
Kierunki rozwoju polskich wsi.  
Po drabinie zrównoważonego  
rozwoju do wielofunkcyjności.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyznacza nowy porządek społeczno-gospodarczy uwzględ-
niający aspekt środowiskowy. Chodzi zatem o odpowiedzialne i racjonalne planowanie przedsięwzięć 
umożliwiających rozwój światowej gospodarki gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo środowiska  
i poprawę jakości życia ludzi.
Strategie zrównoważonego rozwoju podejmują próbę pogodzenia interesów antroposfery i biosfery. 
Stawia sobie za cel harmonizację ludzkiego świata ze światem przyrody umożliwiającą samorealizację 
człowieka, bez konieczności destrukcji środowiska. 

Czy akcentowane w kontekście zrównoważonego rozwoju priorytety mają szansę być przyjęte  
w tak skrajnych obszarach i różnorodnych warunkach? Co wdrażanie postulatów zrównoważonego 
rozwoju może wnieść do środowisk wiejskich?

Ustalenia terminologiczne:
Antroposfera – termin pochodzi od dwóch słów greckich: anthropos (człowiek) i sphaira (kula, kula 
ziemska), oznacza sferę bytowania człowieka na Ziemi oraz jego działalność twórczą, wytwórczą  
i produkcyjną. Antroposferę stanowi zatem zarówno sam człowiek, jak i jego rozmaite wytwory  
cywilizacyjne oraz kulturowe.

Biosfera – termin pochodzi od dwóch słów greckich: bios (życie, czas trwania życia, środki do życia) 
oraz sphaira i oznacza sferę kuli ziemskiej, w której występuje życie.
Często jako odpowiednik pojęcia „biosfera” stosuje się terminy „natura”, „środowisko przyrodnicze”  
czy „środowisko naturalne”. Współcześnie mówi się o środowisku społeczno-przyrodniczym  
zwracając przy tym uwagę, że (…) nie powinno się wydzielać „człowieka z biosfery” [Sandner 2008,  
s. 26]. Nie można też zakładać istnienia kryzysu pomiędzy antroposferą a biosferą. Dopuszcza się  
natomiast badanie ich wzajemnych relacji.

„Zrównoważony rozwój” (ang. sustainable development) – to rozwój, który zaspakaja potrzeby  
obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb. 

Pojęcie „zrównoważony rozwój” zostało sformułowane w roku 1987 w Raporcie Komisji Brundtland 
„Nasza wspólna przyszłość” (ang. Our Common Future) w odpowiedzi na niewłaściwą działalność 
człowieka, przejawiającą się w dowolnym przekształcaniu środowiska przyrodniczego. Wydarzenie to 
stało się momentem przełomowym, określającym nie tylko potrzebę, ale także konieczność gospodaro-
wania środowiskiem naturalnym w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych 
pokoleń. Wprawdzie ochrona środowiska była priorytetem działań wynikających już z wcześniejszych 
porozumień o charakterze lokalnym i międzynarodowym, to jednak dopiero idea zrównoważonego 
rozwoju zauważyła potrzebę skorelowania wszystkich płaszczyzn ludzkiej egzystencji, w tym gospo-
darczą, społeczną i środowiskową.

Zrównoważony rozwój postrzegany jest jako koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, która zakłada 
przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, proponuje zmiany tendencji, które są 
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niekorzystne dla środowiska oraz dąży do transformacji dotychczasowych społecznych wzorców  
na styku człowiek – przyroda. 

O rozwoju zrównoważonym można mówić na wielu płaszczyznach. Najczęściej problematykę  
tę porusza się w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Proponuje się wówczas 
między innymi promowanie inicjatyw przeciwdziałających nadmiernej eksploatacji biosfery poprzez 
dostosowywanie przedsięwzięć gospodarczych do potrzeb środowiskowych. 

Odnosząc programy zrównoważonego rozwoju do środowiska przyrodniczego ma się na uwadze 
zapobieganie obecnej tendencji do przesadnego zużywania surowców naturalnych i nieodpowiedniego 
gospodarowania zasobami przyrody.

W dyskusjach prowadzonych nad zrównoważonym rozwojem w kontekście społeczno-gospodarczym 
dotyka się natomiast kwestii demograficznych i ogólnobytowych. Zwraca się uwagę na potrzebę  
ograniczenia wzrostu liczby urodzeń w krajach Trzeciego Świata oraz regulacji rozpiętości pomiędzy 
biednymi i bogatymi narodami. Pojawia się wówczas problematyka związana z niedostatkiem pożywie-
nia, niedostępnością do zasobów wody pitnej, brakiem podstawowych środków do życia. Rozważania 
na powyższe tematy przenoszone zostają także na płaszczyznę społeczną i polityczną, są one bowiem 
od siebie istotnie zależne. Nie ma już wątpliwości, że problemy ochrony środowiska naturalnego  
i społecznego są ze sobą ściśle powiązane. Tam gdzie występuje dysproporcja klasowa szacunek dla 
przyrody staje się sprawą drugorzędną. Ludzie biedni, dotknięci głodem zmuszeni są zdobywać poży-
wienie i środki do życia w sposób nieraz bardzo kosztowny dla środowiska przyrodniczego. Zależność 
ta jest jednak dwukierunkowa – zły stan środowiska także przyczynia się do pogłębiania biedy.  
W miejscach zanieczyszczonych, a tym bardziej zdewastowanych, nie ma szans na prowadzenie  
gospodarstw, uprawę roli czy hodowlę zwierząt. W koncepcje zrównoważonego rozwoju wpisuje się 
właśnie kwestię równości szans wszystkich ludzi zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Ważne jest zatem, aby te trzy sfery ludzkiej rzeczywistości – wzrost gospodarczy, rozwój społeczny, 
ochrona środowiska przyrodniczego – integrować i harmonizować.

Zrównoważony rozwój można zatem uznać za proces przyczynowo powiązanych i stopniowo  
wdrażanych zmian ukierunkowanych na osiągnięcie pewnej zgodności pomiędzy człowiekiem  
a przyrodą. Zgodność ta może zaistnieć w momencie kiedy człowiek w swoich działaniach obejmie 
ochroną środowisko naturalne i zechce czuć się za nie odpowiedzialny. Musi dojść do zmiany postaw 
ludzkich przejawiających się m.in w ograniczeniu konsumpcyjnego stylu życia, przeciwdziałaniu  
zanieczyszczaniu powietrza, racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, właściwym  
zagospodarowywaniu odpadów, dostosowywaniu rozwoju gospodarczego nie tylko do potrzeb  
człowieka, ale całej biosfery.

W społecznej świadomości często funkcjonuje utarty schemat podziału Polski na regiony miejskie  
i wiejskie. Takie postrzeganie stwarza niebezpieczeństwo podkreślania wyższości miast nad wsiami, 
powodując niekiedy stygmatyzację ludności wiejskiej. 

Infografika 1. Argumenty wzmacniające postrzeganie dysproporcji między regionem miejskim  
i wiejskim
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Wyszczególnione powyżej argumenty wynikają przede wszystkim z postrzegania obszarów wiejskich 
głównie jako miejsc służących do rozwoju rolnictwa, które stanowi jedynie źródło dochodu. 
Sprawy środowiskowe inaczej postrzegane są w mieście i na wsi, w inny sposób człowiek doświadcza 
przyrody w obu tych miejscach. Środowisko miejskie, ze względu na swoją specyfikę – wprowadzanie 
sztucznych elementów w naturalny krajobraz, ograniczony kontakt z przyrodą – nierzadko przyczynia 
się do pogarszania jakości życia człowieka, generując dodatkowo tzw. stres środowiskowy (jest on 
efektem wzmożonego tempa życia, gęstej zabudowy, hałasu, zanieczyszczonego powietrza, itp.).  
W środowisku wiejskim człowiek ma szansę doświadczać przyrody w swoich codziennych aktywno-
ściach, nawet zawodowych. Uważa się, że wieś pozytywnie wpływa na jakość i komfort życia z uwagi 
na stałą bliskość z mniej skażoną i mniej przekształconą naturą. Podkreślana jest szczególna wartość 
rolnictwa, ale także działalność pozarolnicza.

Zrównoważony rozwój ma szansę zaistnieć w środowisku wiejskim w momencie postrzegania różnych 
zjawisk w sposób kompleksowy, systemowy. Zmiana bowiem choćby jednego elementu (społecznego, 
przyrodniczego, ekonomicznego) z tego systemu bez odniesienia się do pozostałych skutkuje upośle-
dzeniem całości, zaburzając równowagę, której odbudowanie będzie się wiązało z dużym nakładem 
czasowym i finansowym. Uzyskanie równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami zrównoważonego 
rozwoju jest szczególnie istotne w przypadku działalności rolniczej oraz obszarów wiejskich funkcjo-
nujących w obrębie środowiska przyrodniczego. Wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju na wsi 
oznacza postrzeganie obszarów wiejskich w sposób wielofunkcyjny. Wiąże się to z gospodarowaniem 
przestrzenią w taki sposób, aby aktywność produkcyjna, mieszkaniowa, rekreacyjna, zdrowotna czy 
estetyczna wpływały jak najmniej szkodliwie na środowisko z zachowaniem postawy konserwacyjnej 
względem zasobów przyrody, w tym jej bioróżnorodności. 

„Polityka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich winna odnosi się do wszystkich działalności 
na tych terenach i wymaga wszechstronnych działań, m.in. rozwoju kapitału ludzkiego, ochrony gleb, 
poprawy gospodarki wodnej, ochrony różnorodności biologicznej, zaopatrzenia wsi w energię,  
zwiększenia udziału ludności w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystywania zasobów”  
[Woś, Zegar 2002, s. 52].

W celu zapewnienia poprawy jakości i standardu życia mieszkańców wsi należy podjąć działania  
stymulujące rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarki terenów wiejskich, zgodnie z postulatami 
zrównoważonego rozwoju.

W tym zakresie można sformułować następujące rekomendacje:

1. Zatrzymanie procesu opuszczania terenów wiejskich na rzecz organizacji życia w mieście;
2.  Stwarzanie możliwości do podejmowania pracy na terenach wiejskich np. poprzez rozwijanie usług 

wiejskich, małego i średniego przemysłu;
3. Przeciwdziałanie zjawisku biedy, poprawa warunków bytowych;
4.  Zapewnianie sprawiedliwego dysponowania funduszami publicznymi na infrastrukturę, bezpieczeń-

stwo publiczne, ochronę zdrowia, edukację;
5.  Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez rozwijanie usług transportu publicznego 

pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi;
6.  Wykorzystywanie kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego potencjału z utrzymaniem i poszano-

waniem składników krajobrazu wiejskiego; 
7. Wzmacnianie i promowanie obszarów wiejskich poprzez integrowanie ich z małymi miasteczkami.

Wielofunkcyjność wsi będzie polegać zatem na planowaniu rozwoju terenów wiejskich z uwzględnie-
niem kwestii społecznych (socjalnych), środowiskowych i ekonomicznych. Wyjście poza tradycyjny 
model, oparty na rozwoju przede wszystkim funkcji rolniczych wsi, wymaga partycypacji społecznej, 
brania pod uwagę interesów wszystkich grup społecznych i aktywizowania sektora administracji pu-
blicznej gotowej na współpracę z obywatelami.
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Dlatego tak ważne jest, aby problematyka ochrony środowiska zaistniała w świadomości społecznej 
lokalnych mieszkańców. Jest to konieczność obiektywno-egzystencjalna, gdyż pozwala człowiekowi  
na życie w dobrych warunkach społeczno-środowiskowych. 

Po analizie aktywności środowisk lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska społeczno-przyrodni-
czego można stwierdzić, że jest zauważalny pewien progres. Daje on nadzieję na zaistnienie kultury 
ekologicznej społeczności lokalnych. co w dłuższej perspektywie może zaowocować kulturą  
ekologiczną społeczeństwa polskiego.
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