pracą�fizyczną�w�gospodarstwach�
ekologicznych�i�nauką�w�szkole�bez�egzaminu�i�rozpoznanego�statusu.

Jednocześnie� chcemy� spełnić�własne�oczekiwania� i� trzymać� się� zasad�pedagogiki� grund-
tvigiańskiej.�Motywacje�naszych�studentów�bywają�tak�różne�jak�ich�pochodzenie.�Jedni�po�
długich�latach�wędrowania�wracają�do�osiadłego�trybu�życia.�Inni�z�kolei�chcą�dalej�wędrować�
po�Polsce�czy�świecie�i�gdzieś�indziej�rozpocząć�nowe�życie.�Jedni�mają�przed�sobą�już�bardzo�
namacalne� cele� i� plany� –�własną� ziemię� i� potrzebują� jedynie� „know-how”,� inni� przeżywają�

kryzys,�bo�odkrywają�dzień�po�dniu,�że�wiatr�
rozwiewa�ich�marzenia�i�trzeba�ruszać�w�no-
wą�drogę.

Wzorem� dla� naszego� dwuletniego� kursu�
rolnictwa�ekologicznego�był�czteroletni�kurs�
w� Szwajcarii,� o� którym� wcześniej� pisałem.�
Każdy� długi� zjazd,� czy� dotyczy� ziemi,� czy�
roślin,� zwierząt,� czy� człowieka,� wymaga�
wielotygodniowych� przygotowań.� Studen-
ci� szybko� się� orientują,� czy� prelegent� wie,�
o� czym�mówi.�Ucieczka�w�zajęcia� „interak-

tywne”�w�stylu:�tu�macie�stronę�internetową,�tu�tabelę,�tu�książkę,�zróbmy�trzy�grupy�i�spo-
tkajmy�się�później,�nie�jest�żadnym�ratunkiem.�Dotychczas�sprostaliśmy�naszym�zadaniom�
dzięki� temu,� że� studenci� widzą� nasze� szczere� chęci� i� to,� że� jesteśmy� pasjonatami.� Środki�
finansowe�z�Fundacji�Velux�pozwalają�na�zapraszanie�dodatkowych�ciekawych�wykładow-
ców�i�prelegentów�oraz�na�kilkuosobową�obsługę�projektu�(nad�prawidłowym�przebiegiem�

W uniWersyteCie ludoWym jest miejsCe dla każdeGo . 
dopóki nie brakuje ChęCi, żeby nauCzyć się CzeGoś 
noWeGo .

motyWaCje naszyCh studentóW byWają tak różne jak 
iCh poChodzenie . jedni po dłuGiCh lataCh WędroWania 
WraCają do osiadłeGo trybu żyCia . inni z kolei ChCą dalej 
WędroWać po polsCe Czy śWieCie i Gdzieś indziej rozpoCząć 
noWe żyCie . jedni mają przed sobą już bardzo namaCalne 
Cele i plany – Własną ziemię i potrzebują jedynie „knoW-
hoW”, inni przeżyWają kryzys, bo odkryWają dzień po dniu, 
że Wiatr rozWieWa iCh marzenia i trzeba ruszać W noWą 
droGę .
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praktyk�i�zajęć�cały�czas�czuwają�2–3�osoby,�co�najmniej�jedna�z�tych�osób�uczestniczy�we�
wszystkich�zajęciach).

Może� jest� to�mało�skromne,� jeżeli�napiszę,�że�odnieśliśmy�sukces.�Jednocześnie� jednak�
jestem�w�pełni�świadomy,�że�to�wciąż�tylko�początek�naszej�przygody�z�pedagogiką�Grund-
tviga.�Czasem�realizacja�kursu�„daje�nam�w�kość”,�bo�nie�zawsze�umiemy�postawić�właściwe�
pytania,�obudzić�zainteresowanie,�zapalić�ogień�pasji.�A�z�drugiej�strony�niektórzy�studenci�
ostatnio�dużo�nam�pomogli�przy�rozwinięciu�pewnych�tematów,�w�zaplanowaniu�i�przygo-
towaniu�ogrodu�warzywnego.

Cieszę�się,�że�w�Polsce�rośnie�zainteresowanie�uniwersytetami�ludowymi�i�są�duże�szanse�
na�ich�współpracę�i�rozwój.�To�posłuży�nie�tylko�samym�uniwersytetom,�ale�będzie�też�pro-
mieniować�na�inne�dziedziny�życia.�Praca�w�uniwersytecie�ludowym�i�wokół�niego�wymaga�
komunikacji,�porozumienia,�wzajemnej�akceptacji,�a�to�jest�warunkiem�prawidłowego�dal-
szego�rozwoju�wszystkich�dziedzin�życia�społecznego.

peter stratenWerth �–�rolnik�ekologiczny,�ukończył�4-letnią�Szkołę�Rolnictwa�Bio-
dynamicznego�w�Szwajcarii.�W�1989�roku�osiedlił�się�na�Mazowszu,�prowadzi�gospodar-
stwo�ekologiczne�z�bio-piekarnią�i�bio-serowarnią.�Współzałożyciel�Stowarzyszenia�Eko-
logiczno-Kulturalnego�ZIARNO�i�Ekologicznego�Uniwersytetu�Ludowego�w�Grzybowie.

Peter�ze�studentami�podczas�zajęć�na�temat�rozpoznawania�różnych�gatunków�traw

(Fot.�Patryk�Bugajski)
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Sulisława Borowska
Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy

Tomasz Maliszewski
Akademia�Pomorska�w�Słupsku,�Rada�Fundacji�KUL

PRZYSZŁOŚĆ�UL-OWSKIEJ�IDEI�NA�POMORZU�
W�ŚWIETLE�OPINII�ABSOLWENTÓW,�

WSPÓŁPRACOWNIKÓW�I�PARTNERÓW�
KASZUBSKIEGO�UNIWERSYTETU�LUDOWEGO

I.�Uwagi�wprowadzające

Dyskutując�o�przyszłości�danej�instytucji�edukacyjnej�niewątpliwie�warto�podejść�do�sprawy�
w�sposób�wieloaspektowy�–�z�wykorzystaniem�możliwości� spojrzenia�na�zagadnienie�z�róż-
nych�perspektyw.�Warto�zatem�oddać�głos�samym�animatorom�i�realizatorom�działań�oświa-
towych,�jak�i�niezależnym�ekspertom�i�badaczom.�Bezsprzecznie�warto�również�wsłuchać�się�
w�opinie�byłych,�aktualnych�i�potencjalnych�uczestników�zajęć.�Takie�podejście�metodyczne�
gwarantuje�bowiem�uchwycenie� różnorodnych�głosów,� także� tych,�które�na�co�dzień�–�być�
może� –� nie� zawsze� bywają� dobrze� słyszalne,� a� które� wnoszą� w� koncepcje� pracy� i� rozwoju�
danego�podmiotu�edukacyjnego�istotne�akcenty,�pozwalające�zachować�mu�opinię�instytucji�
społecznie�użytecznej,�ważnej�dla�danej�wspólnoty� lokalnej� (regionalnej).�Nie� inaczej� rzecz�
ma�się�z�uniwersytetami�ludowymi.�Wydaje�się,�że�w�kreowaniu�bieżącego�i�przyszłego�oblicza�
edukacyjnego�każdego�z�nich�ów�trójgłos�(kadra�pedagogiczna�–�słuchacze/absolwenci�–�eks-
perci/badacze)�powinien�być�brany�pod�uwagę.

Wychodząc� z�powyższych� założeń� także�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�od� lat� stara� się�
wsłuchiwać�w�głosy� swojego�otoczenia� społecznego,�analizując�zebrane�przez�własną�kadrę�
doświadczenia� organizacyjne� i� oświatowo-wychowawcze� czy� zlecając� badania� niezależnym�
ekspertom.�Ta�swoista�otwartość,�„bycie�w�drodze”�–�jak�określa�poszukiwania�prowadzone�
w�ramach�Kaszubskiego�UL�Marek�Byczkowski�–�to�stan�permanentny:

„podążanie�przez�cały�czas�«drogą�poszukiwań»:�zarówno�tych�indywidualnych�–�ważnych�
dla�poczucia�osobistego�spełnienia�i�samorealizacji�każdego�z�członków�KUL-owskiej�ka-
dry,� jak�również� tych�zespołowych,�polegających�na�nieustannym�dociekaniu� tego,�czym�
był�w�naszym�pomorskim�i�kaszubskim�wydaniu�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�przez�lata�
swej�pracy�oświatowej,�czym�jest�obecnie�i�czym�ma�być�w�najbliższej�przyszłości?”�1.

Pytania�o�przyszłość,�o�kierunki�dalszej�pracy�kulturalno-oświatowej�formułowane�są�re-
gularnie,�od�lat�2.�Zimą�2016/2017�liderzy�Kaszubskiego�UL-u�zadali�je�ponownie�swoim�part-
nerom,�współpracownikom,�absolwentom�i�potencjalnym�słuchaczom.

W�dalszej�części�szkicu�zostaną�czytelnikom�zaprezentowane�uzyskane�w�wyniku�sonda-
żu� informacje� zwrotne�od�17� respondentów.�Pogrupowano� je�w�kilka�odrębnych�kategorii,�
wyznaczających�zarazem�różne�obszary�aktywności�kulturalnej� i�oświatowo-wychowawczej,�
które�zdaniem�uczestników�sondażu�należałoby�kontynuować�lub�podjąć�w�przyszłych�działa-
niach�Kaszubskiego�Uniwersytetu.

1� M.� Byczkowski,� Posłowie:� kilka� refleksji� o� (Kaszubskim)� Uniwersytecie� Ludowym� z� perspektywy� ponad�
trzech�dekad�osobistych�doświadczeń,�[w:]�T.�Maliszewski,�M.�Rosalska�(red.),�Uniwersytety�ludowe�–�pomiędzy�
starymi�a�nowymi�wyzwaniami,�Warszawa�2016,�s.�398.

2� Por.� np.:� M.� Byczkowski,� T.� Maliszewski,� E.� Przybylska� (red.),� Uniwersytet� ludowy� –� szkoła� dla� życia,�
Wieżyca�2003,�s.�162–193.
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II.�Ocena�dotychczasowej�działalności�KUL

Mimo�iż�respondenci�zostali�poproszeni�o�opinie�na�temat�przyszłości�Kaszubskiego�Uniwer-
sytetu�Ludowego,�wielu�z�nich�uznało�za�stosowne,�by�zawrzeć�w�swych�wypowiedziach�także�
ocenę�swoich�dotychczasowych�kontaktów�z�placówką.�Oto�kilka�wypowiedzi:

„[…]cieszy�mnie,�że�jestem�świadkiem�działalności�uniwersytetu�ludowego�w�moich�stro-
nach,�czyli�na�Kaszubach.�Wcześniej�docierały�do�mnie�sporadycznie�informacje�o�podob-
nych�organizacjach�[…].�Były�to�jednak�re-
lacje�z�odległych�miejsc,�gdzieś�zza�granicy,�
szczególnie�z�krajów�skandynawskich,�[…]�
w� Polsce� [zaś]� dotyczyły� one� większych�
miast.� Bardzo� rzadko� można� było� usły-
szeć� o� istnieniu� tego� typu� organizacji� na�
terenach�wiejskich.�Nie�wiem,�czy�sytuacja�
ostatnio�zmieniła�się�na�lepsze.�Nie�sądzę,�
gdyż�częściej�mówi�się�o�kołach�gospodyń�
wiejskich�(co�też�pochwalam)�niż�o�uniwersytetach�ludowych.�Wierzę�jednak,�że�podobne�
kaszubskiemu�uniwersytety�zaczną�w�Polsce� stopniowo�powstawać� […].�KUL�z�Wieżycy�
jest�bowiem�dowodem�na�to,�że�zasięg�oddziaływania�takich�instytucji�powinien�być�dużo�
większy�i�podobnych�placówek�powinno�być�z�uwagi�na�liczebność�naszego�kraju�i�skalę�
potrzeb�kilkadziesiąt�lub�nawet�kilkaset”.�[Sabina�Lejk]

„Przez� kilka� lat� […]� miałam� możliwość� współtworzyć� lub� obserwować� przedsięwzięcia�
KUL�z�wielu�różnych�obszarów.�Początkowo�były�to�szkolenia�wzbogacające�warsztat�pracy�
pomorskich�nauczycieli,�cykl�szkoleń�prezentujących�rolnikom�i� ich�domownikom�możli-
wości� dywersyfikacji� źródeł� dochodów,� a� także� Wędrowne� Uniwersytety� Ludowe� akty-
wizujące�społecznie�mieszkanki�wsi�Kaszub�oraz�kaszubskich�seniorów.�Następnie�–�wraz�
z�«odkryciem»�dla�KUL�problematyki�aktywizacji�zawodowej,�bardzo�mocno�skupiliśmy�się�
na�tej�części�zadań�szkoleniowych.�W�tzw.�międzyczasie�pojawiały�się�takie�niszowe�działa-
nia�jak�«Modra�Szkoła»�–�warsztaty�dla�pasjonatów�rękodzielnictwa�(w�tym�kaszubskiego).�
Od�lat�współtworzyliśmy�i�współtworzymy�nadal�piękno�krajobrazu�–�poprzez�spotkania�
osób�zatroskanych�o�własne�otoczenie�czy�spotkania�liderów�lokalnych�społeczności�–�jak�
te�w�ramach�«Bytowskich�Forów»�czy�kartuskiej�Rady�Organizacji�Pozarządowych.�I�to�te�
właśnie�«smaczki»�–�które�nie�przyciągały�tłumów�lecz�pasjonatów�konkretnej�dziedziny,�
stanowiły�w�mojej�ocenie�to,�co�odróżnia�KUL�od�innych�fundacji�i�stowarzyszeń�działają-
cych�w�ramach�pomorskiego�sektora�NGOs”.�[Judyta�Kroskowska]

„KUL�stara�się�dotrzeć�z�ofertą�edukacyjną�do�różnych�grup�odbiorców�przy�pomocy�róż-
nych�metod�i�narzędzi�[…]�pracując�na�miejscu�z�lokalnymi�grupami/środowiskami�na�wsi�
–�w�tym�wśród�«nowych�mieszkańców»�Kaszub.�Poszukuje�też�nowych�przyjaciół�i�szans�na�
rozwój�w�środowiskach�badaczy�i�ekspertów”.�[Mariusz�Mówka]

„Zanim�powiem�o�wizji,�chciałbym�wskazać,�co�mnie�urzekło�w�KUL-u.�Najważniejsze�to�
ludzie:�mili,�serdeczni,�pełni�pasji,�kosmicznej�energii� i�przekonania,�że�to,�co�robią,� jest�
słuszne�i�dobre�dla�Kaszubów�i�Kaszub,�ale�również�dla� innych,�którzy�z�różnych�powo-
dów�znaleźli� tu�[na�Kaszubach�–�przyp.�S.B.� i�T.M.]�swoje�miejsce�na�ziemi.�Druga�rzecz�
to�klimat,�który�potraficie�stworzyć:�rodzinny,�niepowtarzalnie�ciepły�i� twórczy.�Trzecia�
rzecz�to�kuchnia:�od�kiedy�pamiętam,�KUL�zawsze�słynął�z�dobrego�domowego�jedzenia.”�
[Dariusz�Narloch]

„Zawsze�będę�powtarzała,�że�KUL�mnie�zauroczył�od�pierwszego�spotkania.�Ale�KUL�–�to�
co?�Warunki?�Atrium?�Tak,�wszystko�to,�ale�przede�wszystkim�pamiętam�tamtą�atmosferę!�
A�atmosfera�to�–�ludzie.�Tu�coś�się�dzieje,�działamy,�uczymy�się,�«szwędamy»;�[…]�wszyscy�
są�po�to,�żeby�nam�było�dobrze.�[…]�To�była�magia!�[…].�Co�mi�dały�te�spotkania?�Dały�
mi�«cholernie»�dużo.�Nie�piszę�tutaj�o�konkretnej�wiedzy…�Albo�inaczej:�oprócz�konkret-
nej�i�wymiernej�wiedzy,�dały�mi�poczucie�własnej�wartości.�Dały�mi�pewność�siebie,�a�to�
przełożyło�się�na�moje�życie”.�[Marlena�Stefańska]

Wierzę jednak, że podobne kaszubskiemu uniWersytety 
zaCzną W polsCe stopnioWo poWstaWać […] . kul 
z WieżyCy jest boWiem doWodem na to, że zasięG 
oddziałyWania takiCh instytuCji poWinien być dużo 
Większy i podobnyCh plaCóWek poWinno być z uWaGi na 
liCzebność naszeGo kraju i skalę potrzeb kilkadziesiąt lub 
naWet kilkaset” . [sabina lejk]
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„Z�dotychczasowych�doświadczeń�[…]�uważam,�że�jest�to�wspaniałe�miejsce�dla�każdej�oso-
by,�która�chciałaby�rozwijać�własną�osobowość,�nabyć�nowe�umiejętności�[przydatne�w�dzia-
łaniach]�społecznych,�obywatelskich�i�zawodowych”.�[Cecylia,�GOPS�w�Sierakowicach]

„Dowodem,�że�KUL�spełnia�swoje�zadanie,�[…]�są�opinie�ludzi,�którzy�brali�udział�w�jego�
zajęciach.� Oni� są� najbardziej� wiarygodni.� Z� moich� obserwacji� wynika,� że� placówka� jest�
otwarta�na�potrzeby�mieszkańców�regionu.�Dzieje�się�tak�m.in.�dzięki�kadrze.�W�wieżyc-
kiej�placówce�odpowiedni�ludzie�znaleźli�się�na�odpowiednich�miejscach�i�w�odpowiednim�
czasie.�[…]�Wyróżniają�się�oni�swą�osobowością,�kompetencjami�i�rzetelnym�przygotowa-
niem,�umiejętnością�właściwego�odczytywania�ludzkich�potrzeb�i�umiejętnością�ich�zaspa-
kajania,�a�także�poczuciem�humoru�[i]�elastycznością”.�[Sabina�Lejk]

„Kaszubski�UL�–�ciepły,�gwarny�zawsze�otwarty�na� ludzi,�na�świat,�na� inność,�na�różne�
kultury�–�taki�już�jest�i�oby�zawsze�był!”�[Katarzyna�Byczkowska]

W�świetle�tych�opinii�widać�wyraźnie,�że�autorzy�poszczególnych�głosów�–�niezależnie,�czy�
postrzegają�UL�z�perspektywy�słuchacza,�czy�z�perspektywy�członka�zespołu�pedagogicznego�
lub�okazjonalnego�współpracownika�–�dostrzegają�w�dotychczasowych�działaniach�Kaszub-
skiego� Uniwersytetu� Ludowego� takie� cechy� i� aspekty,� które� powodują,� iż� jest� to� placówka�
edukacyjna�o�unikalnym�charakterze.�W�zaprezentowanych�ocenach�widać�wiele�elementów,�
które�moglibyśmy�zakwalifikować�jako�właściwe�założeniom�grundtvigiańskiej�pedagogi(k)i.

III.�Ogólne�wskazówki�dotyczące�przyszłości�placówki

Swoistą� kontynuacją� ocen� dotychczasowej�
działalności�Kaszubskiego�UL�są�uwagi�i�po-
stulaty�respondentów�odnoszące�się�do�ogól-
nych� „właściwości”� placówki� w� nadchodzą-
cej�przyszłości.

Jeden� z� autorów� –� odwołując� się� do� wi-
zji� uniwersytetu� ludowego� przedstawionej�
przez�Karla�Kristiana�Ægidiusa�w�2016�roku�3�
–� podkreślał� konieczność� zachowania� przez�
KUL�swej�niezależności:

„Niezależność.�To�główna�cecha�nowoczesne-
go� uniwersytetu� ludowego� […],� który� opie-
rać�się�musi�zakusom�polityków,�dążących�do�
podporządkowania� sobie� takich� instytucji.�
To� podporządkowywanie� ma� wiele� wymia-
rów,�z�których�najważniejszy�i�najgroźniejszy�

jest�wymiar�ideowy.�Wyraża�się�on�przez�próbę�narzucania�pewnego�szablonu�oczekiwa-
nych�wartości�i�sposobów�ich�realizacji.�W�takim�ujęciu�walka�o�«rząd�dusz»�nad�uniwer-
sytetami� nie� ma� końca.� Istnienie� uniwersytetów� ludowych� jest� z� tego� punktu� widzenia�
heroiczną�i�niekończącą�się�walką�o�prawo�do�edukacji�stwarzającej�uczestnikom�warunki�
do�nieskrępowanego�poszukiwania�i�zrozumienia�siebie�jako�człowieka�i�swojej�roli�w�spo-
łeczeństwie.�Byłoby�warto,�by�Kaszubski�UL�opracował�swój�manifest/deklarację,�w�której�
zawrze�kluczowe�dla�KUL-owskiej�tożsamości�wartości,�decydujące�o�jego�inności�i�wyróż-
niające�go�spośród�innych�placówek�edukacyjnych.�[Mariusz�Mówka]

Inna�autorka�–�zabierając�głos�z�perspektywy�członka�grona�pedagogicznego�placówki�–�
skupiła�się�na�nie�mniej�ważnych�kwestiach�dotyczących�przyszłości:

3� K.K.�Æegidius,�Szkic�o�grundtvigiańskich�ideach�„szkoły�dla�życia”�we�współczesnych�czasach,�[w:]�T.�Ma-
liszewski� (red.),�Szkoła�dla� życia�–�przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach� ludowych,�Wieżyca–Grzybów�
2016,�s.�19–24.

„niezależność . to GłóWna CeCha noWoCzesneGo 
uniWersytetu ludoWeGo […], który opierać się musi 
zakusom politykóW, dążąCyCh do podporządkoWania 
sobie takiCh instytuCji . to podporządkoWyWanie ma Wiele 
WymiaróW, z któryCh najWażniejszy i najGroźniejszy jest 
Wymiar ideoWy . Wyraża się on przez próbę narzuCania 
peWneGo szablonu oCzekiWanyCh WartośCi i sposobóW 
iCh realizaCji . W takim ujęCiu Walka o «rząd dusz» nad 
uniWersytetami nie ma końCa . istnienie uniWersytetóW 
ludoWyCh jest z teGo punktu Widzenia heroiCzną 
i niekońCząCą się Walką o praWo do edukaCji stWarzająCej 
uCzestnikom Warunki do nieskrępoWaneGo poszukiWania 
i zrozumienia siebie jako CzłoWieka i sWojej roli 
W społeCzeństWie . […] [mariusz móWka]
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„Sądzę,�iż�tym,�w�czym�moglibyśmy�najbardziej�zaznaczyć�naszą�specyfikę�a�jednocześnie�
wpływać�na�to,�co�nas�otacza�w�perspektywie�długofalowej,�[…]�są�realizowane�na�wyso-
kim�poziomie�przedsięwzięcia�zogniskowane�wokół�tematów�istotnych�z�punktu�widzenia�
interesów�społeczności�lokalnych�–�w�tym�te�mające�na�celu�rozwijanie�szeroko�rozumia-
nej� kultury� Kaszub� i� Pomorza.� Kto� byłby� odbiorcą� takiej� oferty� KUL?� Osoby,� «którym�
się� chce»,� […]� do� nich� chciałabym� trafiać,� a� oni� na� zasadzie� kuli� śnieżnej� swoją� chęcią�
działania�zarażać�będą�innych.�Gdzie�w�tym�będą�idee�UL?�A�no�w�spotkaniu!�Rolę�KUL�
widzę�bowiem�głównie�w�stwarzaniu�przestrzeni�do�spotkania,�dyskusji,�samorozwoju�tym�
właśnie,�«którym�się�chce»”.�[Judyta�Kroskowska]

Motyw�uniwersytetu�ludowego�jako�miejsca�spotkań�pojawiał�się�także�w�wypowiedziach�
innych�osób.�Jedna�z�nich�wzbogaciła�swoje�uwagi�na�ten�temat�o�propozycję�przebiegu�takie-
go�typowego�UL-owskiego�spotkania:

„Dla�mnie�KUL�jest�przede�wszystkim�miejscem�spotkań.�Spotkania�przynoszą�wymianę�my-
śli,�inspiracje,�motywację�i�mobilizację�do�działania.�Spotkania�łączą�potencjały�energii,�kre-
atywności�i�innych�indywidualnych�cech�ludzi�w�nich�uczestniczących.�Spotkania�są�szcze-
gólnie�ważne�na�obszarach�o�niskim�poziomie�zaludnienia� charakterystycznych�dla�miejsc�
działania�uniwersytetów�ludowych.�Wspomniane�potencjały�ludzi�twórczych,�mieszkających�
w�dużym�oddaleniu�od�siebie,�ulegają�tutaj�rozproszeniu.�[…]�Pomysł�[…]�dotyczący�organi-
zacji�comiesięcznych�spotkań�[byłby]�jedną�ze�świetnych�odpowiedzi�na�opisaną�przeze�mnie�
potrzebę.�Myślę,�że�ciekawą�formą�takich�spotkań�mogłaby�być�formuła:�pierwsza�godzina�
wypełniona�propozycjami�uczestników,�potem�rozmowy�na�forum�lub�w�luźnych�grupach.�
Moderator�spotkań�czekałby�na�propozycje�uczestników�i�przydzielał�im�czas�w�obrębie�tej�
pierwszej�godziny�[…].�Dla�późniejszych�rozmów�powinniśmy�zadbać�o�odpowiednią�prze-
strzeń�sprzyjającą�tworzeniu�się�spontanicznych�grup�tematycznych”.�[Piotr�Zatoń]

Uniwersytet� ludowy� –� w� tym� Kaszubski� UL� –� powinien� bowiem� trafiać� „do� środowisk,�
[…],�które�nie�znają� [sposobów�–�przyp.�S.B.� i�T.M.]�właściwego�zagospodarowania�wolne-
go� czasu”� i� dawać� swoim� słuchaczom� „motywację� do� działania,� piękne� wspomnienia� oraz�
uczucie�«spełnienia»”.�Należy�zatem�oczekiwać�od�niego�„kreatywnych�form�spędzania�czasu,�
poszerzenia�wiedzy�i�horyzontów�spojrzenia�na�świat,�pobudzania�uśpionych�zainteresowań”�
itp.�[Katarzyna,�Ewa�P.].

W�podobny�sposób�zadania�KUL-u�widzi�inna�z�osób,�która�stwierdziła,�że:

„Pobyt�w�uniwersytecie�ludowym�powinien�dać�jego�uczestnikom:
�– Uzyskanie�sił�wewnętrznych�do�działania.
�– Pozytywną�energię.
�– Inspirację�do�działania,�wprowadzania�zmian�życiowych.
�– Możliwość� rozwoju� osobistego,� nabycia� niezbędnej� wiedzy� i� nowych� umiejętności�

społecznych�i�obywatelskich,�umożliwiających�aktywne�i�twórcze�życie�w�społeczeń-
stwie.

�– Poczucie�przynależności�do�wspólnoty”.�[Cecylia,�GOPS�w�Sierakowicach]

Tak�więc�najważniejszym�kierunkiem�działalności�edukacyjnej�UL-u�powinien�stać�się�ten�
„uczący�wartości,�«naturalnego»�odkrywania�siebie,�budowania�różnorakich�więzi�osobistych�
i�społecznych”,�gdyż�jego�rolą�jest�„uzupełnienie�edukacji�formalnej�a�nie�jej�zastąpienie”,�co�
powoduje,� iż� powinny� one� stawiać� bardziej� na� wychowanie� niż� na� zdobycie� wykształcenia�
i�akcentować�w�swej�pracy�konieczność�budowania�kapitału�społecznego.�[Jacek�Fopke]

IV.�Wskazówki�szczegółowe�do�działalności�KUL�w�przyszłości

Kategoria�I:�Zachowanie�kaszubskiego�dziedzictwa

Jako�iż�Kaszubski�Uniwersytet�Ludowy�działa�w�środowisku�Kaszub�i�Pomorza�i�od�lat�zajmu-
je�się�edukacją�regionalną�i�ochroną�dziedzictwa�kulturowego�regionu,�kilkoro�respondentów�
uznało�za�stosowne�potwierdzenie�wagi�tego�typu�działań�również�w�przyszłości.�Zilustrujmy�
to�opinią�jednego�z�ważnych�działaczy�Zrzeszenia�Kaszubsko-Pomorskiego:
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„Dla�mnie�KUL�przede�wszystkim�powinien�zajmować�się�zachowaniem�dziedzictwa�ka-
szubskiego.�Najważniejszym�elementem�tego�dziedzictwa�jest�język�kaszubski,�a�więc�abso-
lutnie�powinny�dominować�działania,�które�wspierają�zachowanie�i�rozwój�naszego�języka.�
KUL�mógłby�przejąć�rolę�wiodącą�w�dokształcaniu�dorosłych,�zwłaszcza�nauczycieli�tego�

języka.�Musi�to�być�działalność�przemyślana�
i� bardzo� uczciwa.� Takie� szkolenia� nie� mogą�
stać� się� –� jak� jest� to� w� przypadku� wielu� in-
nych� podmiotów� –� łatwym� sposobem� zara-
biania�pieniędzy,�bez�oceny�realnych�rezulta-
tów� tychże� szkoleń,� a� przede� wszystkim�
powinna� liczyć� się� ich� efektywność.� Koszty�
szkoleń� powinny� być� możliwie� najniższe”.�
[Eugeniusz�Pryczkowski]

W� nieco� innym� kierunku� poprowadził�
swoje� rozważania� inny� z� respondentów� sta-

rając�się�udzielić�odpowiedzi�na�o�pytanie�miejsce�kaszubskości�w�kontekście�obywatelskości�
w�przyszłych�działaniach�KUL:

„Kaszubskość� definiuje� KUL,� więc� była� i� pewnie� będzie� nośnikiem� tradycyjnych� idei,�
utrwalających� porządek� oparty� na� konserwatywnej,� hierarchicznej� wizji� porządku� spo-
łecznego.� […]� Rodzi� się� zatem� pytanie� o� rolę� placówki� w� budowaniu� «włączającej»� ka-
szubskości� oraz� we� wspieraniu� rozwoju� lokalnych� wspólnot� w� oparciu� o� indywidualną�
aktywność,�równość,�dialog�i�współuczestniczenie�na�zasadzie�partnerskiej�w�lokalnej�po-
lityce� […].�W� społeczeństwie� tak� nieufnym� i� podzielonym� jak�nasze,� wolny�uniwersytet�
ludowy� jest�i�będzie�«pociągiem�kursującym�poza�rozkładem�jazdy».�W�szczególności�dla�
samorządowych�«włodarzy»�i�kaszubskich�konserwatystów�to�może�być�poważny�problem�
i�obciążenie.�«Włączająca�kaszubskość»�może�jednak�dzięki�sumowaniu�potencjałów�osób�
i�środowisk�stać�się�szansą�na�rozwój�i�–�w�dłuższym�czasie�–�dać�efekt�«kuli�śniegowej».�
Stąd�ważność�działań�gromadzących�«przyjaciół�kaszubszczyzny»�wokół�otwartych�debat�
i�aktywności�w�mediach�społecznościowych.”�[Mariusz�Mówka]�

Również�i�inni�respondenci�widzieli�potrzebę�ochrony�poprzez�przyszłe�działania�Kaszub-
skiego�UL-u�pomorskiego�dziedzictwa�–�podchodząc�do�sprawy�albo�w�sposób�bardziej�„awan-
gardowy”�–�jak�jeden�z�respondentów,�który�zgłosił�następujące�propozycje�w�tym�zakresie:

„Ludowość�jako�terapia/powrót�do�równowagi�życiowej�(partnerstwo�z�branżą�medyczną�
–�psychologiczną).

Cykl�plenerów�malarskich/fotograficznych�na�trasie�budowy�Obwodnicy�Metropolitalnej�
[Trójmiasta�–�przyp.�S.B.�i�T.M.]�i�Trasy�Kaszubskiej�(2017–18),�[gdyż]�te�drogi�ekspresowe�
nieodwracalnie�zmienią�krajobraz�wielu�wsi,�więc�warto�«zachować�w�pamięci»�nienaru-
szony�jeszcze�krajobraz”.�[Jacek�Fopke],

albo�bardziej�tradycyjnie:

„Potrzebne�byłyby�zajęcia� i�warsztaty�artystyczne�(muzyczno-taneczno-teatralne)�dla�Kół�
Gospodyń�Wiejskich”�[Maria�Birr],

„Będę�obstawała�przy�rękodziele.�Zrobiła�się�moda�na�wszystko,�co�ręką�robione.�Jakie�są�
korzyści?�Wiadomo�–�takie�przedmioty�nie�tylko�zdobią,�ale�przede�wszystkim�rozwijają,�
nie� pozwalają� zapadać� się� w� latach� i� starości,� że� nie� wspomnę� o� rehabilitacji� dla� dłoni�
i�mózgu”.�[Marlena�Stefańska].

Podsumowując�ten�kierunek�(obecnej� i�przyszłej)�działalności�kaszubskiej�placówki�przy-
wołajmy�jeszcze�jedną�opinię:

„W�pewien�sposób�KUL�przywraca�do�życia�dawne�zwyczaje,�tradycje,�jakie�panowały�na�
naszych�terenach.�Ludzie,�mimo�ciężkiej�pracy,�trudnych�warunków�mieszkaniowych,�eg-
zystencjalnych,�ustrojowych�państwa,�spotykali�się�w�domach.�Rozmawiali,�śpiewali,�grali�
w�karty,�żartowali…�Ale�i�pomagali�sobie�wzajemnie,�kiedy�zaszła�potrzeba.�Przekazywali�

„dla mnie kul przede Wszystkim poWinien zajmoWać się 
zaChoWaniem dziedziCtWa kaszubskieGo . najWażniejszym 
elementem teGo dziedziCtWa jest język kaszubski, a WięC 
absolutnie poWinny dominoWać działania, które Wspierają 
zaChoWanie i rozWój naszeGo języka . kul móGłby przejąć 
rolę WiodąCą W dokształCaniu dorosłyCh, zWłaszCza 
nauCzyCieli teGo języka . musi to być działalność 
przemyślana i bardzo uCzCiWa . […] [euGeniusz 
pryCzkoWski]
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sobie�wiedzę,�opowiadali�historie�prawdziwe,�zmyślone…�Nie�byli�anonimowi,�jak�dzisiaj,�
zamknięci�w�czterech�ścianach,�wpatrzeni�w�odbiorniki�telewizyjne”�[Sabina�Lejk].

Kategoria�II:�Rozwój�społeczeństwa�obywatelskiego

Mimo�iż�teoretycy�pedagogi(k)i�grundtvigiańskiej�i�sami�animatorzy�poszczególnych�uniwer-
sytetów�ludowych�jako�jedno�z�najważniejszych�zadań�tych�placówek�wskazują�edukację�oby-
watelską,�tylko�nieliczni�z�respondentów�odnieśli�się�bezpośrednio�do�tego�wątku.�Pojawił�się�
on�m.in.�w�przywołanej� już�wyżej�opinii�nt.� „włączającej”�kaszubskości� [Mariusz�Mówka],�
czy�w�postulatach�udziału�w�rozwoju�wolontariatu�i�„rozpowszechniania�idei�takiej�aktywno-
ści”�w�otoczeniu�społecznym�Kaszubskiego�UL-u�[Karolina,�GOPS�w�Sierakowicach].�Kolejny�
z� respondentów� wskazał� zaś� jeszcze� trzy� inne� możliwe� kierunki� działań� placówki� na� rzecz�
budowania�wspólnoty�obywatelskiej:

„Szkoły�dla�liderów�wiejskich,�sołtysów,�rad�sołeckich,�radnych�gminnych.

Szkoła�lokalnego�dziennikarstwa�obywatelskiego.

Inkubator�inicjatyw�obywatelskich�czyli�system�mini-grantingu�dla�inicjatyw�społecznych�
w�małych�społecznościach�(ulica,�osiedle,�wieś)”.�[Jacek�Fopke]

Warto�też�za�jedną�z�autorek�podkreślić,�że�żadna�instytucja,�żaden�podmiot�społeczny�nie�
jest�w�stanie�podejmować� inicjatyw�obywatelskich�samodzielnie,� jak�również�–� iż�powinien�
być�otwarty�na�wszystkie�osoby,�grupy�i�środowiska�własnego�otoczenia�społecznego:

„Na�pewno�powzięta� idea�będzie�miała�większą�siłę�przebicia� i�zdobędzie�wielu�zwolen-
ników,�kiedy�nasz�kaszubski�uniwersytet�współpracować�zacznie�ze�szkołami,�ośrodkami�
kultury,�czy�nawet�domami�opieki�społecznej.�Potencjalnego�słuchacza�można�znaleźć�nie-
mal�wszędzie�[…].�Dlatego�pole�działania�uniwersytetu�nie�powinno�być�[…]�skierowane�
wyłącznie�do�określonej�grupy�odbiorców”.�[Sabina�Lejk]

Kategoria�III:�Działania�na�rzecz�integracji�społecznej

Budowanie�społeczeństwa�obywatelskiego�jest�integralnie�związane�z�działaniami�przeciwko�
społecznemu�wykluczeniu� i�pracą�na�rzecz�społecznej� integracji.� Jest� to�ważny�aspekt� także�
dla�przyszłych�działań�oświatowych�uniwersytetów�ludowych�–�w�tym�Kaszubskiego�Uniwer-
sytetu�Ludowego,�na� co�wskazywali� zwłaszcza� respondenci� związani� z� jednym�z�gminnych�
ośrodków�pomocy�społecznej�znajdującym�się�w�otoczeniu�społecznym�wieżyckiej�placówki.�
Wskazywali�oni�między�innymi,�że�w�środowisku�lokalnym

„poza�osobami,�które� […]�mają� jasno�określone�cele�życiowe,� są� też� ludzie,�którzy�bez�
pomocy� z� zewnątrz� nie� znajdują� celu,� ku� któremu� chcą� dążyć� w� życiu� […].� Ta� grupa�
osób�to�najczęściej�mieszkańcy�gminy�pozostający�długotrwale�w�systemie�pomocy�spo-
łecznej,�z�różnych�powodów�nieaktywni�społecznie�i�zawodowo�[…].�[Zatem]�działania�
KUL� powinny� obejmować� osoby� bezrobotne,� starsze,� rodziny� borykające� się� z� proble-
mami�opiekuńczo-wychowawczymi,�dzieci�i�młodzież�z�rodzin�wieloproblemowych�oraz�
opiekunów�osób�zależnych.

Poważnym�odbiorcą� […]�działań� edukacyjnych�powinny�być� też�kadry�pomocy� społecz-
nej�i�innych�podmiotów�odpowiedzialnych�za�wdrażanie�instrumentów�aktywnej�integra-
cji.�[…]�Doświadczenie�praktyczne�[KUL]�
miałoby�ogromny�wpływ�na�podniesienie�
kompetencji�w�tym�zakresie�pracowników�
w/w� instytucji”.� [Cecylia,�GOPS�w�Siera-
kowicach]

Przywoływali� także� obszerny� katalog�
konkretnych�działań�możliwych�do�podjęcia�
przez�KUL�w�przyszłości�w�ramach�realizacji�

budoWanie społeCzeństWa obyWatelskieGo jest inteGralnie 
zWiązane z działaniami przeCiWko społeCznemu 
WykluCzeniu i praCą na rzeCz społeCznej inteGraCji . 
jest to Ważny aspekt także dla przyszłyCh działań 
ośWiatoWyCh uniWersytetóW ludoWyCh – W tym 
kaszubskieGo uniWersytetu ludoWeGo .
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programów�aktywnej�integracji�–�w�szczególności�te�oparte�na�wykorzystaniu�różnorodnych�
instrumentów�integrujących.

„Poza� przekazywaniem� wiedzy� głównie� poprzez� praktykę� i� pracę� zespołową� (warsztaty)�
oraz� prowadzeniem� animacji� społeczno-kulturalnej� środowiska� lokalnego,� warto� prowa-
dzić�[KUL-owskie�działania�integrujące�–�przyp.�S.B.�i�T.M.]�w�ramach:

1.� �społecznych� instrumentów� aktywnej� integracji:� treningi� kompetencji� społecznych,�
świetlice�i/lub�kluby�dla�dzieci�i�młodzieży,�centra�animacji�lub�aktywizacji�lokalnej�
czy�kluby�samopomocy;

2.� �edukacyjnych�instrumentów�aktywnej�integracji:�konferencje,�seminaria,�szkolenia,�
różnego�rodzaju�kursy�–�w�tym�kursy�zawodowe,�które�kończą�się�uzyskaniem�kwa-
lifikacji�(uprawnień,�certyfikatów)�uznawanych�na�rynku�pracy,�szkolenia�kompute-
rowe�mające�pomóc�przyszłym�pracownikom�–�w� tym�osobom�niepełnosprawnym�
–�w�korzystaniu�z�nowych�technologii;

3.� �zdrowotnych�instrumentów�aktywnej�integracji:�porady�psychologiczne,�terapię�ro-
dzinną�lub�psychospołeczną�dla�osób�i/lub�ich�rodzin,�wykłady,�prelekcje,�kampanie�
społeczne�obejmujące�promocję�zdrowia�i�edukację�zdrowotną;

4.� �zawodowych� instrumentów�aktywnej� integracji:�prowadzenie� spółdzielni� socjalnej,�
która�jest�specyficzną�formą�organizacyjną,�łączącą�ideę�przedsiębiorczości�z�aktywi-
zacją�grup�społecznych�zagrożonych�wykluczeniem.

[…]�KUL�jako�organizacja�pozarządowa�może�wypełnić�wiele�obszarów�i�nisz,�gdzie�insty-
tucje�samorządowe�nie�wchodzą�i�nie�dostrzegają�problemów.�Wasze�fachowe�kadry�mogą�
odciążać�instytucje�pomocy�społecznej�w�obowiązkach�związanych�z�wdrażaniem�aktyw-
nej�integracji”.�[Cecylia,�GOPS�w�Sierakowicach]

Kategoria�IV:�Aktywizacja�zawodowa

W�ramach�działań�na�rzecz�integracji�społecznej�wskazywano�także�kwestie�edukacji�zawo-
dowej.� Trzeba� jednak� wskazać,� że� miejsce,� zakres� i� kierunki� edukacji� aktywizującej� zawo-
dowo�uczestników� zajęć�w�uniwersytecie� ludowym�od� lat� budzą�dyskusje�w�wielu�krajach,�
w�których�te�placówki�występują.�Także�w�samej�Skandynawii�–�ojczyźnie�UL-ów�–�podejścia�
do�tej�kwestii�bywają�różne.�O�ile�np.�rozwiązania�duńskie�znacząco�ograniczają�możliwość�
społecznego�wykorzystywania�folkehøjskole�w�edukacji�zawodowej,�o�tyle�w�sąsiedniej�Szwecji�
tamtejsza� folkhögskola� stała� się� już� kilkadziesiąt� lat� temu� jednym�z� istotnych� instrumentów�
narodowego�systemu�kształcenia�zawodowego.

Rozwiązania� wypracowane� w� tym� obszarze� w� Kaszubskim� UL-u� wydają� się� być� bliższe�
podejściu�szwedzkiemu.�Respondenci�wskazują�przy�tym�zarówno�na�konieczność�podejmo-
wania�w�KUL�zadań�związanych�z�kształtowaniem�cech/kompetencji�przydatnych�na�rynku�
pracy,�jak�i�kompetencji�przydatnych�do�pracy�w�konkretnych�zawodach.

„Zarówno� z� obserwacji,� jak� i� własnych� doświadczeń� jako� małego� przedsiębiorcy,� który�
wielu�rzeczy�uczy�się�od�zera,�szczególnie�widziałabym�w�KUL-owskiej�ofercie�szkolenia�

z�organizacji�własnego�czasu�pracy,�zarządza-
nia,�ustalania�priorytetów,� jak�również�z�za-
kresu� delegowania� i� dzielenia� obowiązków,�
radzenia� sobie� z� trudnym� klientem,� pracy�
nad�samym�sobą�z�trenerami�i�psychologami.�
Takie� tematy� interesowałyby� mnie� osobiście�
[…].�Wiedząc�zaś,�że�to�uniwersytet�ludowy,�
widziałabym�to� jako�weekendowe�zjazdy�za-
interesowanych� tematem�osób,�połączone�ze�
śpiewaniem,� wspólnym� kuligiem,� wyjściem�
na� kijki� do� lasu� lub� pomalowaniem� kubka,�
wieczornym� ogniskiem� i� długimi� rozmowa-
mi�oraz�wymianą�doświadczeń”.� [Katarzyna�
Byczkowska]

działania ze strony kul moGłyby trafiać także do 
osób W środoWiskaCh lokalnyCh, które […] Cieszą się 
autorytetem, […] mają Coś do pokazania, do zrobienia, 
Czyli np . lokalnyCh tWórCóW, artystóW, aby pomóC 
im dotrzeć ze sWoją praCą, tWórCzośCią do Większej 
rzeszy ludzi . można by pomyśleć o pomoCy […] dla 
osób i firm, które W sWojej działalnośCi promują nasz 
rejon, Wykorzystują produkty lokalne, tWorzą produkty 
lokalne, Wykorzystują zasoby CharakterystyCzne dla 
daneGo środoWiska, śWiadCzą usłuGi, z któryCh słynie 
dany rejon” . [aGnieszka]
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Inny� z� respondentów� proponuje,� by� „skupić� uwagę� na� liderach� (społecznych,� gospodar-
czych,� samorządowych,� politycznych)”,� gdyż� ich� przykład� pociągnie� innych� [Jacek� Fopke].�
Jeszcze� inny�postuluje� znaczące� rozszerzenie� kategorii� odbiorców�działań�KUL� związanych�
z�aktywizacją�zawodową:

„Warto� byłoby� zastanowić� się� nad� działaniami� ukierunkowanymi� na� […]� aktywizację�
mieszkańców�terenów�wiejskich�zmierzającą�do�zakładania�pozarolniczej�działalności�go-
spodarczej�lub�podmiotów�ekonomii�społecznej.

Problem�stanowią�[też]�osoby�–�w�tym�kobiety,�które�z�różnych�przyczyn�mogą�napotkać�
barierę�w�podjęciu�zatrudnienia�«na�etacie»�i�to�do�nich�powinny�być�adresowane�plano-
wane�działania.�Celem�działań�powinno�być�wypracowanie�takich�możliwości,�[…]�[jakie]�
daje�praca�na�własny�rachunek.

Kolejną� grupą� adresatów� mogłyby� być� osoby,� które� chcą� coś� w� życiu� zmienić.� Mają� już�
jakieś�doświadczenie�zawodowe�i�kwalifikacje,�ale�nie�wystarcza�im�to�do�osiągnięcia�sa-
tysfakcji�w�życiu�zawodowym.�Np.�osoba�z�doświadczeniem�w�pracy�na�stanowisku�sprze-
dawcy� i� wykształceniem� w� tym� zakresie� chce� się� przekwalifikować� i� robić� coś� zupełnie�
innego.�Można�by�dostosować�formy�aktywizacji�i�kursy�zawodowe�[…]�w�taki�sposób,�by�
[…]�dać�możliwość�rozwoju.

Działania�ze�strony�KUL�mogłyby�trafiać�także�do�osób�w�środowiskach�lokalnych,�które�[…]�
cieszą�się�autorytetem,�[…]�mają�coś�do�pokazania,�do�zrobienia,�czyli�np.�lokalnych�twórców,�
artystów,�aby�pomóc�im�dotrzeć�ze�swoją�pracą,�twórczością�do�większej�rzeszy�ludzi.�Można�
by�pomyśleć�o�pomocy�[…]�dla�osób�i�firm,�które�w�swojej�działalności�promują�nasz�rejon,�
wykorzystują�produkty� lokalne,� tworzą�produkty� lokalne,�wykorzystują�zasoby�charaktery-
styczne�dla�danego�środowiska,�świadczą�usługi,�z�których�słynie�dany�rejon”.�[Agnieszka]

Ważną�rolę�w�aktywizacji�zawodowej�stanowić�mogą�„certyfikaty�poświadczające�posze-
rzenie� wiedzy”,� co� w� niektórych� kręgach� UL-owskich� może� budzić� pewne� opory� ideowe.�
[Katarzyna,�Ewa�P.]

Pojawiają�się�też�–�i�to�w�sposób�wyraźnie�słyszalny�–�opinie,�że�Kaszubski�UL�nie�powinien�
w�ogóle�zajmować�się�edukacją�zawodową�osób�bezrobotnych,�co�bywa�argumentowane�albo�
w�kategoriach�ideowych:

„tym,�w�czym�moglibyśmy�najbardziej�zaznaczyć�naszą�specyfikę,�a�jednocześnie�w�długo-
falowej�perspektywie�wpływać�na�to,�co�nas�otacza,�nie�są�–�skądinąd�bardzo�potrzebne�
–�projekty�aktywizacji�zawodowej”�[Judyta�Kroskowska],

albo�względami�pragmatycznymi�i�koniecznością�wsparcia�przez�placówkę�w�pierwszej�kolej-
ności�tych�osób�i�środowisk,�które�mają�nikłe�szanse�na�dostęp�do�różnych�form�aktywności�
kulturalno-edukacyjnej,�co�pozwala�„nie�zajmować�się�osobami�bezrobotnymi,�gdyż�ta�grupa�
ma�dużo�[innych]�możliwości�[Katarzyna,�Ewa�P.]

Kategoria�V:�Praca�kulturalno-oświatowa�z�różnymi�grupami�wiekowymi

Kilkoro�respondentów�zwróciło�uwagę�na�konieczność�podejmowania�w�przyszłości�działań�
na� rzecz� do� niedawna� nietypowych� dla� uniwersytetów� ludowych� grup� wiekowych:� dzieci�
i�młodzieży�–�kojarzonych�zazwyczaj� z�„klasyczną”�edukacją� szkolną�oraz� seniorów,�którzy�
dopiero�od�niedawna�znajdują�większe�zainteresowanie�jako�potencjalni�słuchacze�wśród�ani-
matorów�pracy�poszczególnych�–�nie�tylko�polskich�–�UL-ów.

a)�dzieci�i�młodzież

Argumenty� za� szerszym� otwarciem� się� Kaszubskiego� UL-u� na� osoby� poniżej� osiemnastego�
roku�życia�padają�różnorodne.�Respondenci�wskazywali�np.,�iż:

„KUL�mógłby�[…]�pochylić�się�np.�nad�obszerną�grupą�docelową,�jaką�są�dzieci�boryka-
jące�się�z�różnymi�problemami�(pochodzenie�z�rodzin�bezradnych�opiekuńczo�i�wycho-
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wawczo,�alkoholowych,�dotkniętych�przemocą�itd.).�W�mojej�ocenie�pomoc�ta�mogłaby�
mieć� charakter� instytucjonalny,� tj.� dzienny�dom�pobytu,� świetlica� –� coś�w� takiej� bądź�
podobnej� formie.� Myślę,� że� pozytywnie� byłoby,� gdyby� podejmowane� działania� miały�
charakter� trwały,� a� nie� były� jednorazowym� projektem� czy� pojedynczym� kursem,� gdyż�
po�jego�zakończeniu�niekiedy�niewiele�się�zmienia�w�rzeczywistości�uczestników.�Potrze-
ba�jest�stałego/systematycznego�wsparcia�[…].�Rekomendowałabym�zatem�stworzenie�za�
sprawą�KUL�«miejsca»,�w�którym�[dzieci�ze�wskazanych�wyżej�środowisk�–�przyp.�S.B.�
i�T.M.]�odnajdą�cząstkę�siebie�i�zapragną�żyć�lepiej�niż�ich�rodzice�i�dziadkowie”.�[Karo-
lina,�GOPS�w�Sierakowicach]

„Młodzież,�poprzez�zajęcia�organizowane�przez�KUL,�może�mieć�szansę,�by�zostawić�choć�
na�jakiś�czas�tablety,�smartfony,�uczestniczyć�w�wycieczkach,�poznać�sąsiadów�–�tych�bliż-
szych�i�dalszych,�z�kraju�i�z�zagranicy,�uczyć�się�słuchać�siebie�i�innych�wzajemnie.�Ma�więc�
szansę�odnaleźć�miejsce�w�świecie,�rozpoznać�swoje�umiejętności�i�potrzeby,�otworzyć�się�
na�ludzi”.�[Sabina�Lejk]

Podkreślano�też�konieczność�krzewienia�idei�całożyciowego�uczenia�się�wśród�młodzieży�
[Jacek�Fopke]�oraz�potrzebę�„wychowania�sobie”�przyszłych�słuchaczy�kursów�dla�osób�do-
rosłych:

„Jeśli�chodzi�o�dzieci�szukałbym�sposobu,�żeby�wokół�KUL-u�stworzyć�coś�w�rodzaju�ru-
chu�młodzieżowego�czy�dziecięco-młodzieżowego�(coś�na�wzór�harcerstwa)�–�takiej�KUL-
-owskiej�młodzieżówki�stale�związanej�z�Wami”.�[Dariusz�Narloch]

b)�seniorzy

Kilkoro�z�osób�objętych�sondażem�podkreślało�konieczność�kontynuowania�podjętych�przed�
kilku�laty�przez�środowisko�Kaszubskiego�UL-u�działań�na�rzecz�kaszubsko-pomorskich�se-
niorów.�Argumentowano�tę�konieczność�zbyt�małą�aktywnością�kulturalno-oświatową�star-
szych�mieszkańców�wsi�(dużo�niższą�niż�aktywność�seniorów�z�obszarów�miejskich�),�którzy�
ze�względu�na�„bariery�komunikacyjne�bądź�brak�wiedzy�nie�korzystają�z�pomocy�oferowanej�
przez�różne�instytucje”�[Karolina,�GOPS�w�Sierakowicach],�„troską�o�pokolenie�i�ponownym�
«wszczepianiem»�w�rodziny”� [Jacek�Fopke]�czy�koniecznością�wdrożenia�dyrektyw�polityki�
senioralnej�na�obszarach�wiejskich�[Ryszard,�GOPS�w�Sierakowicach].

Jako�pożądane�formy�dalszej�pracy�z�osobami�starszymi�wskazywano�np.�warsztaty�kom-
puterowe�dla� seniorów,�mające�przeciwdziałać�„w�przyjaznym�UL-owskim�trybie”� informa-
tycznemu� wykluczeniu� seniorów� oraz� kontynuowanie� w� różnych� środowiskach� wiejskich�
Wędrownego� Uniwersytetu� Ludowego� dla� Seniorów� –� docierającego� z� KUL-owską� ofertą�
edukacyjną�bezpośrednio�do�miejsc�zamieszkania�jej�odbiorców�4.�[Maria�Birr]

c)�edukacja�międzypokoleniowa

Kilkukrotnie� zgłoszono� również� pod� adre-
sem� Kaszubskiego� Uniwersytetu� Ludowego�
propozycje�przygotowania�projektów�eduka-
cyjnych�o�charakterze�międzypokoleniowym:

„KUL,�aby�realizować�swoje�plany,�powinien�
trafiać� jak� najbliżej� lokalnych� społeczności�
–� to� jest� do� konkretnych� wsi� lub� sołectw.�
Myślę,�że�warto�propagować�integrację�mię-

dzypokoleniową.�Warto�przypominać�społeczeństwu�o�wartościach,�które�kiedyś� łączyły�
różne�pokolenia,�o�zasobach�poszczególnych�pokoleń�i�o�korzyściach�płynących�z�budowa-
nia�i�wzmacniania�lokalnych�wspólnot�i�międzypokoleniowego�dialogu”.�[Ewa�G.]

4� S.�Borowska,�Wędrowny�Uniwersytet�Ludowy�dla�Seniorów� jako�przykład�działalności�Kaszubskiego�Uni-
wersytetu�Ludowego,�[w:]�T.�Maliszewski�(red.),�Szkoła�dla�życia�–�przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach�
ludowych,�Wieżyca-Grzybów�2016,�s.�71–76.

„kul, aby realizoWać sWoje plany, poWinien 
trafiać jak najbliżej lokalnyCh społeCznośCi – to 
jest do konkretnyCh Wsi lub sołeCtW . myślę, że 
Warto propaGoWać inteGraCję międzypokolenioWą . 
Warto przypominać społeCzeństWu o WartośCiaCh, 
które kiedyś łąCzyły różne pokolenia, o zasobaCh 
poszCzeGólnyCh pokoleń i o korzyśCiaCh płynąCyCh 
z budoWania i WzmaCniania lokalnyCh Wspólnot 
i międzypokolenioWeGo dialoGu” . [eWa G .]
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Jeden�z�autorów�wskazał,�iż�współcześnie�„brakuje�czasu�i�miejsca,�aby�kreatywnie,�orygi-
nalnie�spędzić�czas�razem�z�dziećmi”,�a�KUL�„ma�idealne�warunki”,�by�przygotować�„warsz-
taty�rodzinne�–�jako�ofertę�dla�całych�rodzin”�[Jacek�Fopke].�Ten�sam�respondent�zgłosił�też�
interesującą�propozycję�przygotowania� zajęć�budujących�więzi�między�dziadkami� a�wnuka-
mi,�wykorzystującą� zasoby�obu�pokoleń� i�wzajemną� „wymianę”�doświadczeń� (np.� zabawki�
z�drewna�–�obsługa�komputera,�nauka�języka�kaszubskiego�–�nauka�języka�angielskiego,�wy-
konywanie�przetworów�domowych�–�zakupy�przez�internet).

Inne�kategorie

W�wypowiedziach�poszczególnych�respondentów,�oprócz�wskazanych�wyżej�kategorii�przyszłych�
zadań�dla�Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowego,�pojawiło�się�również�kilka�innych�wskazówek�
i�sugestii�do�dalszej�pracy�kulturalno-oświatowej�placówki.�Wskażmy�je�choćby�pokrótce.

a)�edukacja�międzykulturowa

O�ile�edukacja�regionalna�widoczna�jest�w�działaniach�Kaszubskiego�UL-u�od�początku�jego�
działalności,�o�tyle�działania�na�rzecz�poszanowania�wielokulturowości�regionu�pojawiły�się�
szerzej�w�pracy�placówki�dopiero�w�ostatnich�kilkunastu�latach.�W�świetle�opinii�niektórych�
z�respondentów�powinny�one�stopniowo�przybierać�na�znaczeniu.�„Poznawanie�innych�kultur�
–�niekoniecznie�tylko�kaszubskiej”�staje�się�bowiem�współcześnie�potrzebą�chwili�[Maria�Birr]�
a�sam�KUL�może�być�z�czasem�postrzegany�jako�swoiste�społeczne�laboratorium�wielokultu-
rowości�[Jacek�Fopke].�Albowiem�–�jak�wskazuje�inna�z�respondentek�–

„[na�Kaszubach]�nie� jesteśmy�sami.�Otaczają�nas� inni.�Poznawać�więc� trzeba�kulturę�są-
siadów.� W� KUL-u� już� to� się� dzieje,� ale� mam� wrażenie,� że� mogłoby� być� jeszcze� więcej”.�
[Marlena�Stefańska]

b)�edukacja�ekologiczna/prozdrowotna

Wątek� ten� nieco� umknął� respondentom� formułującym� swoje� opinie� na� temat� przyszłości�
KUL-u.�Wspomniało�go�jedynie�troje�spośród�siedemnaściorga�autorów,�a�tak�naprawdę�wy-
eksponowany�został�jedynie�przez�jednego�z�nich.�Zaproponował�on�podjęcie�kilku�inicjatyw�
w�tym�zakresie:

�– przygotowanie� w� siedzibie� Kaszubskiego� UL� turnusów� pod� roboczą� nazwą� „Zdrowe�
Kaszuby�–�zdrowe�jedzenie,�rekreacja,�sport”;

�– kontynuację�projektów�dotyczących�troski�o�krajobraz,�walory�przyrodnicze�oraz�ochro-
nę�środowiska�Kaszub�i�Pomorza�(„Kaszubskie�jeziora”,�„Kaszubski�smog”�itp.);

�– organizację�różnych�form�grupowej�aktywności�fizycznej�(przygotowanie�do�samoobro-
ny,�działania�grup�rekonstruktorskich/paramilitarnych�w�połączeniu�z� legendą�„Gryfa�
Pomorskiego”�itp.).�[Jacek�Fopke]

e)�nowoczesne�technologie�w�edukacji

Kilkoro�respondentów�w�sposób�zdawkowy�wypowiedziało�się�również�o�konieczności�roz-
woju�edukacji�komputerowej�i�informatycznej�w�przyszłych�pracach�kaszubsko-pomorskiego�
UL-u.� Szerzej� rozwinęła� zaś� te� kwestie� tylko� jedna�osoba,� która�wizję� przyszłości� cyfrowej�
Kaszubskiego�Uniwersytetu�Ludowego�zarysowała�następująco:

„Wędrowny�UL�w�chmurze� nastawiony�na� «cyfrowych� tubylców»� i�wykorzystujący� szan-
sę,�jaką�jest�coraz�większy�dostęp�na�wsi�do�«szybkiego�internetu»�(w�wersji�mobilnej�czy�
stałych�łączy)�i�tym�samym�możliwość�wykorzystania�multimediów�w�komunikacji,�mar-
ketingu�i�edukacji.�Jednym�z�najważniejszych�wyzwań�dla�KUL�będzie�wykorzystanie�już�
istniejących�usług�i�narzędzi�dostępnych�u�dostawców�usług�mobilnych.�Umiejętności�ko-
rzystania� z� mobilnych� aplikacji� komunikacyjnych� powinny� być� obecne� w� ofercie� eduka-
cyjnej�KUL� (jak�nas� znaleźć?,� jak� się� skomunikować?).�Być�może�najważniejszą� rolą�UL�
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w�przyszłości�będzie�edukacja�«objaśniająca»�świat�zalewany�przez�nowe�technologie�i�po-
sługujący�się�coraz�mniej�zrozumiałym�językiem�(żargonem)”.

I�dalej:

„Aplikacje�mobilne� i�usługi�przechowywania� i�dostępu�do�danych� (chmura)�będą�mogły�
być�wykorzystywane�do�«podtrzymywania»�więzi�uczestników�z�KUL,�a�w�dalszym�kroku�
–�do�rozwoju�sieci�wsparcia.�Pomogą�też�utrwalać�działania�WUL/KUL�w�formie�otwartej�
biblioteki.�Zapewnią�dostęp�do�edukacji�on-line,�opartej�na�klasycznym�grundtvigiańskim�
«żywym�słowie»�w�nowej�szacie�(webinaria,�tutoriale,�audycje�itp.),�wykorzystując�istnie-
jące�w�sieci�platformy�dla�tego�rodzaju�usług.�WUL�w�chmurze�i�na�miejscu�mógłby�odpo-
wiadać�na�różnorodne�potrzeby�edukacyjne�(np.�w�zakresie�wdrażanego�systemu�potwier-
dzania�kwalifikacji.�[Mariusz�Mówka]

Brzmi�co�prawda�wizjonersko�–�ale�czy�aby�na�pewno�nierealnie?�Czas�pokaże…

V.�Zakończenie

Podjęta�w�niniejszym�szkicu�próba�analizy�wypowiedzi�na� temat�kierunków�pracy�Kaszub-
skiego� Uniwersytetu� Ludowego� w� nadchodzącej� przyszłości� pozwoliła� na� utwierdzenie� się�
przez�koordynatorów�i�animatorów�działań�podejmowanych�przez�ten�podmiot�edukacyjny,�
iż�wiele�z�już�realizowanych�zadań�powinno�być�kontynuowanych�także�w�kolejnych�latach.�
Pojawiło�się�też�kilka�postulatów�i�wskazówek�dotyczących�zarówno�treści,�jak�i�form�pracy�
kulturalnej� i�edukacyjnej,�które�warto�będzie�zapewne�wykorzystać�w�planowaniu�dalszego�
rozwoju�placówki.

Jest� rzeczą� oczywistą,� że� wyniki� badań� sondażowych� przeprowadzonych� na� stosunko-
wo� nielicznej� grupie� respondentów� nie� wyczerpują� w� pełni� zagadnienia� przyszłości� zarów-
no�samego�Kaszubskiego�UL,� jak�i�miejsca�grundtvigiańskich�idei�edukacyjnych�na�polskim�
Pomorzu.�Niewątpliwie� jednak�warto�nieustannie�wsłuchiwać�się�w�głos�własnej�wspólnoty�
regionalnej.�Takie�podejście�jest�bowiem�w�stanie�zagwarantować�szybkie�przygotowanie�„od-
powiedzi� edukacyjnej”�na�kolejne�pojawiające� się�w�otoczeniu� społecznym�potrzeby,� a� tym�
samym�powoduje,�iż�otoczenie�to�traktuje�daną�instytucję�edukacyjną�za�społecznie�użyteczną�
i�własną�–�godną�uznania�i�wsparcia.

Na�zakończenie�raz�jeszcze�oddajmy�głos�jednej�z�naszych�respondentek:

„Kilka�razy�miałam�przyjemność�uczestniczyć�w�zajęciach�[…]�organizowanych�przez�KUL�
w�Wieżycy.�Zaangażowanie�pracowników�[…],�umiejętność�dialogu,�współpracy,�szacun-

ku� i� zabawy� jednocześnie,� tylko�utwierdziły�
mnie�w�przekonaniu,�że�uniwersytety�ludowe�
powinny� nadal� działać� i� poszerzać� swój� za-
sięg�terytorialny,� jak� i�kręgi� tematyczne.�Po-
winny�przyciągać�różnych�ludzi,�bez�względu�
na� miejsce� zamieszkania,� wiek� […],� zawód,�
sytuację�materialną�[…].�Uniwersytety� ludo-
we,� to� przede� wszystkim� odpowiedź� na� po-
trzeby�współczesnego�Polaka,�który� czasem,�
mimo�wykształcenia,�nie�potrafi�znaleźć�pra-
cy,�[…],�który�w�życiu�«swoje�już�zrobił»�i�te-

raz�nie�wie,�jak�spędzić�wolny�czas�[…],�który�nie�poznał�swojej�wartości,�potencjału�–�jaki�
w�nim�drzemie;�może�nie�miał�gdzie�i�jak�się�wykazać,�a�może�nie�wiedział,�że�w�ogóle�«coś�
w�sobie�ma»,�że�posiada�jakiś�talent,�zdolności,�umiejętności.

Zrzeszanie� takich� osób,� wykorzystywanie� [ich]� zasobów,� odpowiadanie� na� ich� potrzeby�
[…]�przyniesie�korzyści�nie� tylko� takim�organizacjom� jak�Kaszubski�UL,� […],� ale�wyda�
korzyści� całemu� społeczeństwu.� Być� może� brzmi� to� trochę� jak� wizja� szklanych� domów�
z�Żeromskiego,�ale�trzeba�marzyć,�żeby�coś�się�zdarzyło.

Warto nieustannie WsłuChiWać się W Głos Własnej 
Wspólnoty reGionalnej . takie podejśCie jest boWiem 
W stanie zaGWarantoWać szybkie przyGotoWanie 
„odpoWiedzi edukaCyjnej” na kolejne pojaWiająCe się 
W otoCzeniu społeCznym potrzeby, a tym samym poWoduje, 
iż otoCzenie to traktuje daną instytuCję edukaCyjną 
za społeCznie użyteCzną i Własną – Godną uznania 
i WsparCia .
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Jeżeli�[…]�wyjdziemy�na�wprost�oczekiwaniom�ludzi,�pomożemy�odgadnąć�ich�cel�w�życiu,�
uwierzyć�w�siebie,�otworzyć�na�innowacje�i�przekonać,�że�warto�mierzyć�wysoko,�łatwiej�
będzie�im�przejść�przez�życie�[…].

Tego�nie�można�znaleźć�w�żadnej�szkole,�w�żadnej�książce.�KUL�umie�to�robić� i� robi�za�
każdym�razem,�kiedy�w�swoich�murach�prowadzi�zajęcia�z�komunikatywności�lub�asertyw-
ności,�zaprasza�psychologa,�prawnika,�animatora�teatralnego,�przybliża�historię�–�tę�znaną�
i�mniej�znaną,�organizuje�wyjazd�na�basen�lub�smaczny�obiad.�Daje�ludziom�poczucie�wła-
snej�wartości�–�tego,�że�są�potrzebni,�że�coś�znaczą�[…].�I,�co�równie�istotne,�nie�zamyka�
się�na�nowe�sprawy,�problemy�i�wyzwania.�[…]�Umie�i�chce�dostosowywać�się�do�potrzeb�
środowiska,�w�jakim�przyszło�mu�funkcjonować”.�[Sabina�Lejk]
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KOMPETENCJE�SPOŁECZNE,�
OSOBISTE�I�METODYCZNE�

A�KOMPETENCJE�
ZAWODOWE�–

CZYLI�KILKA�UWAG�O�TYM,�CO�
PRACODAWCY�CENIĄ�NAJBARDZIEJ�

W�PRACOWNIKACH

Niniejszy� szkic� jest� pewną� kontynuacją� rozważań� na� temat� kompetencji� poprowadzonych�
w�części�II�(pt.�„Kompetencje�kluczowe�–�nowe/stare�wyzwania”)�innego�opracowania�opu-
blikowanego� w� 2016� roku� w� ramach� projektu� „Budowanie� kompetencji� kluczowych� a� pe-
dagogika�uniwersytetów�ludowych�w�Europie�w�XXI�wieku”�dofinansowanego�z�Programu�
Komisji�Europejskiej�ERASMUS+�1.�Powstał�w�oparciu�o�przemyślenia�autorki�na�bazie� za-
wartych�tam�artykułów�Sulisławy�Borowskiej�–�Moniki�Rolbieckiej�i�Ewy�Smuk-Stratenwerth,�
a�także�w�oparciu�o�rozmowy�z�kilkoma�pracodawcami�z�otoczenia�społecznego�Kaszubskie-
go�Uniwersytetu�Ludowego�z�Bułgarii.�Warto�zatem�na�wstępie�przypomnieć�zamieszczony�
tam�„Klucz�kompetencji”,�gdyż�bardzo�trafnie�ukazuje�on�zależności�między�kompetencjami,�
umiejętnością�działania�i�wykonywaniem�pracy�zawodowej.

Klucz�kompetencji

(Źródło:�S.�Borowska,�M.�Rolbiecka,�Klucz�kompetencji.�Pytania�o�umiejętność�kompetentnego�działania,�
[w:]�T.�Maliszewski�(red.),�Szkoła�dla�życia.�Przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach�ludowych,�Kaszubski�

Uniwersytet�Ludowy,�Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�„Ziarno”,�Wieżyca-Grzybów�2016,�s.�52�
[na�podstawie:�M.�Siegrist�–�R.�Wunderlin,�1995])

1� T.�Maliszewski�(red.),�Szkoła�dla�życia.�Przewodnik�po�współczesnych�uniwersytetach�ludowych,�Kaszubski�
Uniwersytet�Ludowy,�Stowarzyszenie�Ekologiczno-Kulturalne�„Ziarno”,�Wieżyca-Grzybów�2016,�s.�49–59.
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Warto� znać�powyższe� zależności� i� pamiętać,� że�współcześnie� coraz� częściej� pracodawcy�
dokonują�wyboru�potencjalnych�kandydatów�na�pracowników�w�oparciu�o�wiele�różnorod-
nych�czynników.�Istotne�są�dziś�już�nie�tylko�same�potwierdzone�certyfikatem�lub�sprawdzone�
w�praktyce�w�czasie�procedury�naboru�pracownika�kwalifikacje,�ale�również�szeroki�wachlarz�
umiejętności,� cech� osobowości,� a� także� czynniki� demograficzne�2.� Wielu� z� nich� boryka� się�
z� trudnościami�w�znalezieniu�odpowiednich�kandydatów�na�dane�stanowisko.�Jako�główny�
powód�trudności�rekrutacyjnych�pracodawcy�wskazują�niespełnianie�ich�oczekiwań�przez�po-
tencjalnych�pracowników.�Dlatego�też�warto�
wsłuchiwać�się�w�oczekiwania�pracodawców,�
w�sygnały�płynące�z�rynku�pracy:

„W�dzisiejszych�czasach�bardzo�dużo�mówi�
się� o� umiejętności� pracy� w� grupie,� w� ze-
spole� –� jest� to�umiejętność� często�wyma-
gana�przez�pracodawców,�jednak�dla�mnie�
dużo�ważniejszą�cechą�jest�samodzielność,�
przejmowanie�inicjatywy�przez�pracowni-
ków.�Według�mnie�dużo� łatwiejszym�zadaniem� jest� zintegrowanie� zespołu�pracowników�
tak,�by�ze�sobą�efektywnie�współpracowali�niż�pobudzić�do�samodzielnych�działań,�do�po-
dejmowania�inicjatywy�[…].�Zatem�od�kandydatów�do�pracy�oczekuję,�by�wykazywali�się�
samodzielnością,�by�potrafili�samodzielnie�działać,�podejmować�decyzje,�reagować�wtedy,�
gdy�widzą�jakieś�zagrożenie,�niezadowolenie�klienta�itd.�Oczekuję�również,�by�nie�czekali�
biernie�na�moje�polecenia,�tylko�sami�zauważali�rzeczy,�które�należy�wykonać”�[Jacek�Puz-
drowski�–�właściciel�firmy�„Power�of�flower”,�Polska].

Na�podstawie�tej�i�podobnych�wypowiedzi�można�pokusić�się�o�stwierdzenie,�że�praco-
dawca�wskazuje�na�konkretne�kompetencje�osobiste,�społeczne�i�metodyczne,�na�konkretne�
cechy�osobowości�a�nie�jedynie�na�same�kwalifikacje.�Firma�„Power�of�flower”�zajmuje�się�
hurtową�sprzedażą�kwiatów,�jednak�pracodawca�nie�wspomina�o�wykwalifikowanych�sprze-
dawcach�czy�handlowcach,�dużo�ważniejsze�wydają�się�być�dla�niego�kompetencje�osobiste�
czy�społeczne.

Obok�umiejętności�i�wiedzy,�postawy�są�trzecią�cechą�charakterystyczną�kompetencji.�Po-
stawy�są�najbardziej� związane�z�kompetencjami�osobistymi,� takimi� jak�wyżej�wspomniane:�
samodzielność,� umiejętność� podejmowania� inicjatyw,� decyzji,� a� także� ciekawość� poznawcza,�
motywacja,�kreatywność,�entuzjazm,�odpowiedzialność,�wytrwałość�itp�3.

Znaczenie�kompetencji�osobistych,�społecznych�i�metodycznych�podkreśla�również�Mimi�
Najdenova�(Bułgaria).�Wskazuje�ona,�iż:

„szczególnie� istotna� jest� samodzielność� w� ramach� własnych� kompetencji� i� obowiązków.�
Zdolność�rozwiązywania�problemów�wynikających�z�procesu�pracy.�Nie�czekanie�za�każ-
dym�razem,�aż�ktoś�z�kadry�kierowniczej�wyznaczy�zadanie”.�Według�niej�ważną�rolę�od-
grywa�również�„umiejętność�pracy�w�zespole,�zdolność�wyrażania�własnego�zdania�oraz�
chęć�podejmowania�ryzyka,�przedsiębiorczość,�kreatywność,�a�także�umiejętność�uczenia�
się�i�chęć�nieustannego�rozwijania�się�(kształcenie�ustawiczne),�w�celu�poszerzenia�własnej�
wiedzy”�[Mimi�Najdenova�–�agronom�z�firmy�Intermed,�Bułgaria].

Kompetencje�społeczne�(interpersonalne)�oraz�ich�rola�w�procesie�integracji�ekonomicz-
nej� i� społecznej� były� przedmiotem� zainteresowania� wielu� pedagogów.� Ich� znaczenie� dla�
uczestnictwa�w�społeczeństwie,� szczególnie�w�społeczeństwie�wielokulturowym�i�wieloję-
zycznym,�jest�niepodważalne.�W�dzisiejszych�gospodarkach,�opartych�głównie�na�usługach,�
umiejętności�takie�są�bardzo�pomocne�w�znalezieniu�zatrudnienia.�Kompetencje�te�odnoszą�
się�do�nawiązywania�i�podtrzymywania�relacji�osobistych�i�zawodowych�poprzez�właściwą�
komunikację,� pracę� w� zespole,� umiejętności� językowe� oraz� poszanowanie� innych� kultur�

2� D.� Turek,� A.� Wojtczuk-Turek,� Kompetencje� transferowalne.� Przegląd� definicji,� modeli� i� stanowisk� teore-
tycznych,� [w:]�S.�Konarski,�D.�Turek�(red.),�Kompetencje�transferowalne.�Diagnoza,�kształtowanie,�zarządzanie,�
Oficyna�Wydawnicza�SGH,�Warszawa�2010.

3� A.�Harvey,�B.�Frost-Smith,�Kompetencje�kluczowe,�Europejskie�Biuro�Eurydice,�Bruksela�2002.

WspółCześnie Coraz CzęśCiej praCodaWCy dokonują Wyboru 
potenCjalnyCh kandydatóW na praCoWnikóW W oparCiu 
o Wiele różnorodnyCh CzynnikóW . istotne są dziś już nie 
tylko same potWierdzone Certyfikatem lub spraWdzone 
W praktyCe W Czasie proCedury naboru praCoWnika 
kWalifikaCje, ale róWnież szeroki WaChlarz umiejętnośCi, 
CeCh osoboWośCi .
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i� tradycji.�Wysoki�poziom�kompetencji� społecznych�wywołuje�dodatkowy�efekt�w�postaci�
wzmacniania�i�eksponowania�niektórych�kompetencji�osobistych,�takich�jak:�poczucie�wła-
snej�wartości,�motywacja,�wytrwałość�czy�umiejętność�podejmowania�inicjatyw.�Na�odręb-

ne� wyróżnienie� wśród� rozlicznych� kompe-
tencji�społecznych�–�tym�bardziej,�gdy�pisze�
na�ten�temat�osoba�związana�z�ruchem�uni-
wersytetów� ludowych� –� zasługują� w� niniej-
szym� wywodzie� kompetencje� obywatelskie.�
Postawa� obywatelska� wiąże� się� bowiem� ze�
świadomym�i�aktywnym�uczestnictwem�jed-
nostki� w� społeczności,� do� której� dana� jed-
nostka�należy.�Aktywne�postawy�obywatel-

skie�oznaczają�również�nieustanne�zaangażowanie�w�rozwój�wspólnoty�i�tym�samym�może�
być�uznana�jako�znak�solidarności�z�przyszłymi�pokoleniami.

Wracając�zaś�do�opinii�pracodawców,�przywołajmy�kolejną�z�nich.�Ireneusz�Koszałka,�wła-
ściciel�jednej�z�kaszubskich�firm�turystyczno-rekreacyjnych,�formułuje�wypowiedź,�która�ma�
wydźwięk�podobny�do�poprzednio�cytowanych�opinii:

„Szukając�pracowników�ważne�jest�dla�mnie,�czy�kandydat�do�pracy�jest�otwarty.�Otwar-
tość� rozumiem� jako� zdolność� nawiązywania� kontaktów� z� innymi� osobami,� umiejętność�
zadawania� pytań,� poszukiwania� informacji.� Uważam,� że� otwartość� sprzyja� życzliwości�
w� stosunku� do� innych� ludzi.� Branża� hotelarsko-gastronomiczna� wymaga� od� osób� z� nią�
związanych�rozwiniętych�umiejętności�interpersonalnych�oraz�językowych”�[Ireneusz�Ko-
szałka�–�właściciel�Centrum�Aktywnego�Wypoczynku�Koszałkowo-Wieżyca,�Polska].

Podobnego�zdania�jest�przywoływana�już�pracodawczyni�z�Bułgarii.�Według�niej�kluczową�
rolę�na�rynku�odgrywają:

znajomość�języków�obcych�oraz�umiejętności�interpersonalne,�w�tym�zdolność�komuniko-
wania�się�z�ludźmi�o�niskim�poziomie�wykształcenia,�np.�z�mniejszości�narodowej�[Mimi�
Najdenova].

Także�z�punktu�widzenia�pracodawców�niemieckich�ważne�są�kompetencje�społeczne�i�oso-
biste.�Ważne�w� środowisku�pracy� są�kompetencje� społeczne,� czyli� zaangażowanie�w�pracę,�
poczucie� odpowiedzialności� oraz� umiejętności� komunikacyjne.� Jako�kluczowe�kompetencje�
osobiste�pracodawcy�z�kolei�wskazali�samodzielność,�autonomiczność�oraz�samozarządzanie.�
Wśród�kompetencji�metodycznych�ważną�rolę�odgrywają�zaś�zdolności�analityczne,�umiejęt-
ność�planowania� i�zdolność�do�podejmowania�racjonalnych�decyzji.�Wszystko�to�rzutuje�na�
umiejętność�działania,�czyli�de�facto�na�kompetencje�zawodowe.�Niestety�ciągle�jeszcze�zbyt�
często�kandydaci�do�pracy�nie�spełniają�standardów�oczekiwań�dotyczących�kompetencji�oso-
bistych�i�społecznych�stawianych�przez�pracodawców�z�Niemiec�4.

Tak�więc�widać�wyraźnie,�że�zarówno�polscy�pracodawcy,�jak�i�pracodawcy�z�innych�kra-
jów�coraz�większą�wagę�przywiązują�współcześnie�do�kwestii�wymienionych�w�przywołanym�
za�S.�Borowską�i�M.�Rolbiecką�na�wstępie�szkicu�„kluczu�kompetencji”.

Dobrze� ilustruje� te� opinie� wypowiedź� wspomnianego� już� wcześniej� Ireneusza� Koszałki,�
który�od�swojego�zespołu�pracowniczego�oczekuje:

„[…]�kreatywności,�rozumianej� jako�zdolności�dostrzegania�różnych�aspektów�problemu�
i�motywacji�do�poszukiwania�alternatywnych�rozwiązań.�Niestety�szkoła�nie�wpływa�na�
rozwój�tych�umiejętności.�Na�ogół�wszyscy�jesteśmy�wrzucani�do�«jednego�wora»,�a�każda�
inność�w�sensie�poglądów,�zachowania,�zainteresowań,�zdolności�jest�traktowana�jako�nie-
pożądane�odstępstwo�od�normy”.

I�dodaje�–

„W�procesie�zatrudniania�pracowników�[…]�stawiam�na�otwartość,�kreatywność,�jak�rów-
nież�dyspozycyjność.�Dzisiaj�dużo�młodych�osób,�którzy�wybrali�kierunek�związany�z�tury-

4� Na�podstawie�opinii�VDL�–�Professional�Association�of�Agriculture,�Food,�Environment�e.V.�(Germany)

kompetenCje obyWatelskie . postaWa obyWatelska Wiąże 
się […] ze śWiadomym i aktyWnym uCzestniCtWem 
jednostki W społeCznośCi, do której dana jednostka 
należy . aktyWne postaWy obyWatelskie oznaCzają 
róWnież nieustanne zaanGażoWanie W rozWój Wspólnoty 
i tym samym może być uznana jako znak solidarnośCi 
z przyszłymi pokoleniami .



249

styką,�gastronomią,�nie�może�zrozumieć,�że�przychodzi�im�pracować�w�tym�czasie,�w�którym�
inni�odpoczywają.�Na� tym�polega� specyfika�pracy�w� turystyce�czy�gastronomii.�Uważam,�
że�powinniśmy�być�lepiej�przygotowywani�do�specyfiki�wybieranego�zawodu�już�w�szkole,�
w�momencie,�kiedy�wybieramy�kierunek�dalszego�kształcenia”�[Ireneusz�Koszałka].

Prace�studyjne�Europejskiego�Biura�Współpracy�Oświatowej�„Eurydice”�dobitnie�pokazują,�
że�jednym�z�najważniejszych�zadań�systemów�edukacyjnych�w�krajach�Unii�Europejskiej�po-
winno�stawać�się�ich�(pilne!)�otwarcie�na�środowisko�i�świat,�a�zatem�wzmocnienie�powiązań�
ze�światem�pracy,�działalnością�badawczą�i�społeczeństwem.�Tak�określony�priorytet�reform�
oświatowych�wydaje�się�być�znaczący�także�w�kontekście�prezentowanych�tu�wypowiedzi�pra-
codawców.�Z�pewnością�powinny�zachodzić�zdecydowanie�większe�korelacje�pomiędzy�świa-
tem�edukacji� i�światem�pracy�5.�Zilustrujmy�to�kolejną�wypowiedzą� jednego�z�pracodawców�
uważającego,� że� powinny� zostać� wzmożone� działania� mające� na� celu� ściślejsze� powiązania�
systemu�edukacji�z�potrzebami�rynku�pracy:

„W�branży�gastronomicznej�bardzo�ważne� jest� to,�by�osoby,�które�decydują� się�na�pracę�
właśnie� w� niej� miały� świadomość� tego,� że� nie� jest� to� praca� od� poniedziałku� do� piątku,�
w� ściśle� określonych� godzinach,� lecz� wymaga� bardzo� dużej� elastyczności� oraz� dyspozy-
cyjności.�Niestety� szkoła�nie�przygotowuje� swoich�uczniów�do� tego.�Branża� ta�niejedno-
krotnie�wymaga�pewnych�wyrzeczeń,�bowiem�wtedy,�kiedy� inni�odpoczywają,� świętują,�
w� gastronomii� jest� najwięcej� pracy.� Często� młodzi� ludzie� nie� mogą� się� z� tym� pogodzić,�
nie�są�gotowi�na�podejmowanie�takich�wyrzeczeń.�W�hotelarstwie�czy�gastronomii�należy�
odnaleźć�pasję,�wtedy�praca� staje� się�przyjemnością� i�przestaje�przeszkadzać� fakt,� że�„ja�
pracuję�wtedy,�kiedy� inni�odpoczywają”.�Życzę�wszystkim,�aby�w�swojej�pracy,�w�swojej�
branży�odnaleźli�pasję,�wtedy�po�prostu� jest� łatwiej…”�[Mirosław�Socha�–�właściciel� re-
stauracji�„Pod�Orłem”,�Polska].

To�kolejny�głos�za�tym,�by�reformowany�we�wskazanym�wyżej�kierunku,�prawidłowo�funk-
cjonujący� system�oświaty�pozwalał�na�zmniejszenie�poziomu�niedopasowania�kompetencyj-
nego� absolwentów� do� wymagań� rynku� pra-
cy.�Wypowiedzi�pracodawców�wskazują�przy�
tym�również�i�na�to,�że�przed�wyborem�zawo-
du�kandydaci,�z�jednej�strony,�nie�sprawdzają�
dokładnie� specyfiki� branży,� zawodu,�w�któ-
rym�podejmują�naukę,�z�drugiej�natomiast,�że�
szkoła� niedostatecznie� wprowadza� uczniów�
w� świat� pracy,� nie� zderza� z� rzeczywistością�
pracy.�Już�na�etapie�planowania�ścieżki�edu-
kacyjnej� należy� bowiem� podejmować� kroki�
w�kierunku�poznania�zawodu,�skonfrontowa-
nia�go�z�własnymi�predyspozycjami,�preferencjami.�Warto�zatem�bardziej�koncentrować�się�na�
planowaniu�przyszłego�kształcenia.�W�planowaniu�tym�ważne�jest�uwzględnienie�przyszłości,�
tj.�tego,�co�może�być�oczekiwane�na�rynku�pracy�za�10–20�lat�(kompetencje�przyszłości).

W�raporcie�Future�Work�Skills�6�autorzy�podjęli�się�prognozy�kompetencji,�które�będą�wy-
magane�około�2020� roku�na� rynku�pracy.�W�analizach�uwzględnili� następujące�przemiany�
społeczno-ekonomiczne,�które�będą�główny-
mi� determinantami� zmian� zachodzących� na�
rynku�pracy:

�– wydłużająca� się� oczekiwana� długość�
życia,

�– coraz� częstsze� wykorzystywanie� ma-
szyn� wykonujących� powtarzające� się�
rutynowe�czynności,

5� A.�Harvey,�B.�Frost-Smith,�op.cit.,�Bruksela�2002.
6� A.�Davies,�D.�Fidler,�M.�Gorbis,�Future�Work�Skills�2020,� Institute� for� the�Future� for� the�University�of�

Phoenix�Research�Institute,�2011.

już na etapie planoWania śCieżki edukaCyjnej należy 
[…] podejmoWać kroki W kierunku poznania zaWodu, 
skonfrontoWania Go z Własnymi predyspozyCjami, 
preferenCjami . Warto zatem bardziej konCentroWać się 
na planoWaniu przyszłeGo kształCenia . W planoWaniu 
tym Ważne jest uWzGlędnienie przyszłośCi, tj . teGo, 
Co może być oCzekiWane na rynku praCy za 10–20 lat 
(kompetenCje przyszłośCi) .

W przyszłośCi na znaCzeniu zyskają: umiejętność 
reaGoWania na nieoCzekiWane sytuaCje oraz kreatyWność . 
„praCoWnik jutra” będzie musiał posiąść umiejętność 
WykonyWania zadań, które nie podleGają jasnym reGułom, 
proCedurom . to Właśnie zdolność WykonyWania zadań 
WymaGająCyCh adaptaCji do noWyCh sytuaCji oraz 
umiejętność abstrakCyjneGo myślenia będą niezbędne 
W przyszłośCi .
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�– środowisko�nowych�mediów,
�– wzrost�znaczenia�dużych�ustrukturyzowanych�organizacji,
�– postępująca�globalizacja.

Przy�uwzględnieniu�powyższych�determinant�zidentyfikowano�dziesięć�kompetencji�waż-
nych�w�przyszłości.�Warto�je�wymienić,�gdyż�wyznaczają�one�kierunki�działań�edukacyjnych,�
które�poszczególne�społeczeństwa�powinny�podjąć�już�teraz:

1.� Zdolność�do�dostrzegania�głębszych�znaczeń,�ukrytych�sensów�–�tego�typu�umiejętności�
rozumowania,�których�maszyna�nigdy�nie�posiądzie,�bo�nie�da�się�ich�zakodować,�będą�
miały�duże�znaczenie.�Umiejętności� te�umożliwiają�krytyczne� spojrzenie�na�podejmo-
wane�decyzje.

2.� Inteligencja�społeczna�–�umiejętność�komunikowania�się�z�innymi.�Znaczenie�umiejęt-
ności�społecznych,�komunikacyjnych�będzie�coraz�większe,�ponieważ�pracownicy�muszą�
współpracować�w�coraz�większych,�bardzo�zróżnicowanych�zespołach.

3.� Nowatorskie� myślenie� i� zdolność� do� adaptacji� –� w� przyszłości� na� znaczeniu� zyskają:�
umiejętność�reagowania�na�nieoczekiwane�sytuacje�oraz�kreatywność.�„Pracownik�ju-
tra”�będzie�musiał�posiąść�umiejętność�wykonywania�zadań,�które�nie�podlegają�jasnym�
regułom,� procedurom.� To� właśnie� zdolność� wykonywania� zadań� wymagających� ada-
ptacji� do� nowych� sytuacji� oraz� umiejętność� abstrakcyjnego� myślenia� będą� niezbędne�
w�przyszłości.

4.� Kompetencje�multikulturowe�–�zdolność�do�pracy�w�różnych�środowiskach�kulturowych,�
umiejętność� adaptacji� do� zmieniających� się� warunków,� reagowania� na� zróżnicowane�
konteksty� kulturowe.�Zmiany,� które� następują� na� świecie,� globalizacja,� rozpowszech-
nianie�działalności�międzynarodowych�korporacji�wymuszają�tę�umiejętność.�Ponadto�
coraz�więcej�pracodawców�dostrzega,�iż�zróżnicowanie�zespołów�jest�motorem�innowa-
cji.�Inteligentne�i�innowacyjne�grupy�to�takie�grupy,�których�członkowie�są�w�różnym�
wieku,�posiadają�różne�umiejętności,�reprezentują�różne�dyscypliny�nauki.�Kompetencje�
współpracy�w�zróżnicowanym�środowisku�staną�się�kluczowe�dla�organizacji.

5.� Myślenie� analityczne� –� umiejętność� interpretacji� danych,� zdolność� do� rozumowania�
w�oparciu�o�olbrzymie�ilości�danych.�Kompetencja�ta�będzie�zyskiwać�na�wartości,�po-
nieważ�liczba�dostępnych�danych�stale�rośnie,�zwiększa�się�więc�też�zapotrzebowanie�na�
pracowników�posiadających�umiejętność�ich�analizowania.

6.� Umiejętność�obsługi�nowych�mediów�–�następna�generacja�pracowników�będzie�musiała�
być�biegła�w�tworzeniu�i�przekazywaniu�informacji�w�formacie�wizualnym�(wideo).

7.� Transdyscyplinarność� –� zdolność� rozumienia� koncepcji� w� ramach� różnych� dziedzin�
nauki.� Idealny�pracownik�przyszłości�będzie�posiadać�specjalistyczną�wiedzę�w� jednej�
dziedzinie,�uzupełnioną�ogólną�wiedzą�z�innych�obszarów.�Wymaga�to�ciekawości�i�go-
towości�do�wychodzenia�poza�swój�obszar�zainteresowań.

8.� Nastawienie�projektowe�–�zdolność�realizacji�projektów�prowadzących�do�pożądanych�
rezultatów.

9.� Umiejętność�filtrowania�informacji�–�w�świecie�bogatym�w�informacje�można�doświad-
czyć�przeciążenia�poznawczego.�Aby�skutecznie�wykonywać�swoje�obowiązki,�pracow-
nicy�będą�musieli�umiejętnie�filtrować�informacje,�które�do�nich�docierają�i�skupić�się�
na�najważniejszych�kwestiach.

10.� Współpraca� wirtualna� –� umiejętność� efektywnego� działania� jako� członek� wirtualne-
go�zespołu.�Współpraca�w�takim�środowisku�wymaga�zupełnie�innych�kompetencji�niż�
współpraca�w�świecie�rzeczywistym.�Potrzebne�jest�poznanie�różnego�rodzaju�strategii�
angażujących� i� motywujących� rozproszoną� grupę.� Członkowie� wirtualnych� zespołów�
muszą�również�stworzyć�sobie�środowisko�motywujące�do�pracy,�które�zastąpi�im�prze-
strzeń�pracy�występującą�w�przedsiębiorstwach,�np.�biura�coworkingowe�7.

Zmiany,�które�prawdopodobnie�zajdą�na�rynku�pracy,�będą�wymuszać�umiejętność�adapta-
cji,�przystosowania�się�do�zmieniających�się�warunków�pracy,�korzystania�z� technologii� itp.�
W�przyszłości�większa�też�będzie�potrzeba�mobilności�zawodowej.�Już�teraz�badania�dostar-

7� Ibidem.
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czają�informacji�o�coraz�większej�potrzebie�gotowości�do�zmiany�miejsca�pracy�8.�Jak�pokazują�
przytoczone�wypowiedzi�pracodawców�polskich,�bułgarskich�czy�niemieckich,�istotną�rolę�na�
rynku� pracy� odgrywają� kompetencje� społeczne� i� osobiste.� Zatem� należy� kłaść� duży� nacisk�
na�rozwój�tych�kompetencji�wśród�potencjalnych�pracowników.�Bez�wątpienia�przyczynić�mo-
gą�się�do�tego�właśnie�uniwersytety� ludowe,�co�zresztą�zdają�się�udowadniać�coraz�bardziej�
licznymi�analizami�i�pracami�teoretycznymi�autorzy�z�tymi�placówkami�związani�9.
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MARZENIA,�WIZJE�I�WYZWANIA�
DLA�UNIWERSYTETÓW�LUDOWYCH�

W�DANII�XXI�WIEKU

Marzenia:

Każdy�człowiek�stanie�kiedyś�w�obliczu�pytań�dotyczących�kwestii�podstawowych�w�życiu.�
Skąd�pochodzimy?�Jak�dobrze�żyć?�Jak�wychowywać�dzieci�na�zdrowe,�silne� jednostki?�Co�
się�dzieje�po�śmierci?

Od�początku�istnienia�uniwersytetów�ludowych�w�Danii�charakter�kluczowy�w�pracy�eduka-
cyjnej�tych�placówek�miało�omawianie�niniejszych�kwestii,�stymulowanie�uczniów�do�zadawa-
nia�tego�typu�pytań�i�staranie�się�znalezienia�na�nie�odpowiedzi.�W�przyszłości�również�będzie�
istotne,�aby�nie�zadowalać�się�oficjalnymi�naukowymi�i�filozoficznymi�odpowiedziami.�Reflek-
sje�oraz�punkt�widzenia�laika�są�równie�ważne�i�stanowią�sposób�na�poszerzanie�horyzontów.

Równolegle�do� indywidualnych� rozważań� istnieje�potrzeba� skupienia� się�na� tym,� jak� lu-
dzie� żyją� we� wspólnocie� –� czy� to� w� rodzinie,� na� poziomie� lokalnym,� na� poziomie� krajo-
wym,�czy�jako�obywatele�świata.�Każdy�z�tych�obszarów�ma�swoje�własne�charakterystyczne�

wymagania�i�uniwersytet�ludowy�musi�zaan-
gażować� uczniów� w� każdym� z� nich.� Pobyt�
w�takiej�szkole�rozwija�umiejętność�i�świado-
mość�wrodzonej�potrzeby�człowieka�do�życia�
w�społeczności.

Duńskie� określenie� nauczyciela� to� under-
viser.�Znaczy�to�dosłownie�„ten,�który�poka-
zuje�cuda”.�Żeby�dalej�utrzymać�pozycję�uni-

wersytetów�ludowych,�konieczne�jest,�aby�ich�nauczyciele�starali�się�pełnić�rolę�przewodników�
po�cudach�tego�świata�oraz�korzystali�z�inspiracji�płynącej�z�życia�w�całej�jego�różnorodności,�
w�sposobach�motywowania�uczniów�do�eksploracji� istotnych�pytań�dotyczących�życia.�„Ży-
cie”�oznacza�zarówno�ludzi,�jak�i�planetę�Ziemię�i�w�obu�przypadkach�cuda�z�nimi�związane�
są�nieograniczone�–�stąd�niekończące�się�zasoby�do�edukacji�o�warunkach�życia.

Wizje:
Uniwersytety�ludowe�muszą�umożliwiać�i�ułatwiać�tworzenie�laboratoriów�zrównoważonego�
życia.�Aby�uczynić�życie�wszystkich�istot�na�tej�planecie�zdrowym�i�owocnym,�konieczne�jest�
obranie�różnorodnych�strategii.�Przy�odpowiedniej�inspiracji,�studenci�mogą�stać�się�prekur-
sorami�w�organizacjach� społeczeństwa�obywatelskiego,�które�w�przyszłości� będą�odgrywać�
o�wiele�ważniejszą�rolę,�ponieważ�wydaje�się,�że�rządy�różnych�krajów�i�świat�biznesu�nie�są�
w�stanie�odejść�od�ideologii�ściśle�opartej�na�wzroście.�Ważne�będzie,�by�istniały�grupy�ludzi�
zdolne�do�wymyślania�przykładowych�sposobów�radzenia�sobie�z�kwestiami�takimi�jak�zmia-
ny� klimatyczne� czy� wyczerpywanie� się� zasobów� naturalnych,� które� spowodowane� są� przez�
krótkowzroczne�interesy�gospodarcze.�Uniwersytety�ludowe�mogą�być�doskonałymi�strażni-
kami�w�tej�dziedzinie�ze�względu�na�ich�niezależność�od�wytycznych�ustalonych�przez�władze.

Uniwersytety�ludowe�muszą�umożliwiać�i�ułatwiać�tworzenie�laboratoriów�życia�społecznego�
oraz�poszukiwanie�opartych�na�wartościach�sposobów�na�życie�w�mniejszych�społecznościach,�
skupionych�wokół�takich�kwestii,�jak�np.�lokalna�produkcja,�rzemiosło,�sztuka�i�muzyka,�ochrona�

żeby dalej utrzymać pozyCję uniWersytetóW ludoWyCh, 
konieCzne jest, aby iCh nauCzyCiele starali się pełnić rolę 
przeWodnikóW po CudaCh teGo śWiata oraz korzystali 
z inspiraCji płynąCej z żyCia W Całej jeGo różnorodnośCi, 
W sposobaCh motyWoWania uCznióW do eksploraCji 
istotnyCh pytań dotyCząCyCh żyCia .
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przyrody�i�inne�problemy�związane�ze�środowiskiem,�przebudzenie�duchowe,�rozszerzone�poję-
cie�demokracji,�integracja�osób�marginalizowanych.�Oddolne�inicjatywy�z�zakresu�życia�w�spo-
łecznościach�są�konieczne,�aby�zrównoważyć�narrację�głównego�nurtu,�który�wielu�młodych�lu-
dzi�prowadzi�do�bardzo�stresujących�lat�z�pracą�
w� pełnym� wymiarze� godzinowym,� w� nowo�
założonej� rodzinie,�być�może�z�wysokim�kre-
dytem� hipotecznym� i� wyzwaniem� związania�
końca�z�końcem.�Gwałtownie�wzrastająca�licz-
ba�recept�na�leki�antydepresyjne�(20%�wzrostu�
rocznie�w�latach�1995–2009)�1�powinna�stano-
wić�dla�nas�wszystkich�znak�ostrzegawczy�i�za-
chęcić�do�szukania�innych�sposobów�na�obec-
ność�w�świecie,�z�dala�od�utartych�ścieżek.

Wyzwania:
Należy�z�wielką�uwagą�podejść�do�kwestii�prezentacji�tematów�atrakcyjnych�dla�studentów,�
ponieważ�sens�całego�pobytu�na�uniwersytecie�ludowym�może�stanąć�pod�znakiem�zapytania,�
jeśli�zakres�oferowanych�przedmiotów�będzie�za�wąski.�Zbyt�specjalistyczne�uniwersytety�lu-
dowe�mogą�mieć�tendencję�do�zbytniego�upodabniania�się�do�formalnego�systemu�edukacji,�
przez�co�studenci�ryzykują�przegapienie�różnorodności�aspektów�życia,�które�stanowią�wyjąt-
kowy�element�w�pracy�edukacyjnej�uniwersytetów�ludowych.

Żaden� uniwersytet� ludowy� nie� ma� gwarancji� ekonomicznego� przetrwania.� Zarząd� i� dy-
rektor� są� głównymi� osobami� odpowiedzialnymi� za� łączenie� edukacji� opartej� na� nauczaniu�
wartości� i� finansów�szkoły.�W�tej�ekonomicznej� rzeczywistości�może�być� trudno�manewro-
wać,�ponieważ�szkoła�musi�mieć�wystarczającą�liczbę�uczniów,�aby�uruchomić�kursy,�a�spadek�
tej� liczby� jest� równoznaczny� z� koniecznością� zwolnienia� nauczycieli� lub� ograniczenia� ilości�
zajęć�i�przedmiotów.�Dlatego�też�potrzebna�jest�odpowiednia�pomoc�ze�strony�państwa,�aby�
upewnić� się,� że� uniwersytety� ludowe� mają�
wystarczający� margines,� aby� móc� poradzić�
sobie� z� tymczasowym� spadkiem� liczby� stu-
dentów.� Ponadto� istotne� jest,� żeby� główny�
dyskurs� publiczny� wspierał� system� uniwer-
sytetów� ludowych,� inaczej� szkoły�z�mniejszą�
ilością�uczniów� lub� zajęć�wkrótce�napotkają�
trudności.�Obecnie�dominujące�w�Danii� strategie� i�problemy�finansowe�doświadczane�rów-
nież�przez�budżet�państwa�już�spowodowały�redukcję�(zarządzoną�jednostronnie�przez�rząd)�
dotacji�o�2%�w�każdym�z�kolejnych�4�lat�(2016–2019).�Dla�większości�szkół�będzie�to�praw-
dopodobnie� oznaczać� wzrost� czesnego� dla� studentów� i� będzie� mieć� negatywny� wpływ� na�
młodych�ludzi,�którzy�mają�ograniczone�środki,�aby�zapłacić�za�semestr�na�uniwersytecie.

Niektóre�uniwersytety�ludowe�przyciągają�studentów�o�bardzo�określonych�zainteresowa-
niach,�które�mogą�oni� rozwijać� intensywnie�w�czasie�pobytu�w� szkole,� takich� jak�konkret-
ny� sport,�muzyka,� filozofia� itp.�W� takich�przypadkach� istnieje� ryzyko,� że�grupa� studentów�
o�podobnym�zapleczu�stworzy�„wspólnotę”�w�ramach�szkoły,�co�utrudni�osiągnięcie�różno-
rodności.� Jeśli� grupa� studentów� jest� zbyt� jednorodna�w�aspekcie�politycznym,�kulturowym�
i�społecznym,�istnieje�ryzyko,�że�uniwersytet�ludowy�stanie�się�swojego�rodzaju�rezerwatem,�
gdzie�szansa�na�zyskanie�szerszego�spojrzenia�na�życie�będzie�ograniczona.

Netografia
Duńska�„Folkehøjskole”�–�broszura.�http://danishfolkhighschools.com/media/247068/the-danish-fol-

keh_jskole-web.pdf�(dostęp:�13-01-2017).
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066455#s3�(dostęp:�13-01-2017).

1� http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066455#s3�about�“Antidepressive�Uti-
lization�and�suicide�in�Europe…”�(dostęp:�13-01-2017).

uniWersytety ludoWe muszą umożliWiać i ułatWiać 
tWorzenie laboratorióW żyCia społeCzneGo oraz 
poszukiWanie opartyCh na WartośCiaCh sposobóW na żyCie 
W mniejszyCh społeCznośCiaCh, skupionyCh Wokół takiCh 
kWestii, jak np . lokalna produkCja, rzemiosło, sztuka 
i muzyka, oChrona przyrody i inne problemy zWiązane ze 
środoWiskiem, przebudzenie duChoWe, rozszerzone pojęCie 
demokraCji, inteGraCja osób marGinalizoWanyCh .

zbyt speCjalistyCzne uniWersytety ludoWe moGą mieć 
tendenCję do zbytnieGo upodabniania się do formalneGo 
systemu edukaCji, przez Co studenCi ryzykują przeGapienie 
różnorodnośCi aspektóW żyCia, które stanoWią WyjątkoWy 
element W praCy edukaCyjnej uniWersytetóW ludoWyCh .

http://danishfolkhighschools.com/media/247068/the-danish-folkeh_jskole-web.pdf
http://danishfolkhighschools.com/media/247068/the-danish-folkeh_jskole-web.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066455#s3
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066455#s3


„Otwarty list do moich dzieci”

Dajcież�mi�żywot�prosty�i�serce�szczęśliwe
A�króle�niech�trzymają�swe�szaty�okazałe

Pozwólcie�mi,�niech�w�chacie�lub�w�pałacu�żyję
Tym�co�od�godnych�przodków�otrzymałem

Z�okiem�uniesionym�ku�boskim�zrządzeniom
Otwartym�na�piękno,�dobro,�oraz�chwałę
Lecz�pomny�na�pragnienia�niezaspokojone
Przez�wiedzę,�osiągnięcia�i�czynów�annały.

Życie�tak�godne�zawsze�żeby�było
Mych�dzieci�jedynym�celem�i�natchnieniem

I�gdy�ma�dusza�od�smutku�się�ugięła
Dziecięca�modlitwa�była�pocieszeniem

I�wtenczas�duch�prawdę�przesłał�mi�w�widzeniu:
Boskie�ogrody�w�radości�swej�wzrastają
Na�ziemi,�a�my,�porwani�zamierzeniem,

Będziemy�jak�szczepy�co�z�Niego�wypływają.

Nie�pragnąć�nam�jednak�owocu�dojrzałego
Inaczej�jak�wzrastaniem�podług�praw�Stworzenia;

Na�wiosnę�wszystkie�pąki�ledwo�się�zielenią,
A�wczesnym�latem,�mocą�objawienia,
Eksplozja�chwały�płatki�swe�rozchyla
I�poprzez�dzień�letni�jasno�ukazuje

Owoc�co�dojrzewa:�przez�co�dusza�moja
Krok�za�krokiem�ku�zbiorom�się�przychyla.

(1839�1)�

1� Fragment� pieśni� M.F.S� Grundtviga� „Otwarty� list� do� moich� dzieci”� z� książki� Thomasa� Rørdama�
„The�Danish�Folk�High�Schools”.



Noc Świętojańska w Frederiksborgu

Chłodne�wiatry�wzdychają�łagodnie�
W�ginącym�świetle�księżyca,

Zapach�kwiatów�unosi�się�w�letnim�powietrzu.
Szary�zamek,�otoczony�jeziorem�na�wyspie�Hillerød,

Trwa�starodawny�i�spokojny,�
Gdy�ptaki�łagodnie�szczebiocą
W�sadach�wraz�ze�słowikami.�

Chłodne�wiatry�wzdychają�łagodnie�
W�ginącym�świetle�księżyca,

Zapach�kwiatów�unosi�się�w�letnim�powietrzu,
Ostatnie�iskry�wojownika�w�duńskiej�Tempe
Znajdują�odpoczynek�snem�błogosławiony,

Jak�pisklę�słowika�wtulone�w�żywopłot.

Chłodne�wiatry�wzdychają�łagodnie,�
Choć�miniona�epoka�wciąż�się�utrzymuje

Aromat�jesieni,�krótszy�od�letniego,
Lecz�moc�jego�większa�wraz�z�kwiatem�i�łanem,

Plon�jest�to�cały�wiosennych�marzeń
W�sadach�wraz�ze�słowikami.

(1849)
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Utwory� pochodzą� ze� zbioru:� N.F.S.� Grundtvig,� Easter� flower!� What� would� you� here?� Anthology� of�
songs�and�hymns�by�N.F.S.�Grundtvig,�(zebrane�przez�A.-M.�Mai�i�J.H.�Petersena,�przetłumaczone�
na�angielski�przez�J.�Ironsa�we�współpracy�z�K.�Høeckem),�University�Press�of�Southern�Denmark�
2014.�

Tłumaczenia�z�języka�angielskiego:�Tomasz�Jabłoński
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