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Historia 
 Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, działa 
nieprzerwanie od 1946 i zlokalizowany jest na 

obszarze  Krajny Złotowskiej – niezwykle 
urokliwej krainy pod względem przyrodniczym 

i turystycznym. 

 



 Siedziba uniwersytetu mieści się w 
neogotyckim pałacu z XVII w, któremu 

obecny kształt został nadany w XIX w. Pałac 
otoczony jest 3 hektarowym parkiem z 
bogatym drzewostanem i różnorodną 

roślinnością. Całość tworzy bardzo 
atrakcyjne i przyjazne człowiekowi miejsce. 

 



Pałac wygląda okazale zarówno 
latem… 

 



… jak i w zimie 



• Powojenna działalnośd UL skupia się na 
przygotowaniu działaczy kultury i oświaty do 

pracy na wsi.  
• W placówce, w odpowiedzi na rosnące potrzeby 

lokalnego środowiska, kształcono przedszkolanki i 
prowadzono kursy księgowości. 

• Uniwersytet Ludowy kładł mocny nacisk na 
zajęcia kulturalno – oświatowe, organizował 

zespoły artystyczne spośród absolwentów, które 
znacząco ożywiały życie mieszkaoców Radawnicy i 

sąsiednich miejscowości.   
 



 



Otwarci na potrzeby społeczeostwa i 
czasu 

• Od początku swojego istnienia UL w Radawnicy 
prowadził działalnośd będącą odpowiedzią na 

zmieniające się warunki społeczne i ekonomiczne, 
mając na uwadze szczególnie młodych ludzi. 

• W 1995 UL prowadzi  szkoły policealne, których 
zadaniem jest  przygotowanie wykwalifikowanej 
kadry do pracy z osobami niepełnosprawnymi i 
osobami starszymi. Nauka trwa w zależności od 

rodzaju zawodu 1 rok lub 2 lata i prowadzona jest 
na dwóch płaszczyznach: teoria i praktyka.  

 



 



W szkole policealnej kształcimy w 
zawodach: 

 

 



Zajęcia praktyczne – wiklina 
papierowa. 



Zajęcia  praktyczne – pracownia  
kulinarna 



 



 



 



 W  ramach  UL działa również 

 Niepubliczny Ośrodek Kształcenia 

 i Doskonalenia Zawodowego,  

który organizuje zawodowe kursy kwalifikacyjne 
i  kursy umiejętności. Ośrodek współpracuje 
min. z Powiatowym Urzędem Pracy i 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 



 



 



 



Impreza  integracyjna „ Bawmy  się  
razem” z udziałem uczestników  WTZ. 



Kadra nauczycielska 

 



 
 
 



Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii 
dla młodzieży zagrożonej 

niedostosowaniem 
• Od początku swojej działalności UL  szczególną troską 

otaczał ludzi młodych kształtując ich właściwe postawy 
wobec życia, ucząc szacunku dla innych i pokazując 
perspektywy rozwoju. 

• Tymi przesłankami kierowano się powołując do życia w  

    2009 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

• Misją Ośrodka jest zapewnienie indywidualnej opieki, 
pomocy wychowawczej, psychologicznej, 
socjoterapeutycznej młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym, z problemami w 
nauce, zaniedbanej wychowawczo i emocjonalnie. 

 

 

 



 



Jesieo  życia  bez  obaw 

 Działamy także na potrzeby osób starszych. 
Słuchacze wspierają seniorów w ich 
codziennym życiu i pomagają im aby mogli jak 
najdłużej funkcjonowad w rodzinie i 
środowisku lokalnym. 



 





 

Projekty Europejskie 



LLP Grundtvig 

Recipes for success – najsmaczniejszy projekt 



LLP Grundtvig 

Talking Bikes  



ERASMUS + 



 



Kursy dodatkowe 



Nagroda im. Orkana za 2014 rok 



 

Dziękujemy za uwagę 


