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SPOŁECZNE  INICJATYWY  EDUKACYJNE 

E w a  S k i b iń s k a, T o m a s z  M a l i s z e w s k i  

WOKÓŁ  DALSZYCH  LOSÓW  GACKIEJ  GÓRKI 
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Streszczenie: Tekst jest wprowadzeniem do działu poświęconego przyszłości bu-
dynku po Uniwersytecie Ludowym im. Władysława Orkana w Gaci Przeworskiej. 
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne wsparło bowiem społeczną inicjatywę 
zachowania funkcji kulturalno-oświatowych w tym miejscu, gdyż stanowi ono 
ważny symbol niezależnych inicjatyw w zakresie edukacji dorosłych w okresie II 
Rzeczypospolitej. Tym autorzy argumentują zajęcie się tematyką losów Gackiej 
Górki na łamach czasopisma „Edukacja Dorosłych”.  

 
 
 
W najbliższych miesiącach przesądzą się na długie lata losy budynku po 

dawnym Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci Przeworskiej. Czy za-
chowa on te swoje funkcje, przez które stał się od lat trzydziestych ubiegłego 
wieku  r o z p o z n a w a l n y  i   w a ż n y  w całym kraju, czy też – być może – 
to symboliczne dla historii polskiej edukacji dorosłych dwudziestego stulecia 
oraz dla procesów emancypowania się polskiej wsi w okresie międzywojnia 
miejsce zmieni – niestety zapewne już na zawsze – swój charakter? Dyskusja 
w tej sprawie trwa.  

Redakcja „Edukacji Dorosłych” również postanowiła zabrać głos w spra-
wie przyszłości budynku na Gackiej Górce, wspierając projekt utworzenia tam 
nowoczesnej instytucji kultury i edukacji, dokumentującej z jednej strony doko-
nania edukacyjne polskich uniwersytetów ludowych, z drugiej zaś – próbującej 
na bazie koncepcji pedagogicznych Ignacego Solarza budować nowoczesne 
projekty działań edukacyjnych wśród mieszkańców obszarów wiejskich.  
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Wiejski Uniwersytet Ludowy na Gackiej Górce – widok od strony ogrodu z 1937 roku  

 
Źródło: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – identyfikator zasobu: oai:www.pbc.rzeszow.pl:606-

5/14 (autor fotografii nieznany; data wykonania: 1937; data dostępu: 16-03-2011) 
 

Wspieramy tym samym w niniejszym numerze przedsięwzięcie podjęte 
z inicjatywy środowisk ludowych – zwłaszcza Towarzystwa Uniwersytetów 
Ludowych, Fundacji Polski Uniwersytet Ludowy i Związku Młodzieży Wiej-
skiej – a wzmocnione głosem reprezentantów wielu polskich środowisk akade-
mickich, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie prawno-organizacyjne, 
przywracające temu symbolicznemu miejscu jego dawne funkcje kulturalne 
i edukacyjne.  

Publikujemy zatem na kolejnych stronicach niniejszego numeru artykuł 
przypominający drogę uniwersytetu ludowego i samego Solarza do Gaci Prze-
worskiej, a następnie na Gacką Górkę oraz późniejsze ugruntowanie się myśle-
nia o tym miejscu jako o pewnym symbolu.  

Dalej zaś zamieszczamy trzy dokumenty:  
1) List środowisk ZMW, FPUL i TUL do marszałków województw mazowieckie-

go i podkarpackiego w sprawie utworzenia muzeum w budynku po Wiejskim 

Uniwersytecie Orkanowym Ignacego Solarza w Gaci Przeworskiej (Warsza-
wa 30.01.2011); 

2) List FPUL i TUL do władz gminy Gać Przeworska w sprawie utworzenia 

muzeum na Gackiej Górce (Warszawa 10.02.2011); 
3) List otwarty przedstawicieli środowisk naukowych do marszałków woje-

wództw mazowieckiego i podkarpackiego Panów Adama Struzika i Mirosła-
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wa Karapyty – wspierający inicjatywę przywrócenia budynkowi po byłym 
Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym na Gackiej Górce jego funkcji eduka-
cyjnych (Warszawa, luty 2011 roku). 

Cieszy nas, że ten ostatni został podpisany także przez członków Akade-
mickiego Towarzystwa Andragogicznego. Liczymy bowiem, że wsparcie udzie-
lone tej ważnej inicjatywie społecznej przez członkinie i członków naszego 
Towarzystwa oraz redakcję naszego środowiskowego czasopisma  p o m o ż e   
s p r a w i e.  

 
 

 
      

Wiejski Uniwersytet Ludowy na Gackiej Górce – widok współczesny 

 
Źródło: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uniwersytet_Ludowy_w_Gaci_(Podkarpacie).JPG, (autor 
fotografii: FilMys, data wykonania: 12-04-2009, data dostępu: 13-03-2011) 

 
 
Do zabrania głosu w tej sprawie upoważnia nas również Uchwała Walnego 

Zebrania Członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego „W spra-
wie poparcia działań na rzecz zachowania funkcji kulturalno-oświatowej w bu-
dynku po Uniwersytecie Ludowym Ignacego Solarza w Gaci Przeworskiej”, 
którą podjęto – przy pełnej jednomyślności wszystkich zebranych – w Kościeli-
sku k. Zakopanego w dniu 14 kwietnia 2011 roku w następującym brzmieniu:  
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„Walne Zebranie Członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego 

wspiera wysiłki różnych środowisk społecznych w naszym kraju i wszelkie dzia-

łania władz samorządowych Podkarpacia oraz Pani Wójt i Radnych Gminy Gać 
Przeworska, zmierzające do przywrócenia funkcji edukacyjno-kulturalnych 

budynkowi po byłym Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym – wzniesionym 

w latach 1934–1936 według projektu architekta Jana Koszyc-Witkiewicza za 

sprawą Ignacego Solarza i jego wychowanków przy wsparciu Spółdzielni dla 

prowadzenia Uniwersytetów Wiejskich oraz wielu innych sił społecznych. 

Miejsce to jest bowiem od czterech pokoleń ważnym ogólnopolskim symbo-

lem edukacji dorosłych w środowiskach wiejskich i środowiskach defaworyzo-

wanych, a związane z nim idee pozostają aktualne i godne pielęgnowania rów-

nież  w czasach współczesnych”. 

Treść powyższej uchwały wraz z deklaracją daleko idącej współpracy ze 
wszystkimi podmiotami, którym ocalenie ducha Gackiej Górki leży na sercu, 
złożoną w imieniu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego przekazano 
w pierwszej kolejności radnym Gminy Gać Przeworska oraz Grażynie Pieniążek 
– Wójt Gminy w Gaci Przeworskiej, a także następującym osobom i instytu-
cjom:  
Bogdanowi Zdrojewskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
Katarzynie Hall – Minister Edukacji Narodowej,  
Małgorzacie Chomycz – Wojewodzie Podkarpackiemu,  
Mirosławowi Karapycie – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego,  
Januszowi Gmitrukowi – Dyrektorowi Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego,  
Zofii Kaczor-Jędrzyckiej – b. Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych i Kazimierzowi Olesiakowi – Prezesowi Fundacji 
Polskich Uniwersytetów Ludowych. 

Kończąc niniejsze wprowadzenie, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że 
wielowątkowe działania różnych środowisk, zmierzające do restauracji na Gac-
kiej Górce „Świetlistego Domu” i ponownego uczynienia zeń – wzorem lat 
1934–1939 – nowoczesnej instytucji edukacji i kultury zakończą się powodze-
niem i już wkrótce będzie to znowu   m i e j s c e   w a ż n e  na kulturalno- 
-edukacyjnej mapie Polski. 

 
 

The further fate of Gacka Górka 
 
Key words: history of adult education in the Second Republic of Poland, Folk 
High School in Gać Przeworska, future of ideas of Ignacy Solarz 
 
Summary: The text is an introduction to the chapter containing materials re-
garding the future of the former Folk High School n.a. Władysław Orkan building 
in Gać Przeworska. The Academic Andragogical Society (Pol.: Akademickie To-
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warzystwo Andragogiczne) supports social initiatives concerning the preservation 
of cultural and educational activities at this place, because this is an important 
symbol of independent initiatives in the field of adult education during the Second 
Republic of Poland. This is how the authors justify working on the subject of the 
fate of Gacka Górka in the journal “Edukacja Dorosłych” (Eng.: “Adult Educa-
tion”). 
 
 
 

    
Dane do korespondencji: 
Dr hab. Ewa Skibińska 
Uniwersytet Warszawski 
Wydział Pedagogiczny, Katedra Andragogiki i Edukacji Ustawicznej 
ul. Mokotowska 16/20 
00-561 Warszawa 
e-mail: emskibin@uw.edu.pl 
 
Dr Tomasz Maliszewski 
Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania 
Instytut Pedagogiki 
Wydział Nauk Społecznych  
Uniwersytet Gdański 
ul. Bażyńskiego 4 
80-952 Gdańsk 
e-mail: pedtm@univ.gda.pl  

   
      
 
 


	1ok.pdf
	Strona 1

	2ok.pdf
	Strona 1

	2ok.pdf
	Strona 1




