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Interesującym zjawiskiem działalności krajowego duszpasterstwa rolni- 
ków, które przez trzynaście lat, pod koniec XX wieku, prowadził z mandatu 
Konferencji Episkopatu Polski biskup Roman Andrzejewski, jest odrodzenie 
katolickich uniwersytetów ludowych. Ta forma pozaszkolnej oświaty doro- 
słych, skierowana głównie do rolników oraz mieszkańców wsi i małych miast, 
przyciągnęła wielu uczestników w całej Polsce.

Dlaczego ta idea znalazła tak żywe zainteresowanie i jest ciągle pielę- 
gnowana, również dzisiaj, na początku XXI stulecia? Jaki jest program tych 
uniwersytetów i jakie są owoce działalności tych placówek edukacyjnych? Na 
te i inne pytania warto spróbować znaleźć odpowiedź.

Najpierw należy przypomnieć, że kształcenie dorosłych rozwinęło się 
w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, głównie w Danii, a po- 
tern w sąsiednich krajach skandynawskich oraz w Niemczech. Czołowym pro- 
motorem takiego kształcenia był Mikołaj S.F. Grundtvig (1783-1872), który 
wysunął koncepcję ״wyższej szkoły ludowej” -  uniwersytetu ludowego. Ce- 
lem jego miało być ״rozbudzenie życia ludzi, ich dobrobyt i wykształcenie”.1 
Szkoła ta miała integrować naród duński, uniwersytet ludowy miał być ״szkołą 
życia” dla ludzi dorosłych.

Ta idea znalazła wśród społeczeństwa polskiego żywe zainteresowanie 
zarówno w Kościele, jak i wśród kręgów o charakterze lewicowym.

Uniwersytety ludowe w Polsce w okresie międzywojennym
Historycy datują początek uniwersytetów ludowych w Polsce na rok 1890, 

kiedy to rozpoczęła działalność placówka oświatowa w Pszczelinie. Były to 
jednak raczej kursy rolnicze, a właściwy rozwój uniwersytetów ludowych 
przypada na okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to w Polsce za- 
częto wcielać w życie idee Grundtviga.

Pierwszym, który podjął to zadanie, był kapłan diecezji gnieźnieńskiej, 
ks. Antoni Ludwiczak,2 który był wówczas sekretarzem tamtejszego Towa
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rzystwa Czytelni Ludowych (TCL), które odnosiło się przychylnie do idei 
tworzenia uniwersytetów ludowych.3 Narodziny myśli o powstaniu uniwer- 
sytetu ludowego w Polsce jej autor tak wspomina: ״ Dwa lata nosiłem się 
z tą myślą (utworzenia uniwersytetu ludowego), a pierwszy raz wystąpiłem 
na zebraniu komitetu ku uczczeniu Tadeusza Kościuszki, utworzonego przy 
Radzie Narodowej, kiedy to powstała kwestia, pod jakim hasłem zbierać 
składki. Po zebraniu, idąc z panem Powidzkim, rzuciłem mimochodem, że 
ja  wiedziałbym, na co pieniądze obrócić i wspomniałem o duńskich uniwer- 
sytetach ludowych. Pan Powidzki był w Danii, znał te instytucje i zachęcał 
mnie, bym myśl tę poruszył na przyszłym zebraniu”.4 Ostatecznie na kolej- 
nym zebraniu Rady Narodowej sekretarz generalny TCL zgłosił wniosek, by 
pieniądze ze zbiórki przeznaczyć na budowę obiektu dla uniwersytetu ludo- 
wego. Wniosek został przyjęty, a TCL upoważniła księdza Ludwiczaka do 
prowadzenia działalności zmierzającej do powstania uniwersytetu ludowego. 
Dnia 21 lipca 1919 r. Rada Główna TCL uchwaliła rezolucję mówiącą, że 
 zakładanie uniwersytetów ludowych będzie wchodziło odtąd w plan pracy״
Towarzystwa Czytelni Ludowych”.5

Po podjęciu uchwały umożliwiającej prace na rzecz uniwersytetów lu- 
dowych, dyrektor TCL przystąpił do szukania odpowiedniego obiektu, aby 
w nim urządzić pomieszczenia dla uniwersytetu ludowego. Decyzja została 
podjęta -  Dalki k. Gniezna. Dnia 4 października 1921 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie pierwszego polskiego Uniwersytetu Ludowego na wzór duński.6 
Podczas otwarcia ksiądz Ludwiczak przedstawił podstawowe zadania, jakie 
miał spełniać uniwersytet. Mówił: ״Otwarcie Uniwersytetu Ludowego w nie- 
podległej Polsce zmieniło cel z umocnienia w słuchaczach polskości i uod- 
pornienia przeciwko wynarodowieniu, na kształtowanie cech, które by 
w szkole życia, przygotowywały do wzorowego wypełniania powinności wo- 
bec narodu i państwa”. Stwierdził również, że ״model duński, prawzór dla 
Dalek, wymagał będzie adaptacji do możliwości polskich. Dalki miały dać 
pełne wychowanie obywatelskie w duchu katolicko-narodowym”. Ksiądz Lu- 
dwiczak stwierdził, że ״uniwersytet dążyć będzie do podniesienia umysłowego 
i wychowania moralnego”.7

Uniwersytet Ludowy w Dalkach rozwijał się prężnie, działał i zbierał 
doświadczenie, które ulepszało prace następnych kursów. Staraniem TCL, 
przy współudziale księdza Ludwiczaka, wykupiono w Zagórzu koło Gdyni 
budynek hotelu i tam 15 kwietnia 1926 r. zaczął kursy Uniwersytet Ludowy 
dla Pomorza. Po zamknięciu tej placówki wykupiono nowy teren w Bolsze- 
wie pod Wejherowem i tam kontynuowano działalność. Trzeci Uniwersytet 
Ludowy powstały z ramienia TCL oddano staraniem społeczeństwa Wielko
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polski w Odolanowie koło Ostrowa. Miał on obsługiwać południową Wiel- 
kopolskę i Śląsk. Swą działalność rozpoczął 29 listopada 1927 r.

Uniwersytet Ludowy w Dalkach był to rodzaj szkoły z internatem o cha- 
rakterze instytucji prowadzącej kursy dla młodzieży ze środowiska wiejskie- 
go, by przygotować ją  do określonego zawodu przez zdobycie wiedzy 
i praktyki z jakiejś dziedziny wraz z formacją chrześcijańską. Absolwentem 
tegoż uniwersytetu był m.in. Stanisław Mikołajczyk, późniejszy premier 
i prezes dawnego PSL. Tego rodzaju formy kształcenia zawodowego i for- 
macji chrześcijańskiej były prowadzone przed wojną w wielu parafiach.

Trzeba jeszcze dodać, że były również uniwersytety ludowe o ideologii 
lewicowej, zakładane przez Z. i I. Solarzów, m.in. w Gaci Przeworskiej 
i Szycach.8

Odrodzenie katolickich uniwersytetów ludowych
Po wojnie władze komunistyczne przerwały działalność uniwersytetów 

ludowych o proweniencji katolickiej. Działały jedynie lewicowe uniwersy- 
tety ludowe. Dopiero na fali przemian ustrojowych w 1989 roku odżyła idea 
kościelnych uniwersytetów ludowych. Powstały sobotnie lub niedzielne 
uniwersytety ludowe organizowane przez Kościół. Wielką rolę odegrała ów- 
czesna Komisja Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Rolników, której prze- 
wodniczącym w latach 1987-2001 był biskup Roman Andrzejewski.

Z jego inicjatywy powstał, jako jeden z pierwszych, Uniwersytet Ludo- 
wy im. ks. Wacława Blizińskiego we Włocławku (wraz z oddziałami w Ka- 
liszu i Koninie), erygowany 2 listopada 1989 r. przez biskupa włocławskiego 
Henryka Muszyńskiego.9 Uniwersytet zaczął działać w oparciu o Statut10 
i program, które z czasem zmodyfikowano. Pierwszym jego organizatorem 
i rektorem został ks. Eugeniusz Marciniak. Z uwagi na pełnioną przez niego 
funkcję sekretarza krajowego duszpasterstwa rolników, koordynatora uniwer- 
sytetów ludowych w skali kraju i liczne inne obowiązki, na jego miejsce 
w 1992 r. dyrektorem Uniwersytetu Ludowego wraz z filiami terenowymi zo- 
stał ks. Ireneusz Juszczyński i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od same- 
go początku Uniwersytet rozwijał się szybko i prężnie, powstawały nowe 
oddziały na terenie diecezji włocławskiej, inne były zamykane lub zawieszały 
swoją działalność. Wynikało to z założeń, że trzeba docierać z wiedzą i kul- 
turą na wieś wszędzie tam, gdzie jest aktualnie taka potrzeba, a raczej gdzie 
należy budzić takie potrzeby.

Biskup Roman Andrzejewski ma wielkie zasługi dla rozwoju uniwersy- 
tetów ludowych nie tylko w skali diecezji włocławskiej, ale także w wymia- 
rze ogólnopolskim. Duszpasterska troska o powstawanie tych placówek
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powodowała, że w wielu diecezjach osobiście, bądź posługując się współpra- 
cującymi z nim ks. Eugeniuszem Marciniakiem i ks. Ireneuszem Juszczyń- 
skim, dawał na kongregacjach kapłańskich i innych zebraniach dla 
duchowieństwa praktyczne wskazówki, jak zakładać uniwersytety ludowe.

Co jest potrzebne
do sprawnego działania uniwersytetu ludowego?

Biskup Andrzejewski na takie pytanie odpowiadał krótko: ludzie, lo- 
kale i pieniądze.

Jeśli w diecezji jest kilka uniwersytetów ludowych, a raczej tak powin- 
no być ze względu na odległości, by umożliwić korzystanie z wykładów szer- 
szej rzeszy słuchaczy, radził powierzyć jednemu z księży koordynację 
i czuwanie nad pracą tych placówek. Powinien on organizować zajęcia dla 
rolników, opracowując na cały rok, lub na trzy lata, program zajęć i szuka- 
jąc do nich odpowiednich wykładowców. Mogą być nimi dla przedmiotów 
teologicznych profesorowie seminarium duchownego, wykłady z zakresu 
przedmiotów rolniczych powinni prowadzić pracownicy Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego lub wykładowcy szkół rolniczych, z zakresu kultury ludowej -  
pracownicy pobliskiego muzeum, prawnicy -  z prawa rolnego, bankowcy -  
z problemów bankowych, o zdrowiu powinni mówić lekarze. W wielu przy- 
padkach jest wskazane, by niektóre zajęcia prowadzili, jeśli są kompetentni, 
pracownicy gminy czy urzędu powiatowego lub wojewódzkiego, może nie 
jako wykłady systematyczne, ale w charakterze zaproszonego ad hoc prele- 
genta. Słuchaczom daje to możliwość poznania ludzi pracujących w urzędzie, 
a im -  lepszą znajomość problemów lokalnych. Dobrze by było, gdyby co 
tydzień lub co pewien czas, oprócz kilku godzin zajęć systematycznych ze 
znanymi wykładowcami, było też spotkanie z takim prelegentem-gościem, 
który należy do ciekawych osobistości, znanych z życia publicznego (wyjąt- 
kowy duszpasterz, minister, działacz społeczny, pisarz, poeta, weteran woj- 
ny), by na konkretny temat powiedzieć coś ciekawego studentom.

Lokale -  jak zauważył Ksiądz Biskup -  są do dyspozycji w każdej para- 
fii. To sale parafialne lub katechetyczne. Apelował, by były one odpowied- 
nio wykorzystane. Dobrze, gdyby było kilka sal do dyspozycji, by niektóre 
zajęcia mogły być prowadzone równolegle, np. nauka języków obcych. 
W niektórych miejscowościach, dzięki dobrej współpracy z samorządami, od- 
dano na użytek uniwersytetu ludowego dawną szkołę czy pałac, a nawet 
umieszczono siedzibę uniwersytetu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Skąd pieniądze? Okazuje się, że doświadczenia są różne, w zależności 
od tego, gdzie mieści się siedziba uniwersytetu: jeśli w ODR -  to instytu
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cja ta w dużej mierze (lokal, światło) partycypuje w kosztach utrzymania; 
jeśli w lokalach kościelnych, to parafia lub kuria. Wykładowcy przedmio- 
tów rolniczych z reguły nie biorą wynagrodzenia, bo to jest traktowane jako 
zajęcia w ramach ich pracy w ODR, podobnie pracownicy urzędów gmin- 
nych, powiatowych czy wojewódzkich, także honorowo rzecz traktują księża. 
Od początku studenci płacili za naukę języków obcych, bo wtedy nie opusz- 
czali zajęć. Wszystkim wykładowcom w formie podziękowania ofiaruje się 
jakąś pamiątkę z dedykacją i podpisem biskupa.

Uczestnicy wykładów biorą udział w różnych uroczystościach. A więc 
na początku roku lub po kilku tygodniach jest uroczysta inauguracja roku 
akademickiego: Msza pod przewodnictwem Księdza Biskupa, wykład in- 
auguracyjny, przemówienia, immatrykulacja, rozdanie dyplomów. Do bar- 
dzo miłych uroczystości należy opłatek uniwersytecki, zabawa karnawałowa, 
rekolekcje wielkopostne, jajko wielkanocne.

Rezultaty działania takich uniwersytetów są na pewno wielorakie: po- 
głębienie wiedzy, formacji chrześcijańskiej (najbardziej studenci cenili so- 
bie wykłady z teologii życia wewnętrznego: jak kształcić swój charakter, 
jak ewangelizować wieś itp.) Absolwenci piszą pracę pod kierunkiem pro- 
fesora, do którego chodzą na seminarium. Są to nieraz krótkie monografie 
parafii albo biografia jakiegoś działacza społecznego (świeckiego lub du- 
chownego) bądź opis metod uprawy lub hodowli -  według zainteresowań 
piszącego i profesora. U absolwentów widać zbliżenie do Kościoła, anga- 
żują się do Akcji Katolickiej, interesują się życiem Kościoła, wpływają po- 
zytywnie na środowisko."

Struktura i działalność uniwersytetów ludowych 
w diecezji włocławskiej

Według biskupa Andrzejewskiego dobrze jest łączyć ideę uniwersytetu 
ludowego z działalnością duszpasterską i oświatową, jaką prowadził jakiś 
miejscowy społecznik. Radził go brać jako patrona takiej placówki. Pomaga 
bowiem odnowić polską wieś i przystosować ją  do nowej rzeczywistości 
poprzez przekształcanie postaw, świadomości i systemu wartości.12

Patroni uniwersytetów ludowych i działalność dydaktyczna tych placówek
W diecezji włocławskiej biskup Andrzejewski nawiązał do ks. Wacława 

Blizińskiego (1870-1944), proboszcza w Liskowie, twórcy nowoczesnej wsi 
polskiej, sztandarowego społecznika spośród kapłanów nie tylko w diecezji 
włocławskiej, ale i całej Polski. Wybrał go na patrona Uniwersytetu Ludo- 
wego we Włocławku jako centrali koordynującej działalność filii w Koninie
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i w Kaliszu. W Grzegorzewie przywołano na pamięć działność przedwojen- 
nego posła na Sejm -  ks. Szczęsnego Starkiewicza, a w Siniarzewie -  obrońcę 
ziemi polskiej przed kolonistami niemieckimi, ks. Alojzego Hofmana.

Uniwersytet Ludowy im. Ks. Wacława Blizińskiego nie został jednak 
pomyślany jako forma kształcenia w dawnym stylu, a więc jako rodzaj kursu 
z internatem, ale ze względu na dogodne możliwości przemieszczania się, 
są to jednodniowe w ciągu tygodnia spotkania ludności wiejskiej, połączo- 
ne z wykładami i ćwiczeniami.13

Na terenie diecezji włocławskiej działało 13 oddziałów Uniwersytetu 
Ludowego im. ks. Wacława Blizińskiego, prowadzonych przez Diecezjalne 
Duszpasterstwo Rolników: Włocławek (1989-2002), Kalisz (od 1990), Ko- 
nin (1990-1996), Sieradz (1990-1995), Zduńska Wola (od 1995), Słupca -  
Giewartów (1997-2000), Turek (jeden rok), Piotrków Kujawski (1996-1999), 
Grzegorzew (1995-1999), Lubicz Górny (od 1997), Ciechocinek (1996-1999), 
Siniarzewo (1999-2002), Powiercie (1999-2000, 2002-). Po utworzeniu die- 
cezji kaliskiej w 1992 r. poza granicami diecezji został oddział w Kaliszu. 
Obecnie w pełni funkcjonują oddziały w Zduńskiej Woli i Lubiczu Górnym, 
we Włocławku w 2002 r. czasowo zawieszono funkcjonowanie Uni wersy te- 
tu, a Powiercie po dwuletniej przerwie wznawia działalność. Niektóre oddzia- 
ły kończyły bądź zawieszały swoją działalność na skutek braku chętnych 
(Konin, Włocławek), inne ze względu na zmianę placówki duszpasterskiej 
przez dyrektora i niepodjęcie zadań przez następcę (Grzegorzew, Piotrków 
Kujawski).

Zajęcia uniwersytetu odbywają się w okresie jesienno-zimowym (paź- 
dziemik -  marzec). Miejscami spotkań są, zależnie od filii, sale katechetyczne 
przy plebanii, sale wynajmowane od szkół, np. na zajęcia z informatyki, lub 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Organizowane są w ciągu jednego dnia w tygodniu, zwykle w soboty, 
w wymiarze kilku godzin. Roczny cykl zajęć to minimum ok. 120 godzin, 
choć najczęściej jest ich znacznie więcej. Nauka jest z reguły nieodpłatna. 
Należy jednak uiścić ustaloną opłatę za zajęcia dla chętnych z języka obce- 
go (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) i komputerów, w celu 
opłacenia wykładowców i sal komputerowych. Poza tym uniwersytety finan- 
sowane są z funduszów poszczególnych parafii, nierzadko z osobistych pie- 
niędzy prowadzących daną placówkę. Uniwersytet otrzymał też dotacje, 
np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie celo- 
wych tematów z zakresu ochrony środowiska, zalesienia itp. Fundusze zapew- 
niają opłacenie specjalistów w danej dziedzinie. Wielu jednak wykładowców 
prowadzi swoje zajęcia społecznie, nie pobierając żadnych opłat.
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Katolickie uniwersytety ludowe są uniwersytetami otwartymi dla wszyst- 
kich, a ich zadaniem nie jest zastępowanie uczelni rolniczych, choć wiedza 
rolnicza zajmuje w nim wiele miejsca, lecz dokształcanie animatorów życia 
społecznego wsi.

Główną formą pracy na uniwersytecie ludowym jest wykład, choć nie jest 
to jedyna forma. W ramach nauki organizowane są wyjazdy studyjne, np. 
wyjazd w maju 1996 r. na osiem dni do Belgii i Holandii, gdzie studenci mogli 
zwiedzać instytuty związane z funkcjonowaniem rolnictwa w Belgii, lub 
wyjazd studyjny (kwiecień 1999) do skansenu w Lednicy i do katedry 
w Gnieźnie i in. Ważnym elementem formacji w katolickim uniwersytecie lu- 
dowym jest uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych dla słuchaczy. Wie- 
lokrotnie były to wspólne dla wszystkich oddziałów rekolekcje w Licheniu, 
jeden raz w Grzegorzewie (1997) -  w głoszonych tam przez biskupa Roma- 
na Andrzejewskiego ogólnopolskich rekolekcjach dla rolników, transmitowa- 
nych przez Radio Maryja.14 Coraz częstsza staje się praktyka skupień 
rekolekcyjnych w poszczególnych oddziałach filialnych.

Udział w zajęciach uniwersytetu może brać osoba dorosła, niezależnie 
od poziomu wykształcenia i wieku. Zajęcia prowadzone są w stałych grupach 
słuchaczy, choć odbywają się również zajęcia otwarte, w których mogą brać 
udział osoby zainteresowane daną problematyką, chociaż nie będące stałymi 
słuchaczami. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zamiar podnoszenia 
swoich własnych kwalifikacji, umiejętności i zamiar aktywnego włączania się 
w przyszłości w życie środowiska, parafii, Kościoła, państwa.

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach oraz do znajomości 
literatury wyznaczonej przez program uniwersytetu. Studenci otrzymują in- 
deksy i zaliczają wszystkie przedmioty czy bloki tematyczne. Warunki zali- 
czenia ustala ze słuchaczami wykładowca. Zdane egzaminy pozwalają 
rozpocząć kolejny rok studiów. Zajęcia poszczególnych roczników, ze względu 
na liczbę uczestników, są najczęściej łączone. Ponieważ zajęcia nie mają 
charakteru szkolnego, nie ma znaczenia, czy daną problematykę student po- 
zna w pierwszym czy trzecim roku studium. Na zakończenie, po trzech la- 
tach studiów, po złożeniu egzaminów i napisaniu pracy dyplomowej 
uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia uniwersytetu, świadectwo lub za- 
świadczenie np. o ukończeniu kursu komputerowego, bądź odbyciu tematycz- 
nego szkolenia.

Charakterystyka uczestników15
Uczestnikami uniwersytetów ludowych są osoby ze średnim bądź zawo- 

dowym wykształceniem, chcące zdobyć wiedzę potrzebną do codziennej
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pracy. Rozpiętość wiekowa tych osób zawiera się między 24 a 45 rokiem 
życia. Dokształcają się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Reprezentują oni 
różne zawody, choć można powiedzieć, że są to głównie ludzie zajmujący się 
pracą w rolnictwie i mieszkający na wsi. W zajęciach biorą też udział osoby 
będące bez pracy od roku do kilkunastu lat. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę na różne podejście kobiet i mężczyzn do sprawy nauki: kobiety po- 
dejmują próbę dokształcania się w celu zagospodarowania własnego czasu 
i jako antidotum na bezrobocie i problemy z tym związane, mężczyźni nato- 
miast chcą zdobywać wiedzę, aby ją  wykorzystać w aktualnie wykonywanych 
obowiązkach.

Bez wątpienia można powiedzieć o tych ludziach, że są osobami samo- 
dzielnymi, które starają się za wszelką cenę poradzić sobie w tak trudnym 
nieraz życiu. Szukają wszelkich możliwych metod, środków, aby zatroszczyć 
się o los własny i rodziny. Nie potrzeba ich do niczego usilnie namawiać. Oni 
sami, jeśli uznają to za słuszne, podejmują nieraz trudne działania. Są to lu- 
dzie, którzy poprawę własnej sytuacji życiowej widzą w zaangażowaniu 
i odpowiedzialności. Widzą potrzebę aktywności w każdej sferze ludzkiego 
życia, aby dostosować się do wymagań współczesnej rzeczywistości.

Po przeanalizowaniu motywów podjęcia nauki na uniwersytecie ludo- 
wym przez uczestników można wskazać na trzy główne, niekoniecznie roz- 
łączne, powody ich zaangażowania.

Pierwszym jest chęć zdobycia nowej wiedzy dotyczącej rzeczywistości, 
która nas otacza, a bywa czasem niezrozumiała. Dotyczy to bowiem spraw 
aktualnych, bieżących, bezpośrednio związanych z ich położeniem. Innym 
obszarem jest wiedza pozwalająca poszerzyć horyzonty i zapewnić rozwój 
osobisty.

Drugim motywem podjęcia nauki jest chęć podniesienia własnych kwa- 
lifikacji zawodowych, co pozwala na lepsze wykonywanie obecnej pracy bądź 
znalezienie nowej. A to dla tych osób ma ważne znaczenie. Związane jest to 
z obecnie panującą sytuacją na rynku pracy, również na wsi i w dziedzinie 
rolnictwa. Stawiają sobie oni pytanie: co robić, aby godnie żyć? Czy się prze- 
kwalifikować i zająć zupełnie czymś innym, czy może rozwinąć własne go- 
spodarstwo, ale w jaki sposób? Są to pytania, na które szukają oni odpowiedzi 
właśnie na uniwersytecie ludowym, choć nie tylko. Starają się nauczyć ob- 
sługi komputera, rachunkowości czy języków obcych, w miarę własnych 
możliwości. Szukają alternatyw dla obecnie stosowanych rozwiązań we wła- 
snych gospodarstwach. Są zainteresowani agroturystyką, która może dać szan- 
sę zatrudnienia osobom będącym na wsi bez pracy. W tej dziedzinie można 
wskazać na pewne sukcesy. Wspomnę jedynie gospodarstwo agroturystycz-
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ne absolwentki oddziału Uniwersytetu Ludowego w Grzegorzewie, Zuzanny 
Gwiaździńskiej, czy nową technologię uprawy warzyw podpatrzoną na wy- 
jeździe studyjnym w Belgii, a zastosowaną w swoim gospodarstwie przez 
Mirosława Serafmowicza.

Trzecim powodem uczestnictwa w zajęcich Uniwersytetu Ludowego jest 
chęć nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi z różnych ka- 
tegorii wiekowych. Jest to istotny motyw dla tych osób, które wykazują chęć 
bycia wśród ludzi. Jest to z pewnością znak naszych czasów, iż do kontak- 
tów z innymi ludźmi potrzebujemy instytucji, która nam to ułatwi.

Ważnym zadaniem Uniwersytetu jest formowanie uczestników w sferze 
ich życia moralnego i religijnego. Zmieniający się w szybkim tempie świat 
powoduje dezorientację jednostek w życiu codziennym. Czują się zagubieni 
i nie wiedzą, w jakiem kierunku podążać. Potrzebują potwierdzenia własnej 
drogi życiowej, którą wcześniej obrali w łączności z Kościołem. Poszukują 
drogowskazów ukazujących im, co jest dobre, a co złe. Duże znaczenie przy- 
pisują wiedzy zdobytej podczas nauki na Uniwersytecie odnoszącej się do ich 
życia moralnego, religijnego. Zajęcia z teologii, historii Kościoła czy religio- 
znawstwa pozwalają im na odnalezienie własnego miejsca w świecie ludzi 
żyjących innymi ideami, wartościami.

Wzrost świadomości społecznej uczestników
Uniwersytet Ludowy jest miejscem, gdzie ukazuje się potrzeba współ- 

nego działania, zaangażowania się wszystkich jednostek w tworzenie 
własnego otoczenia, w którym żyją. Uświadamia się uczestnikom, że ich 
los jest w ich rękach. Należy zatem angażować się w działalność samorzą- 
dową, w pracę mającą na celu wspólne dobro mieszkańców. Nauka na 
Uniwersytecie jest bodźcem dla ludzi uczących się tam do podejmowania 
trudnych, lecz wspólnie tworzonych działań, rozwiązań problemów. Wśród 
słuchaczy są osoby, które poważnie wzięły sobie do serca stwierdzenie, że 
to od nich samych zależy ich los własny, rodziny czy społeczności lokal- 
nej. Angażują się oni w działania rady samorządowej, podejmują się funk- 
cji sołtysa czy uczestniczą w komisji wyborczej. Aktywizują się również 
w sferze politycznej. Śledzą wydarzenia społeczno-gospodarcze, polityczne 
kraju. Sięgają po prasę dostarczającą im bieżących informacji. Są to formy 
aktywności, w której widać rosnącą coraz bardziej świadomość słuchaczy 
Uniwersytetu. Czują oni potrzebę brania odpowiedzialności za swoje 
środowisko. A ponadto Uniwersytet stał się miejscem formowania określo- 
nych poglądów jego uczestników na bieżące sprawy i wydarzenia w kraju, 
mieście czy wsi.
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Ważną funkcją uniwersytetów ludowych jest przekazywanie kultury, tra- 
dycji kraju, Kościoła oraz danego regionu. Jest to bowiem źródło istnienia 
państwa i Kościoła. Nasza przeszłość jest istotnym czynnikiem kształtującym 
teraźniejszość i przyszłość. Wyznacza kierunek naszych zmagań i wysiłków, 
nadaje im sens i znaczenie. Naród bez tradycji ginie. Uniwersytet jest insty- 
tucją starającą się zapobiec przejawom działań, które zmierzają do zerwania 
z tradycją, z korzeniami naszego narodu.

Tematyka zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ludowym zawiera prze- 
kaz kulturowy, tradycję i historię głównie danego regionu, gdyż ona często 
ulega zapomnieniu, a brak łatwo dostępnych źródeł jest czynnikiem hamują- 
cym poznawanie historii regionu. Osoby badane wskazują na duży wkład na- 
uki na Uniwersytecie we wzrost ich świadomości ״ regionalnej” . Często 
dopiero na tym etapie uświadamiają sobie bogactwo tradycji terenów, na któ- 
rych mieszkają.

״ Dzisiejsi ludzie” potrzebują jasnych, prostych rozwiązań przydatnych 
w każdej sytuacji życiowej. Uniwersytet jest dla nich miejscem, gdzie ״pod 
okiem” Kościoła mogą poznać, co w kontekście jego nauki jest dobre, a co 
złe. W oparciu o zasady, normy i wartości Kościoła katolickiego porządkują 
oni swój własny świat. Uświadamianie o istniejących lub mogących się 
pojawić zagrożeniach w dzisiejszym świecie jest pierwszym etapem w ״udzie- 
laniu pomocy” zagubionym jednostkom. Wpływa to na poprawę ״czujności” 
wśród uczestników na wszystko, co może ich spotkać w życiu.

Oprócz strony informacyjnej Uniwersytet niesie także w ramach swej 
działalności przekaz wartości i norm chrześcijańskich. Całokształt działań 
edukacyjnych prowadzony jest w tym duchu i stanowi wsparcie dla aktyw- 
ności podejmowanych przez Kościół. Jest zapleczem formującym zaangażo- 
wanych katolików w sprawy ich Kościoła. Taki kierunek działania ma być 
receptą na zagubienie ludzi w dzisiejszym świecie. Jest to jedna z form prze- 
ciwstawiania się zagrożeniom mogącym doświadczać każdego człowieka.

Dalej warto zwrócić uwagę na taką funkcję Uniwersytetu Ludowego, jak 
kształtowanie wśród uczestników postawy ciekawości świata. Nauka na Uni- 
wersytecie jest pewnego rodzaju wstępem, a nie finałem aktywności ludzi na 
wsi. Uniwersytet Ludowy jest więc miejscem formowania się pewnych na- 
wyków autoedukacji. Uniwersytet przysposabia tych ludzi do umiejętnego 
korzystania z różnych możliwości: od czasopism, prasy i książek począwszy 
aż po wykorzystywanie do tych celów komputera czy języka obcego (choć 
znane są może na razie tylko jego podstawy). Rozbudzenie bowiem świado- 
mości potrzeby ciągłego dokształcania prowadzi do tworzenia własnego 
warsztatu, który im pozwoli dalej się rozwijać.
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Ku szukaniu odpowiednich form duszpasterstwa
W zakończeniu warto podkreślić, że katolickie uniwersytety ludowe 

wpisały się w pejzaż duszpasterstwa w Polsce dzięki inspirującej roli krajo- 
wego duszpasterstwa rolników i biskupa Romana Andrzejewskiego osobiście. 
Nie są i nie mogą stanowić panaceum na wszystkie bolączki ludu wiejskie- 
go, ale przez swoją działalność wyciągnęły wielu z marazmu i zniechęcenia, 
pobudziły do aktywności i natchnęły do działania. Wielu uczestników zbli- 
żyły do Kościoła i spowodowały, że są oni aktywnymi członkami rad dusz- 
pasterskich, twórczo działają w swoim środowisku, a nawet pełnią funkcję 
sołtysów, radnych gminy i wójtów. Działają w różnego rodzaju samorządach, 
przeniknięci wartościami ewangelicznymi. Warto więc było podjąć trud 
organizowania tych placówek, podobnie jak i teraz trzeba się zastanowić nad 
dalszą ich działalnością i taką ich formą, by odpowiedzieć na znaki czasów, 
na wyzwanie, jakie Bóg przed nami stawia.
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