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Przez lata dzia!ali#my, pod$%aj$c bezrefleksyjnie za przekonaniem, %e o jako-
#ci naszego %ycia i pracy #wiadczy to, ile wytworzymy i ile skonsumujemy. 

&$czyli#my to prze#wiadczenie z presj$ na nieustanny wzrost i rozwój, oczekuj$c 
od siebie i #wiata coraz wi"cej i wi"cej. To oczywi#cie nie mog!o sko'czy( si" do-
brze. Jednak póki nie by!o wida( ogromnej skali niszcz$cych dzia!a', póty igno-
rowali#my sygna!y ostrzegawcze p!yn$ce ze #wiata, co sprawia!o, %e jego wspó!-
czesne wcielenie niemal na ka%dym poziomie (ekonomicznym, spo!ecznym, 
technologicznym) stawa!o si" swoistym zwiastunem nadci$gaj$cej katastrofy, 
u której progu w!a#nie stoimy.

Wci$% jeszcze mo%emy odmieni( te niepokoj$ce losy #wiata. Zdefiniowanie 
problemu, akceptacja konieczno#ci zmian, wreszcie wskazanie kierunków 
dzia!a', s!owem: wielowymiarowa edukacja, to kluczowe elementy, dzi"ki któ-
rym ka%dy z Czytelników – ka%dy z nas – b"dzie móg! w!a#ciwie kszta!towa( 
otoczenie.

Tymczasem w Polsce edukacja akademicka na temat zrównowa%onego roz-
woju najcz"#ciej prowadzona jest na kierunkach powi$zanych z ochron$ #rodo-
wiska, przy niemal kompletnym pomini"ciu wymiaru spo!ecznego, koniecznego 
do zbadania i zrozumienia wspó!czesnych procesów politycznych i spo!ecznych. 
Dlatego w naszym projekcie koncentrujemy si" na edukacji na rzecz zrównowa-
%onego rozwoju integruj$cej wymiary #rodowiskowy, ekonomiczny i spo!eczny, 
wp!ywaj$ce na funkcjonowanie spo!eczno#ci w skali lokalnej i globalnej. Dzi"ki 
edukacji przysz!ych lokalnych, a mo%e i mi"dzynarodowych decydentów – stu-
dentów politologii, stosunków mi"dzynarodowych, bezpiecze'stwa narodowego, 
a tak%e medioznawców, dziennikarzy i PR-owców, mamy realne szanse na zmia-
n" narracji i w konsekwencji kierunku podejmowanych dzia!a'.

Wprowadzenie do zrównowa!onego rozwoju. Podr"cznik akademicki pod re-
dakcj$ Adama Drosika, Doroty Heidrich i Magdaleny Ratajczak stanowi zatem 
odpowied) na luk" w polskim systemie edukacji wy%szej, a jednocze#nie sk!ada 
si" na kolejny element strategii z zakresu dzia!a' edukacyjnych, któr$ Fundacja 
HumanDoc realizuje od pocz$tku swej ponad 10-letniej dzia!alno#ci. Mówi$c 
wprost: edukowali#my z zakresu zrównowa%onego rozwoju (poprzez realizacj" 
reporta%y, tworzenie dzie! sztuki i podejmowanie szeregu dzia!a' z obszaru nie-
formalnej edukacji) na d!ugo przedtem, nim… by!o to modne.
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Zainteresowanie akademików naszym pierwszym projektem dedykowanym 
szkolnictwu wy%szemu: wydaniem multimedialnej publikacji Wprowadzenie do 
Global Studies. Podr"cznik akademicki1, opracowanej we wspó!pracy ze znako-
mitymi badaczami z Uniwersytetu Opolskiego, a tak%e wprowadzeniem dwóch 
nowych modu!ów (global studies, kierunek: politologia oraz komunikacja, i film 
w globalnym #wiecie, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja spo!eczna) na 
Uniwersytecie Opolskim, jedynie wzmocni!o nasze przekonanie o s!uszno#ci 
obranego przez Fundacj" kierunku. Zw!aszcza po dostrze%eniu naszych stara' 
przez kapitu!" GENE Global Education Award 2020/2021, która uzna!a projekt 
za jedn$ z 8 najlepszych inicjatyw tego rodzaju w ca!ej Europie2, stali#my si" jesz-
cze bardziej przekonani o konieczno#ci rozbudowania naszych dzia!a' w celu 
zwi"kszenia #wiadomo#ci nt. zrównowa%onego rozwoju – i to uj"tego w sposób 
holistyczny, z uwzgl"dnieniem nauk spo!ecznych.

Tym razem projekt zrealizowali#my z badaczami z trzech znamienitych uczel-
ni wy%szych w kraju: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wroc!awskiego 
oraz niezmiennie z Uniwersytetu Opolskiego. Z naukowcami z ka%dej z tych 
uczelni wspó!pracowali#my przy wcze#niejszych projektach edukacyjnych. 
Dzi"ki temu, podejmuj$c to wyzwanie, mieli#my #wiadomo#(, %e cho( czeka nas 
ci"%ka praca, to powstanie ona w gronie nie tylko znakomitych, zaanga%owanych 
badaczy i dydaktyków, ale przede wszystkim partnerów podzielaj$cych te same 
warto#ci. Tym bardziej doceniamy wysi!ek Autorów i Redaktorów podr"cznika 
za przyj"cie na siebie ci"%aru przygotowania wysokiej jako#ci materia!u meryto-
rycznego, ale tak%e za nieustanne przekazywanie odbiorcom naszych wspólnych 
warto#ci.

Multimedialna publikacja Wprowadzenie do zrównowa!onego rozwoju. 
Podr"cznik akademicki stanowi uzupe!nienie przedmiotu Zrównowa%ony rozwój, 
który od pa)dziernika 2022 r. wprowadzony zostanie na 13 kierunkach w kraju. 
Z podr"cznika skorzysta( b"d$ mogli wyk!adowcy i studenci przedmiotu, a tak-
%e wszyscy akademicy, s!uchacze, badacze, nauczyciele i edukatorzy ekologiczni, 
si"gaj$c po wersj" drukowan$ lub e-book dost"pny w zasobach zr.humandoc.pl. 
Oprócz wysokiej warto#ci tre#ci merytorycznych to w!a#nie multimedialno#( 
stanowi si!" tej publikacji. Atrakcyjna wizualnie oraz innowacyjna forma z pew-
no#ci$ odpowie na wymagania wspó!czesnego Czytelnika poszukuj$cego nie 
tylko wyczerpuj$cych informacji, ale tak%e prezentacji danych w uj"ciu wielo-
wymiarowym.

Zawarcie w podr"czniku zró%nicowanych danych oraz odsy!aczy do reporta%y 
i materia!ów uzupe!niaj$cych, w tym stworzonych przez Fundacj" HumanDoc 
podczas wyjazdów badawczo-szkoleniowych w Islandii oraz Svalbardzie, nadaje 
podr"cznikowi charakter jeszcze bardziej nowoczesny, dzi"ki czemu Czytelnicy 

1 K. Minkner, A. Drosik, S. Baraniewicz-Kotasi'ska, G. Haber, B. Maziarz, Wprowadzenie 
do Global Studies. Podr"cznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marsza!ek, Toru' 2019.

2 Innowacyjny projekt na rzecz edukacji globalnej, HumanDoc, www.globalstudies.hu-
mandoc.pl [dost"p: 6.07.2022].



S!owo wst"pu od Fundacji HumanDoc 9

mog$ w jednej chwili przenie#( wzrok znad s!owa czytanego na atrakcyjne w for-
mie tre#ci audiowizualne, dopasowane do tematyki poszczególnych rozdzia!ów. 
Kody QR umo%liwiaj$ przej#cie do przestrzeni wirtualnej równie% z poziomu 
drukowanej wersji ksi$%ki.

Celem Fundacji HumanDoc i Autorów by!o stworzenie podr"cznika przede 
wszystkim innowacyjnego, tak jak innowacyjna musi by( zmiana obecnej rze-
czywisto#ci. Zaanga%owanie Czytelnika w lektur" multimedialn$ pobudza jego 
wyobra)ni", a zarazem motywuje do zmiany postaw w realnym #wiecie.
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Termin „zrównowa%ony rozwój” pojawia si" w dyskursie naukowym, poli-
tycznym, spo!ecznym, medialnym co najmniej od momentu, gdy w 1987 r. 

opublikowano raport *wiatowej Komisji ds. *rodowiska i Rozwoju (tzw. Komisji 
Brundtland) Nasza wspólna przysz#o$%1. Autorzy dokumentu podj"li prób" defini-
cji poj"cia zrównowa%onego rozwoju i ich uj"cie jest bodaj najbardziej popularne: 
zrównowa!ony rozwój to rozwój zaspokajaj"cy potrzeby obecnych pokole# 
bez pomniejszania mo!liwo$ci zaspokajania swoich potrzeb przez pokolenia, 
które nastan" w przysz%o$ci. Tak rozumiany rozwój ma oznacza( wzrost gospo-
darczy przy jednoczesnym sprawiedliwym podziale p!yn$cych ze' korzy#ci oraz 
poszanowaniu #rodowiska naturalnego, którego zasoby s$ ograniczone.

*wiadomo#(, %e nadmierna konsumpcja i bezwzgl"dne wykorzystywanie 
dóbr oferowanych przez Ziemi" mog$ doprowadzi( do katastrofy, pojawi!a si" 
ju% znacznie wcze#niej – w 1969 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przedstawi! raport Cz#owiek i jego $rodowisko, w którym uwypu-
kli! zagro%enia dotycz$ce tego, jaka przysz!o#( czeka ludzko#(, je#li nie wdro%y 
si" racjonalnej kalkulacji zysków i strat z nieograniczonego rozwoju przemys!o-
wego i technologicznego. W roku 1972 w Sztokholmie zwo!ano pierwsz$ global-
n$ konferencj", której cel stanowi!a debata nad problemami ochrony #rodowiska 
naturalnego, a której zwie'czeniem by!o przyj"cie deklaracji obiecuj$cej zmian" 
negatywnych trendów nie tylko w zakresie rozwoju niszcz$cego planet", ale rów-
nie% dystrybucji jego efektów. W ko'cówce lat 70. XX w. cz!onkowie tzw. Klubu 
Rzymskiego podj"li dzia!ania na rzecz publikacji naukowych analiz mo%liwych 
scenariuszy dla Ziemi. By!o wi"c jasne jeszcze przed przedstawieniem raportu 
przez Komisj" Brundtland, %e ludzko#( ma!ymi krokami, które wraz z pokonywa-
niem kolejnych odcinków nabiera!y tempa, zmierza!a ku przepa#ci.

Zako'czenie zimnowojennej konfrontacji oznacza!o zarazem kres wi-
zji konfliktu nuklearnego jako g!ównego zagro%enia dla ludzko#ci i dla Ziemi. 
Spo!eczno#( mi"dzynarodowa zjednoczy!a si" w nadziei na lepsz$ przysz!o#(. 
Optymizmowi towarzyszy! dynamiczny rozwój ju% nie tylko w pa'stwach bogatej 
Pó!nocy, ale równie% ubogiego Po!udnia. Te ostatnie, zw!aszcza liczebna Chi'ska 
Republika Ludowa, wesz!y w faz" „gonienia” zamo%nego #wiata, w zasadzie 

1 Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Develop-
ment, United Nations, A/42/427, 1987, http://www.un-documents.net/ocf-09.htm [dost"p: 
31.01.2022].
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zupe!nie bez uwzgl"dnienia, by rozwój by! zrównowa%ony. Trudno zreszt$ si" 
temu dziwi(; nikt nie odmawia! do niedawna bardzo ubogiemu i równocze#nie 
rozleg!emu geograficznie Po!udniu prawa do przezwyci"%ania barier na drodze 
ku lepszej, zasobniejszej przysz!o#ci. Dynamika rozwoju technologicznego i prze-
mys!owego wzrasta!a, a #wiat boryka! si" z coraz wi"kszymi wyzwaniami glo-
balnymi: konfliktami zbrojnymi, ubóstwem, g!odem, chorobami, powszechnie 
stosowan$ przemoc$ i naruszeniami praw cz!owieka, terroryzmem, jak równie% 
degradacj$ #rodowiska naturalnego, zanikaniem bioró%norodno#ci i antropoge-
nicznymi zmianami klimatu oraz ich negatywnymi skutkami.

Idea zrównowa%onego rozwoju znalaz!a ostatecznie swoje odzwierciedlenie 
w Milenijnych Celach Rozwoju z 2000 r. oraz w przyj"tych 15 lat pó)niej Celach 
Zrównowa%onego Rozwoju, ale równie% w konstrukcji prawno-instytucjonalnego 
re%imu ochrony klimatu. Czym idea zrównowa%onego rozwoju jest obecnie? To 
pytanie sta!o si" dla nas podstawowym zagadnieniem przy tworzeniu koncepcji 
niniejszego podr"cznika. Postanowili#my pokaza(, jak dalece z!o%ona jest pro-
blematyka zrównowa%onego rozwoju, jak bardzo wkracza ona w ka%d$ dziedzi-
n" %ycia ludzkiego i ludzkiej aktywno#ci. Jednocze#nie przyj"li#my rozumienie 
zrównowa%onego rozwoju jako idei spajaj$cej ró%nego rodzaju wysi!ki ludzko#ci 
na rzecz pomy#lnej przysz!o#ci dla pokole', które b"d$ zamieszkiwa( planet" 
za dziesi$tki i setki lat. To z kolei wymaga #mia!ych dzia!a' podejmowanych na 
podstawie celów nierzadko przekraczaj$cych wspó!czesny horyzont my#lenia.

Tego typu aktywno#ci musz$ by( jednak skoordynowane, kontrolowane, w!a-
#ciwie zarz$dzane, najlepiej równie% sformalizowane i zinstytucjonalizowane. 
Sprawia to, %e nie da si" my#le( o planowaniu i realizacji koncepcji zrównowa%o-
nego rozwoju bez krytyki i zarazem praktyki politycznej, bez kontekstu w!adzy, 
uwzgl"dniania grup interesów i ruchów spo!ecznych; wreszcie – bez reorganiza-
cji #wiadomo#ci zbiorowej w sferze kultury czy mediów. Polityczno#( jest struk-
turalnie wpisana w ide" zrównowa%onego rozwoju i jej realizacj", a w naszym 
podr"czniku sta!a si" swoistym azymutem porz$dkowania refleksji naukowej. 
Perspektywa taka nie wyczerpuje oczywi#cie mo%liwych w"z!owych punktów 
widzenia, niemniej wydaje si" interesuj$ce poznawczo, by przyjrze( si" przez 
ten polityczny pryzmat nie tylko stricte politycznym aspektom zrównowa%one-
go rozwoju, ale tak%e spo!ecznym, kulturowym, ekonomicznym, medialnym czy 
ekologicznym. Tym samym przyj"li#my za!o%enie, %e to nie charakter omawianej 
materii jest konstytutywny, aby w!$czy( dany problem w zakres przedstawianych 
tre#ci, ale perspektywa – w tym przypadku polityczny sposób postrzegania rze-
czywisto#ci spo!ecznej.

Na polskim rynku wydawniczym dot$d nie pojawi! si" podr"cznik akademic-
ki, który w kompleksowy sposób wprowadza!by do problematyki zrównowa%o-
nego rozwoju z perspektywy dziedziny nauk spo!ecznych. Zapewne przyczyn 
takiego stanu rzeczy nale%y doszukiwa( si" w trudno#ciach, z którymi autorzy 
musz$ si" zmierzy(, podejmuj$c wyzwanie, jakim niew$tpliwie jest problema-
tyka zrównowa%onego rozwoju. W autorskim zespole – na etapie planowania 
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i tworzenia podr"cznika – równie% stan"li#my przed takimi dylematami. W jaki 
sposób ustrukturyzowa( prac", która w wyczerpuj$cy sposób odnosi!aby si" do 
zrównowa%onego rozwoju? Jak jednocze#nie nie dopu#ci( do pomieszania pod-
miotowego i przedmiotowego podej#cia do zrównowa%onego rozwoju? Co zro-
bi(, by podr"cznik nie okaza! si" jedynie autorskim uj"ciem zrównowa%onego 
rozwoju, ale by sta! si" zbiorem rozdzia!ów, z których Czytelnik mo%e zdoby( 
pe!n$ i wiarygodn$ wiedz" nt. omawianej problematyki? Ostatecznie postanowi-
li#my podzieli( nasz$ prac" na pi"( cz"#ci, w ramach których zaproponowali#my 
30 rozdzia!ów przedstawiaj$cych zagadnienie w podej#ciu zarówno przedmio-
towym, jak i podmiotowym. Zale%a!o nam na tym, by poszczególne sekcje na-
wi$zywa!y do siebie, co naszym zdaniem pozwoli Czytelnikowi na odnalezienie 
si" w g$szczu problematyki zrównowa%onego rozwoju, która dla pe!nego zrozu-
mienia i przyswojenia wymaga wielowymiarowej wiedzy i interdyscyplinarne-
go podej#cia. Przyj"li#my w tym zakresie za!o%enie, %e przedstawiana przez nas 
problematyka ma syndromatyczny charakter i obejmuje sploty ró%nych obszarów 
(aspekty polityczne, ekonomiczne, medialne, spo!eczne itd.). Chc$c rozsup!a( te 
wi"zy, nale%y przyj$( optyk" analityczn$, która pozwoli wyekstrahowa( najwa%-
niejsze p!aszczyzny i zagadnienia zwi$zane z omawian$ tematyk$, zarazem maj$c 
na uwadze nadrz"dn$, politologiczn$ perspektyw" naszych omówie'. Uk!ad tre-
#ci, jak w przypadku ka%dego rozk!adu analitycznego, ma wi"c charakter sympli-
fikacyjny, ale zarazem umo%liwiaj$cy wychwycenie najwa%niejszych, z naszego 
punktu widzenia, wymiarów.

Prezentowana ksi$%ka jest podr"cznikiem przeznaczonym dla celów dydak-
tycznych, a nie pozycj$ naukowo-badawcz$. Tym samym nie by!o nasz$ intencj$ 
stworzenie dzie!a o za!o%onej spójnej metodologii czy podej#ciu teoretycznym. 
W autorskim zamiarze podr"cznik ma by( przyst"pn$ form$ przekazania pog!"-
bionej wiedzy na temat zrównowa%onego rozwoju. Ksi$%k" otwieraj$ rozdzia!y 
ogólne, niejako wst"pne, jak cho(by po#wi"cone poj"ciu, genezie i historii zrów-
nowa%onego rozwoju. Analizujemy równie% podstawy prawne koncepcji, jej kry-
tyk", by dalej przej#( do omówienia zrównowa%onego rozwoju w odniesieniu do 
problemów wspó!czesnego #wiata i wyzwa' stoj$cych przed aktorami stosunków 
mi"dzynarodowych. Osobn$ sekcj" po#wi"camy medialnemu, czy nawet szerzej: 
kulturowemu wymiarowi zrównowa%onego rozwoju. Wiek XXI to bez w$tpienia 
wiek informacji. To, jak postrzegamy zachodz$ce procesy, stanowi wypadkow$ 
informacji, w tym informacji fa!szywych (fake newsów), i tworzonych wokó! nich 
narracji, tak%e tych kolportowanych w kulturze popularnej. Zwie'czeniem pod-
r"cznika jest analiza pi"ciu wybranych studiów przypadku, które stanowi$ eg-
zemplifikacj" trudno#ci w pojmowaniu, wdra%aniu i ewaluacji koncepcji zrówno-
wa%onego rozwoju. Zdajemy sobie spraw", %e ich dobór mo%e jawi( si" w jakim# 
stopniu arbitralnie. W naszym przekonaniu pozwala on jednak szczególnie wy-
razi#cie, a przy tym w nomen omen zró%nicowany sposób zrozumie(, i% my#lenie 
ekologicznie to nie, jak si" wci$% potocznie uwa%a, wy!$cznie ochrona przyrody, 
ale tak%e systemowe ukierunkowanie na holistyczne postrzeganie rzeczywisto#ci, 
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w ramach którego to, co przyrodnicze, pozostaje uwik!ane w spo!eczne, eko-
nomiczne, a szczególnie polityczne relacje. Co wi"cej, w jednym przypadku – 
Arktyki – dobór przyk!adu wi$za! si" z wyjazdem naukowym na Spitsbergen, 
zrealizowanym przez zespó! autorów przygotowuj$cych niniejszy podr"cznik.

Poza faktem, %e prezentowana Czytelnikowi publikacja stanowi nowo#( na 
polskim rynku wydawniczym, za wa%ny uwa%amy sposób przedstawienia wiedzy 
dotycz$cej zrównowa%onego rozwoju. Rozdzia!y maj$ zbli%on$ struktur": zasad-
nicza cz"#(, która stanowi teoretyczne omówienie danej problematyki, przepla-
tana jest ramkami zawieraj$cymi wykresy, tabele, zdj"cia, ciekawostki i godne 
polecenia odniesienia do zrównowa%onego rozwoju w ksi$%kach, filmach, sztu-
ce. Ka%dy rozdzia! zawiera równie% kalendarium, s!owniczek przydatnych poj"(, 
problemy do dyskusji, polecan$ literatur", która pozwoli na dalsze zg!"bienie te-
matyki, jak równie% kody QR prowadz$ce do materia!ów filmowych odnosz$cych 
si" do problematyki poruszanej w rozdzia!ach. Taki uk!ad tekstu pozwoli, naszym 
zdaniem, na lepsze, usystematyzowane przekazanie Czytelnikowi wiedzy na te-
mat zrównowa%onego rozwoju. To odbiorca oceni, czy rygory wywodu nauko-
wego uda!o si" po!$czy( z atrakcyjn$, czy wr"cz nowoczesn$, prezentacj$ tre#ci.

Podr"cznik zosta! pomy#lany jako podstawowa literatura do kursu akademic-
kiego o zrównowa%onym rozwoju. W zwi$zku z wyzwaniami klimatycznymi sto-
j$cymi obecnie przed ludzko#ci$ coraz wi"cej polskich uczelni wy%szych podej-
muje decyzj" o wprowadzeniu takiego kursu jako obowi$zkowego dla wszystkich 
etapów kszta!cenia. Tylko edukacja w zakresie zrównowa%onego rozwoju stano-
wi bowiem gwarancj", %e spo!ecze'stwa na poziomach mikro i makro podejm$ 
wyzwanie transformacji %ycia ekonomicznego, politycznego i spo!ecznego w kie-
runku ocalenia planety. Realizacji tego szczytnego celu s!u%y( ma nasza praca, 
przelana na karty podr"cznika.

Jako autorzy stanowimy grup" reprezentantów trzech polskich uczel-
ni wy%szych: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Uniwersytetu Wroc!awskiego. Wszyscy prowadzimy naukow$ dzia!alno#( w dys-
cyplinach nauki o polityce i administracji oraz nauki o komunikacji spo!ecznej 
i mediach, !$cz$c j$ z dydaktyk$ oraz obowi$zkami zwi$zanymi z zarz$dzaniem 
kierunkami studiów i jednostkami uniwersytetów. Tym samym mamy szerokie 
i wielowymiarowe spojrzenie na kszta!cenie studentów oraz na to, co mo%e po-
móc w zrozumieniu wyzwa' stoj$cych wspó!cze#nie przed ludzko#ci$, dla któ-
rych koncepcja zrównowa%onego rozwoju stanowi punkt odniesienia.

Mamy #wiadomo#(, %e podr"cznik, który oddajemy Czytelnikowi, nie stano-
wi jedynego s!usznego i w pe!ni wyczerpuj$cego podej#cia do wyja#niania pro-
blematyki zrównowa%onego rozwoju. Nasz zamys! sprowadza! si" do stworzenia 
pozycji, która stanie si" fundamentem dla rozbudowy wiedzy na temat zrówno-
wa%onego rozwoju, a zarazem sprowokuje do stawiania sobie trudnych i wa%nych 
pyta' na temat wspó!czesnego #wiata i jego przysz!o#ci. Mamy zarazem nadziej", 
%e podr"cznik oka%e si" przyczynkiem do rozwoju edukacji na poziomie wy%-
szym na temat zrównowa%onego rozwoju.


