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Streszczenie: Artykuł ukazuje losy uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich 
w okresie III Rzeczypospolitej. Autor podejmuje próbę ukazania zarówno sposobów 
myślenia o miejscu instytucji nieformalnej edukacji dorosłych tego typu w środo-
wiskach lokalnych poza dużymi aglomeracjami – zwłaszcza w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego, jak również praktycznych prób wprowadzania w życie 
modelu edukacyjnego wypracowanego przez środowisko uniwersytetów ludowych 
w tych miejscach kraju, w których w ostatnim dwudziestopięcioleciu podejmowano 
działania oparte na założeniach „Szkoły dla Życia” M.F.S. Grundtviga i/lub jego 
zagranicznych czy polskich spadkobierców.

Mimo iż ćwierćwiecze polskich przemian nie doprowadziło do rozwoju ruchu uni-
wersytetów ludowych w Polsce na miarę oczekiwań jego członków i protektorów, 
marzących u progu lat 90. XX wieku o jego upowszechnieniu się na wzór krajów 
skandynawskich, to jednak oświatowcy związani z Grundtvigowską ideą ciągle 
wierzą w skuteczność tej sprawdzonej w przeszłości formuły edukacyjnej i mają 
nadzieję na jej trwanie i rozwój w przyszłości.

Okres ostatniego ćwierćwiecza to czasy ponownego budzenia się wśród Po-
laków postaw obywatelskich. Zachodzące po 1989 roku w społeczeństwie pol-
skim przemiany wyzwoliły szereg pytań o to, jaki charakter powinna przybrać 
działalność oświatowa, aby skutecznie przygotowywać do świadomego i aktyw-
nego uczestnictwa w życiu społecznym i do promowania wśród obywateli zasad 
demokratycznego funkcjonowania państwa. W początkach III Rzeczypospolitej 
rozpoczęły się również próby z(re)definiowania miejsca w społeczeństwie uni-
wersytetu ludowego. Wydawało się bowiem, iż w początkach ostatniej dekady 
ubiegłego stulecia, kiedy to Polska potrzebowała zwłaszcza edukacji obywatelskiej 
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i programów demokratyzacji i modernizacji wszystkich sfer życia społecznego, 
idea uniwersytetu ludowego – a więc formuły oświatowej, która właśnie w tych 
kwestiach odnotowała znaczące efekty edukacyjne w różnych społeczeństwach 
w przeszłości – rozwinie się w znaczący ruch oświaty dorosłych w naszym kraju, 
prawdziwą szkołę dla życia lokalnych elit, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Było 
niemal oczywistym, że nowe elity polityczne wzorem krajów skandynawskich, 
Holandii czy Niemiec (lub choćby Polski okresu międzywojennego, w tradycjach 
której wielu ówczesnych polityków poszukiwało „nowego zakorzenienia”) ze-
chcą szeroko skorzystać w budowaniu „nowego społeczeństwa obywatelskiego” 
z praktycznych możliwości, jakie stwarza sprawdzona koncepcja wyższej szkoły 
ludowej. 

Sytuacja wyjściowa dla rozwoju krajowego ruchu uniwersytetów ludo-
wych u progu nowej rzeczywistości wydawała się być niezwykle sprzyjającą. 
W różnych częściach Polski funkcjonowało łącznie trzynaście internatowych 
uniwersytetów ludowych (zlokalizowanych w miejscowościach: Ameliówka, 
Błotnica Strzelecka, Gardzienice, Klenica, Łodygowice, Opalenie, Radawnica, 
Rozalin, Rudziska Pasymskie, Wieżyca, Większyce i Wzdów). Trzy dalsze były 
– z powodu okresowych, jak się wówczas wydawało, trudności – chwilowo 
nieczynne (Gać Przeworska, Turno i Wierzchosławice). Trzy duże organizacje 
ogólnopolskie prowadziły różnorodną działalność oświatową na wsi z wyko-
rzystaniem takich właśnie placówek (związki młodzieży: ZSMP i ZMW oraz 
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych), a każda z nich przy tym w swoim 
programie podkreślała chęć kontynuowania i rozwijania pracy w środowiskach 
wiejskich w oparciu o własną sieć uniwersytetów ludowych. Co ważne – idea 
uniwersytetów ludowych ponownie zyskała po latach przychylność zwierzchni-
ków Kościoła katolickiego (prymasa Polski oraz wielu biskupów diecezjalnych). 
Tak więc ustanowieniem własnych placówek zaczęło również interesować się 
coraz więcej środowisk katolickich – głównie w ramach diecezjalnych duszpa-
sterstw rolników.

Niestety nadzieje na znaczący wzrost znaczenia uniwersytetów ludowych 
w społeczeństwie okazały się płonne. Zostały one bowiem przez nowych de-
cydentów politycznych potraktowane raczej jako „relikt PRL-u” i „agendy 
młodzieżowych przybudówek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludowego” niż jako skuteczne narzędzie budowy de-
mokracji. Spowodowane to było w dużej mierze zbyt skromną znajomością 
wśród ówczesnej nowej klasy politycznej i samych UL-owskich tradycji, i moż-
liwości, które daje zastosowanie tej koncepcji w praktyce edukacyjnej. Wkrótce 
okazało się, że także w społecznościach parafialnych, mimo dużych dyskusji, 
działalność uniwersytetów ludowych nie rozwijała się tak żywiołowo, jak moż-
na by się spodziewać w kontekście osobistej życzliwości „dla sprawy” prymasa 
Józefa Glempa i osobistego zaangażowania niektórych z biskupów. Z kolei 
organizacje młodzieżowe – ZSMP i ZMW – z powodu kryzysu związanego 
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z odcięciem wcześniejszego patronatu politycznego i coraz wyraźniej zaryso-
wujących w związku z tym w pierwszych latach III RP własnych trudności fi-
nansowych z wyraźną ulgą i pod różnorodnymi pretekstami zaczęły stosunkowo 
szybko pozbywać się działających pod ich egidą kolejnych placówek – albo je 
zamykając, albo przekazując władzom samorządowym lub innym podmiotom, 
albo po prostu pozostawiając samym sobie.

Analizując różnorodne dokumenty i inicjatywy z tamtego okresu, moż-
na odnieść wrażenie, że na ocaleniu funkcjonujących do 1989 roku internato-
wych uniwersytetów ludowych po kilku latach od czasu rozpoczęcia procesów 
transformacji ustrojowej zależało już tylko nielicznym. Najczęściej bywali to 
ich sami pracownicy – „zainfekowani ideą szkoły dla życia” z jednej strony, 
z drugiej zaś broniący własnych miejsc pracy i podstaw ekonomicznego bytu 
własnych rodzin oraz garstka najbardziej aktywnych absolwentów, którzy sami 
doświadczywszy dobrodziejstw edukacji w którymś z uniwersytetów ludowych, 
chcieli ocalić daną instytucję dla własnej społeczności lokalnej (Maliszewski 
1998). 

Zdarzało się, że niektórzy z działaczy nie widząc szans na właściwe, wspie-
rane przez państwo lub/i samorząd lokalny, funkcjonowanie polskich uniwer-
sytetów ludowych, próbowali poszukiwać finansów i partnerów do ich pro-
wadzenia poza granicami kraju. Ilustracją takiego utopijnego podejścia może 
być projekt ocalenia placówki w Rudziskach Pasymskich, w której starano się 
powołać do życia Europejski Uniwersytet Ludowy (European Folk High School), 
mający stanowić miejsce spotkań młodzieży europejskiej oraz środkowoeuro-
pejskie centrum studiów nad edukacją obywatelską i demokracją. Mimo prób 
włączenia w planowane przedsięwzięcie partnerów skandynawskich – głównie 
szwedzkich, którzy wyrażali „chęć uczestniczenia w dalszym rozwoju prac”, 
do realizacji tego projektu nie doszło ze względu na niemożność pozyskania 
wystarczających funduszy zewnętrznych wdrożenie pomysłu. Tak więc Uniwer-
sytet Ludowy w Rudziskach ostatecznie zlikwidowano a samą inicjatywę moż-
na by uznać za desperacką próbę uratowania upadającej mazurskiej placówki 
(A-SPUL). Na etapie górnolotnych idei pozostał również inny podobny do po-
wyższego projekt – Ekumeniczny Uniwersytet Ludowy w Rudnie (Gołębiowski 
1993) czy Uniwersytet Ludowy w okolicach Kościerzyny, który miały powołać 
do życia w latach 90. XX wieku wspólnie Związek Oświaty Robotniczej (szw.: 
Arbetarnas Bildningsförbund /ABF/) i NSZZ „Solidarność” (por. Maliszewski 
2008).

Przyjrzyjmy się nieco losom tych uniwersytetów ludowych, które istniały 
w naszym kraju na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. I tak, dla dalszego prowa-
dzenia tych uniwersytetów ludowych, które w końcowym okresie PRL-u podle-
gały Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, utworzono postanowieniem 
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie niezależny podmiot o nazwie Stowarzysze-
nie „Polskie Uniwersytety Ludowe” (postanowienie VIII Wydziału Cywilnego 



Tomasz Maliszewski174

z dn. 21 maja 1990 r., RSt 798). Niestety, mimo początkowych sukcesów, nie 
udało się stowarzyszeniu ocalić większości z prowadzonych placówek. Przy-
czyny zamknięcia każdego z uniwersytetów ludowych należałoby zapewne roz-
ważać indywidualnie, niemniej niektóre z nich zdają się być dość typowe dla 
wszystkich. Wśród najważniejszych z nich należałoby wskazać: 

 – brak przychylności (niektórych) urzędników Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej czy poszczególnych kuratoriów oświaty;

 – brak zainteresowania proponowaną ofertą edukacyjną wśród szerszych krę-
gów potencjalnych odbiorców;

 – niezrozumienie istoty funkcjonowania uniwersytetu ludowego i możliwości, 
które daje, wśród regionalnych i lokalnych decydentów politycznych;

 – niejasny status właścicielski obiektów, w których zlokalizowano poszcze-
gólne z placówek i związane z tym spory prawne; 

 – mnożące się perturbacje z regularnymi dotacjami oraz nieumiejętność  
zapewnienia innych funduszy na działalność programową i remonty.
Wszystko to spowodowało w ciągu lat 90. stopniowy spadek liczby uni-

wersytetów ludowych wywodzących się z tego nurtu. Spośród dwunastu placó-
wek edukacyjnych kierowanych w latach 80. ubiegłego wieku przez ZSMP po 
ćwierćwieczu funkcjonują jedynie trzy: 

 – Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, w którym mieści się obecnie siedziba 
Stowarzyszenia „Polskie Uniwersytety Ludowe” (http://www.ul-radawnica.
pl/), 

 – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, dokąd 
przeniesiono placówkę przed kilku laty ze Wzdowa (http://www.uniwlud.
pl; Kłapciński 1997, s. 85–100; Korzeniowski & Pabis, 2006, s. 12), 

 – Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy (Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
/strona domowa/, http://www.kul.org.pl/), działający dziś pod patronatem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – jednej z największych społeczno-
-kulturalnych organizacji regionalnych w Polsce. 
Znacząco zmodyfikowały one swoją ofertę edukacyjną starając się z jednej 

strony utrzymać regionalne profile placówek wypracowane wcześniej (Wzdów-
-Wola Sękowa, Wieżyca) albo wykształcić nowe (Radawnica czy filia Kaszub-
skiego UL w Starbieninie), z drugiej zaś – jak najlepiej dopasować programy do 
potrzeb społeczności lokalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Mimo 
różnorodnych form pracy edukacyjnej wszystkie trzy placówki starają się nie tyl-
ko zachowywać, ale i twórczo rozwijać pryncypia zawarte w Grundtvigowskich 
ideach szkoły dla życia.

Po roku 1989 znacząco zaktywizowało swoją działalność Towarzystwo Uni-
wersytetów Ludowych. Funkcjonując jako organizacja społeczna, mimo wielu 
wysiłków swoich członków, nie było ono w stanie udźwignąć jeszcze w począt-
kach lat 90. XX wieku wysiłku samodzielnego utrzymania własnej internatowej 
placówki. Niestety nie powiodła się też próba przejęcia przez TUL placówek 
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działających wcześniej pod egidą Związku Młodzieży Wiejskiej w Opaleniu 
i Wierzchosławicach (co z perspektywy lat należy ocenić negatywnie, gdyż ani-
mozje uniemożliwiły pełne skonsolidowanie szeregów ruchu ludowego w tej 
kwestii). Z czasem udało się jednak Towarzystwu powołać do życia kilka włas-
nych uniwersytetów ludowych, działających głównie w oparciu o internaty szkół 
rolniczych oraz ich nauczycieli i uczniów (Towarzystwo Uniwersytetów Ludo-
wych /strona domowa/ – http://tul.org.pl). Wśród innych form aktywności TUL 
z ostatniego ćwierćwiecza warto również wymienić prace Komisji Młodzieżowej 
i Komisji Humanistycznych Inicjatyw Edukacyjnych, działania szkolnych, śro-
dowiskowych i niedzielnych uniwersytetów ludowych TUL, opiekę nad zespoła-
mi artystycznymi oraz audycję pt. „Radiowy Uniwersytet Ludowy”, która przez 
wiele lat gościła na antenie I programu Polskiego Radia. Znaczącym obszarem 
działalności Towarzystwa jest również od wielu lat aktywność wydawnicza: to-
miki poezji ludowej, śpiewniki, wspomnienia i pamiętniki, a w szczególności 
popularnonaukowy kwartalnik Towarzystwa „Młodzież – Kultura – Wieś. Polski 
Uniwersytet Ludowy”, którego niemal sto dotychczas wydanych numerów przy-
niosło wiele interesujących artykułów, nie tylko o tematyce związanej z samym 
Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych (Masłyk 1997; Antoszczyk 1999; Ha-
rasimowicz 1999; Kaczor-Jędrzycka 2011; Sułkowski 2001).

Do tradycji uniwersytetów ludowych odwoływało się też w ostatnim ćwierć-
wieczu przynajmniej kilka regionalnych organizacji społeczno-oświatowych – 
jak np. Mazowieckie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, które w latach 
1990–1992 wyłoniło się z TUL, uzyskując niezależność i działający w jego ra-
mach Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa (Płocki Uniwersytet 
Ludowy (strona domowa), http://www.pulplock.edu.pl/; Kaczyński [1997]), na-
wiązujące do dorobku Narcyza Kozłowskiego Pomorskie Stowarzyszenie Uni-
wersytetów Ludowych (w latach 1990–1998 działające jako Komitet Odrodzenia 
Uniwersytetów Ludowych „Młody Las”) (Informacja Józefa Czerwińskiego –  
b. prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych, 2003) czy 
nawiązujące do pięknych kart przedwojennych placówek w Dalkach, Nietążko-
wie i Odolanowie Wielkopolskie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych (Ja-
nicki 1998; Libera 1996; Rola 1991).

Pewne ożywienie wokół idei uniwersytetu ludowego widać było także przez 
kilkanaście lat w Kościele katolickim, mimo iż w ostatniej dekadzie należy od-
notować pewne zahamowanie rozwoju placówek tego rodzaju, związane w pew-
nej mierze ze zmianami na stanowiskach biskupich w poszczególnych diece-
zjach oraz w obsadzie Krajowego Duszpasterstwa Rolników i jego diecezjalnych 
struktur. Takie inicjatywy podejmowane bywały, jak wspomniano wcześniej, 
głównie przez i za sprawą diecezjalnych duszpasterzy rolników (rzadziej przez 
katolików świeckich) w oparciu o społeczną naukę Kościoła i – przeważnie 
– w nawiązaniu do bogatych tradycji polskich katolickich uniwersytetów lu-
dowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jako główne cele pracy 
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katolickich uniwersytetów ludowych wskazywano: podniesienie poziomu wy-
kształcenia ogólnego i zawodowego mieszkańców parafii oraz podtrzymania 
kultury chrześcijańskiej na obszarach wiejskich. Poszczególne placówki koś-
cielne w III RP nie miały i nadal nie mają co prawda charakteru internatowego, 
ale ich związki z tradycjami szkoły dla życia widoczne są i w programach zajęć, 
i w metodach pracy oświatowo-wychowawczej. Podkreśla się przy tym, że dzię-
ki włączeniu parafii do działań katolickich uniwersytetów ludowych mają one 
szansę na bardzo precyzyjne dostosowanie swej oferty do realnych potrzeb danej 
społeczności lokalnej. W tym nurcie, dodajmy, funkcjonuje też współcześnie 
przynajmniej kilka inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio ze strukturami Koś-
cioła katolickiego, ale czytelnie odwołujących się do chrześcijańskich wartości 
(Juszczyński 2003; Orkwiszewska 2000; Orkwiszewska 2004; Mierzwa 2007; 
Rosalska 2004; Rosalska 2006; Rosalska 2007).

Zakończenie

Szansą ruchu polskich uniwersytetów ludowych wydawał się powrót w III RP 
do pluralizmu ideowego i organizacyjnego charakterystycznego dla ich działalności 
w latach 1921–1939. Szansa ta została jednak wykorzystana tylko częściowo. Z per-
spektywy ćwierćwiecza ich funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-po-
litycznej widać, że mimo pewnego ożywienia ruchu UL-owskiego i pojawiania się 
niemal nieustannie nowych inicjatyw przyjmujących idee i nazwy związane z ich 
bogatą polską i międzynarodową tradycją – polskie uniwersytety ludowe nadal nie 
mogą być pewne swej przyszłości. Z jednej strony przeszkadza brak czytelnych ure-
gulowań prawnych, dotyczących miejsca tych placówek w polskim systemie oświaty 
dorosłych oraz jasnych, stałych zasad ich finansowania, z drugiej zaś – uniwersytety 
ludowe nie zdołały, mimo kilku prób, wypracować w ciągu 25 lat III Rzeczypospo-
litej wspólnej reprezentacji, która mogłaby w sposób zintegrowany i skuteczny lob-
bować za przyjęciem rozwiązań organizacyjno-prawnych w sposób bardziej trwały 
usadawiających je na polskiej scenie edukacyjnej. Kolejne zabiegi w tej kwestii 
podejmowano zwłaszcza w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia – wymieńmy je 
dla porządku:

 – w roku 1994 – w ramach efemerycznej Krajowej Rady Uniwersytetów Ludo-
wych (por.: KRUL, marzec 1994; KRUL, czerwiec 1994);

 – w latach 1997–1998 – podczas dwóch konferencji w Starbieninie (A-KUL, 
1997–1998, passim.; 7; Maliszewski 1997/1998, s. 250–255; Jurgiel 1997/1998, 
s. 280–283);

 – w latach 1998–1999 – w trakcie kilku tzw. spotkań warszawskich (por.: Ka-
czor-Jędrzycka, 1998).
Pomimo zaangażowania się wielu osób działania te zakończyły się rozcza-

rowaniem. To zaś z kolei na ponad dekadę zniechęciło poszczególne UL-owskie 
podmioty do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz zinstytucjonalizowania 
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współpracy w ramach ruchu rodzimych uniwersytetów ludowych, co w efekcie 
powoduje dalsze osłabianie ruchu jako całości i konieczność poszukiwania przez 
poszczególne uniwersytety ludowe (i różne inne podmioty czerpiące inspiracje 
z idei szkoły dla życia) własnej drogi do zdobycia zaufania społeczności regio-
nu, pozyskiwania funduszy, poszukiwań optymalnej formuły w istniejących rea-
liach organizacyjno-prawnej itp. Dopiero po latach, w 2011 roku, kolejną próbę 
wzmocnienia integracji polskiego środowiska uniwersytetów ludowych podjął 
ponownie Kaszubski Uniwersytet Ludowy w 90. rocznicę powołania do życia 
przez ks. Antoniego Ludwiczaka pierwszego uniwersytetu ludowego w wolnej 
Polsce w Dalkach k. Gniezna (Maliszewski 2011). Niestety na razie (?) bez 
większych efektów...

Ogłaszanie wypełnienia się misji uniwersytetów ludowych na terenie Pol-
ski wydaje się jednak dalece przedwczesne. Pojawiają się bowiem co pewien 
czas również nowe inicjatywy, próbujące odpowiedzieć na pytanie o społeczną 
przydatność w czasach współczesnych koncepcji pracy oświatowej opartej o tra-
dycje uniwersytetów ludowych. To one będą zapewne stanowiły o przyszłości 
idei szkoły dla życia w naszym kraju w nadchodzącej przyszłości. Jednym ze 
spektakularnych przykładów tego typu działań stało się uruchomienie w roku 
2002 Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego we wsi Teremiski 
w Puszczy Białowieskiej (strona domowa – http://teremiski.edu.pl), bazującej 
na koncepcji oświatowej wypracowanej przez Jacka Kuronia (1934–2004) i pie-
lęgnowanej przez jego uczniów i współpracowników (Kuroń 2003; Kuroń 2004; 
Tarkowska 2005; Winiarska, Winiarski 2003; Winiarska i in. 2006). Innymi waż-
nymi ilustracjami współczesnych poszukiwań zastosowania idei szkoły dla ży-
cia i formuły uniwersytetu ludowego jako skutecznego narzędzia edukacyjnego 
mogą być różnorodne działania prowadzone w ramach Stowarzyszenia Ekolo-
giczno-Kulturalnego „Ziarno” z Grzybowa – jak na przykład projekt pt. Wiejskie 
ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości (Smuk-Stratenwerth 2006) czy 
poszukiwania metodyczne prowadzone w gronie animatorów i współpracowni-
ków Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, takie jak Wędrowny Uniwersytet 
Ludowy czy Przystanek do Edukacji (por.: http://tul.org.pl). Wydaje się, że to 
takie właśnie formy aktywności mają szansę wyznaczyć pozycję uniwersytetów 
ludowych w polskiej edukacji dorosłych na wiele kolejnych lat. Wszystko to 
pozwala sądzić, że uniwersytety ludowe w naszym kraju nie zostaną wkrót-
ce uznane za zbędne i odesłane na karty historii wychowania, a będą miały 
szansę, już po raz kolejny w swych dziejach, by udowodnić swoją przydatność 
w budowie nowoczesnego, świadomego swoich korzeni i otwartego na innych 
społeczeństwa. Tak więc, mimo licznych rozczarowań, jakie niewątpliwie przy-
niosło polskim uniwersytetom ludowym ostatnie ćwierćwiecze, widać też wiele 
sygnałów budzących nadzieję… Nadzieję na dalszy rozwój pięknej idei szkoły 
dla życia w naszym, ojczystym – polskim wydaniu…
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Polish folk high school as a “School for Life” (1989–2014)  
– 25 years of disappointment and hope

Key words: folk high school, non-formal adult education in Poland, adult education 
in the 3rd Republic of Poland, “School for Life”.

Summary: The article shows the history of folk high schools in the 3rd Republic of 
Poland. The author attempts to present both the ways of thinking about the place of 
non-formal adult education of that type in local communities outside big agglome-
rations – especially in the area of building civic society, as well as practical imple-
mentation attempts of the educational model developed by the folk high school com-
munity in those places in Poland, in which activities are based on the assumptions 
of M.F.S. Grundtvig’s “School for Life” and/or his international or Polish followers 
in the last 25years.

Despite the fact that 25 years of Polish transformations did not lead to the deve-
lopment of folk high school movement in Poland that would come up to the expec-
tations of its members and supporters, dreaming at the beginning of the 1990s of its 
popularization following that of Scandinavian scale, the educators connected with 
the Grundtvigian idea still believe in the effectiveness of that proven to be good in 
the past educational formula and hope that it will survive and develop in the future.
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