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WYKSZTA£CENIE CZYNNIKIEM WSPIERAJ¥CYM
ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARÓW WIEJSKICH

EDUCATION AS A FACTOR SUPPORTING THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Zarys treœci: W pracy ukazano zmiany w poziomie wykszta³cenia ludnoœci Polski ze
szczególnym uwzglêdnieniem zwi¹zku ze stopniem ruralizacji. Dodatkowo postawiono
sobie za cel przedstawienie zró¿nicowania przestrzennego i zmian w wykszta³ceniu rad-
nych jednostek samorz¹dowych. Uzyskane wyniki odnoœnie poziomu wykszta³cenia
ludnoœci i radnych porównano z poziomem rozwoju gospodarczego. Umo¿liwi³o to
okreœlenie, w jakim stopniu wykszta³cenie jest i mo¿e byæ w przysz³oœci czynnikiem
stymuluj¹cym rozwój, zw³aszcza na obszarach wiejskich.

S³owa kluczowe: wykszta³cenie mieszkañców, potencja³ gospodarczy, obszary wiejskie

WSTÊP

Zgodnie ze wspó³czesnymi koncepcjami rozwoju regionalnego do najistotniej-
szych czynników rozwoju spo³eczno-gospodarczego zalicza siê jakoœæ zasobów
ludzkich i umiejêtnoœæ wspó³pracy. Szczególnie wykszta³cenie oraz ci¹g³e pod-
noszenie kwalifikacji s¹ wa¿nymi czynnikami i generatorami rozwoju regionów
i kraju. Uwzglêdniaj¹c procesy zachodz¹ce we wspó³czesnej gospodarce
i spo³eczeñstwie, za poziom wykszta³cenia zapewniaj¹cy najwiêksze mo¿liwo-
œci rozwoju i zapewnienia dobrobytu uznaje siê wykszta³cenie wy¿sze. Uczelnie
wy¿sze winny wyposa¿aæ studentów w wiedzê, umiejêtnoœci sta³ego jej posze-
rzania oraz inne cechy umo¿liwiaj¹ce skuteczne funkcjonowanie w spo³eczeñ-
stwie i gospodarce. Dlatego po¿¹danym jest, aby ludzie „...rozporz¹dzali ogro-
mnymi skarbami w postaci umiejêtnoœci czytania i pisania, ambicji, ciekawoœci,
bezczelnoœci, braku szacunku dla autorytetów, zdrowia, dobrego humoru i spo-
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rej porcji wiadomoœci na temat tego, co znajduje siê poza granicami... .” (Von-
negut, 1971, s. 91). Oprócz odpowiedniego poziomu wykszta³cenia niezwykle
wa¿ny jest poziom kompetencji i wiedzy samorz¹dowców. Radni jednostek
szczebla lokalnego poprzez odpowiednie dzia³ania w du¿ej mierze mog¹
wp³ywaæ na mo¿liwoœci i prawid³owy kierunek rozwoju.

Obszary wiejskie, podlegaj¹ce w ostatnich kilkunastu latach g³êbokim proce-
som zmian, staj¹ przed licznymi wyzwaniami. Ubo¿enie ludnoœci, du¿e bezro-
bocie, niekorzystna struktura pracuj¹cych, g³êbokie zmiany iloœciowe i jako-
œciowe w rolnictwie, koniecznoœæ dostosowania siê do nowego systemu gospo-
darowania, potrzeba wielofunkcyjnego rozwoju – stanowi¹ o wielop³aszczyzno-
woœci problematyki obszarów wiejskich. Wysoki poziom wykszta³cenia ludno-
œci wiejskiej mo¿e wiêc byæ g³ównym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym rozwój
gospodarczy obszarów wiejskich. Jak stwierdzi L.C. Thurow (1999, s. 422)
„sukces gospodarczy bêdzie zale¿a³ od gotowoœci i zdolnoœci dokonywania
d³ugookresowych inwestycji spo³ecznych w kwalifikacje, edukacjê, wiedzê
i infrastrukturê.”

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi, g³ównym celem pracy jest ukazanie zmian
w poziomie wykszta³cenia ludnoœci Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem
zwi¹zków ze stopniem ruralizacji. Dodatkowo postawiono sobie za cel przedsta-
wienie zró¿nicowania przestrzennego i zmian w wykszta³ceniu radnych jedno-
stek samorz¹dowych. Uzyskane wyniki odnoœnie poziomu wykszta³cenia ludno-
œci i radnych porównano z poziomem rozwoju gospodarczego. Umo¿liwi³o to
okreœlenie, w jakim stopniu wykszta³cenie jest i mo¿e byæ w przysz³oœci czynni-
kiem stymuluj¹cym rozwój, zw³aszcza na obszarach wiejskich.

POZIOM WYKSZTA£CENIA LUDNOŒCI W LATACH 1970 I 2002

Ponad trzydziestoletni okres analizy pozwala spojrzeæ na zmiany w poziomie
wykszta³cenia przez pryzmat zmiany pokolenia oraz g³êbokich przeobra¿eñ
spo³eczno-gospodarczych. W analizie uwzglêdniono 4 kategorie wykszta³cenia:
wy¿sze, œrednie, zasadnicze zawodowe oraz podstawowe i niepe³ne podsta-
wowe. W badanym okresie nast¹pi³ wzrost udzia³u ludnoœci z wykszta³ceniem
wy¿szym, œrednim i zasadniczym zawodowym. Oczywist¹ konsekwencj¹ tego
faktu by³ du¿y spadek udzia³u ludnoœci z czwart¹ kategori¹ wykszta³cenia, czyli
podstawowym i bez ukoñczonej szko³y podstawowej (ryc. 1).

Wzrost udzia³u osób z wykszta³ceniem wy¿szym z poni¿ej 3% do oko³o 10%
wydaje siê byæ bardzo du¿y. Uwzglêdniaj¹c jednak d³ugi okres czasu i niski
udzia³, szczególnie w odniesieniu do innych krajów europejskich, w tym i post-
socjalistycznych, wzrost ten tylko pozornie mo¿na okreœlaæ jako bardzo du¿y.
Jak zauwa¿a E. Jakubowicz (2004), co pi¹ty mieszkaniec miast posiada
wykszta³cenie wy¿sze, zaœ na wsi tylko co dwudziesty. Œrednioroczne tempo
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przyrostu tego udzia³u w latach 1970–2002 wynosi³o w miastach oko³o 0,2%,
a wœród mieszkañców wsi tylko 0,08%. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wiêkszoœci
wzrost ten mia³ miejsce w ostatnich kilkunastu latach. S³abe tempo wzrostu
udzia³u ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym do koñca lat osiemdziesi¹tych
XX wieku wi¹za³o siê brakiem du¿ego zapotrzebowania na wykszta³con¹ kadrê
w gospodarce opartej na przemyœle ciê¿kim i rolnictwie uspo³ecznionym.
Ponadto istotnym by³ brak bodŸców finansowych (podobne zarobki osób o ró¿-
nym poziomie wykszta³cenia) i nieuznawanie zasad merytokracji. Zmiany, które
zasz³y po roku 1989, wp³ywaj¹c na ogólny wzrost udzia³u osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym, spowodowa³y jednak zmniejszanie siê udzia³u
m³odzie¿y wiejskiej na uczelniach wy¿szych. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e zaledwie
kilka procent m³odzie¿y wiejskiej studiuje (Bañski, Stola 2002), mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e bez daleko id¹cych zmian w systemie wspierania aspiracji
kszta³ceniowych ludnoœci wiejskiej, jakoœæ i poziom jej wykszta³cenia mo¿e
ulegaæ obni¿aniu.

Wzrost udzia³u osób z wykszta³ceniem œrednim z 13% do ponad 30% jest
konsekwencj¹ zwiêkszenia siê dostêpnoœci do szkolnictwa œredniego w skali
kraju. Du¿y udzia³ ludnoœci z wykszta³ceniem œrednim ma istotne implikacje dla
wzrostu udzia³u wykszta³cenia wy¿szego, gdy¿ stanowi dobr¹ podstawê do
zwiêkszenia liczby ludnoœci z wy¿szym poziomem wykszta³cenia (Ciok, Jaku-
bowicz 2000). Przyjmuje siê, ¿e odpowiednim poziomem nasycenia ludnoœci¹
z wykszta³ceniem œrednim jest dla populacji miejskiej 30–40%, zaœ dla wiejskiej
– oko³o 20%.
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Ryc. 1. Zmiany w poziomie wykszta³cenia ludnoœci, 1970 i 2002
A – wy¿sze, B – œrednie, C – zasadnicze zawodowe, D – podstawowe i bez wykszta³cenia

Changes of people’s educational level, 1970 and 2002
A – tertiary, B – secondary, C – basic vocational, D – primary and no education



Nieco mniejszy ni¿ w przypadku wykszta³cenia œredniego by³ wzrost udzia³u
wykszta³cenia zasadniczego zawodowego. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e ten
poziom wykszta³cenia, œciœle zwi¹zany z wymogami gospodarki socjalistycznej
wzglêdem si³y roboczej, nie wyposa¿a ludnoœci w du¿o wiêksz¹ wiedzê ogóln¹
ni¿ wykszta³cenie podstawowe. St¹d te¿ jego du¿y udzia³ uznaæ nale¿y za zjawi-
sko negatywne. Obecnie w zwi¹zku z likwidacj¹ zasadniczych szkó³ zawodo-
wych i zastêpowaniem ich liceami nale¿y spodziewaæ siê wiêkszego wzrostu
udzia³u ludnoœci z wykszta³ceniem œrednim.

Zmiany w zró¿nicowaniu przestrzennym udzia³u ludnoœci z wykszta³ceniem
wy¿szym (ryc. 2) s¹ niewielkie. W roku 1970 najwy¿szym udzia³em tej ludnoœci
odznacza³y siê powiaty miejskie. Na wiêkszoœci terytorium Polski udzia³ ten by³
poni¿ej 1% – g³ównie wschodnia i centralna czêœæ kraju. Nieco wiêkszym
udzia³em odznacza³y siê powiaty Polski po³udniowej, zachodniej, ówczesnych
województw gdañskiego i olsztyñskiego. Widoczne s¹ równie¿ obszary o wiê-
kszym udziale ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym w otoczeniu wielkich miast.
WyraŸnie zaznacza siê wiêc uk³ad miasta–pozosta³e obszary. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e najwiêksze udzia³y ludnoœci dobrze wykszta³conej by³y w miastach najwiê-
kszych, co wynika³o z obecnoœci uczelni wy¿szych, wiêkszej koncentracji
miejsc pracy wymagaj¹cych du¿ych kwalifikacji. W znacznej czêœci mniejszych
miast odsetek ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym osi¹gn¹³ wartoœci zbli¿one
do 3–4%. Obszary wiejskie wykazywa³y mniejsze zró¿nicowanie. W roku 2002
w dalszym ci¹gu widoczna jest koncentracja najlepiej wykszta³conej ludnoœci
w oœrodkach miejskich. WyraŸnie zaznacza siê jednak wzrost jakoœciowy i tery-
torialny obszarów wokó³ miast o wy¿szym ni¿ na pozosta³ych obszarach udziale
osób z wykszta³ceniem wy¿szym. Proces ten nale¿y wi¹zaæ ze zwiêkszaniem siê
dostêpnoœci do uczelni wy¿szych, procesami suburbanizacji, rozwojem
dzia³alnoœci wymagaj¹cej wykszta³conej kadry równie¿ poza du¿ymi miastami.
W dalszym ci¹gu zaznacza siê jednak wyraŸna linia podzia³u miasto–wieœ.
Szczególnie niskim udzia³em osób z wykszta³ceniem wy¿szym charakteryzuj¹
siê obszary o funkcjach rolniczych.

Zró¿nicowanie przestrzenne udzia³u osób z wykszta³ceniem œrednim wykazu-
je podobne cechy jak dla wykszta³cenia wy¿szego (ryc. 3). W roku 1970 najwiê-
ksza koncentracja wystêpuje w powiatach miejskich. Wschodnia i centralna Pol-
ska charakteryzuje siê bardzo niskim udzia³em ludnoœci z wykszta³ceniem œred-
nim – w wiêkszoœci poni¿ej 8%. Nieco lepsza sytuacja wystêpowa³a na
po³udniu, zachodzie i pó³nocy. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e równie wyraŸny jak
w przypadku wykszta³cenia wy¿szego jest podzia³ miasto–wieœ. W roku 2002
w dalszym ci¹gu zaznacza siê dominacja powiatów o charakterze miejskim.
Wzrasta jednak obszar wokó³ nich o du¿ym udziale wykszta³cenia œredniego.
Równie¿ na pozosta³ych obszarach widaæ wyraŸny wzrost, tak ¿e stosunkowo
nieliczne s¹ powiaty o niskim udziale. Mamy do czynienia z procesem homoge-
nizacji polskiej przestrzeni wzglêdem wykszta³cenia œredniego.
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Interesuj¹co wygl¹da zró¿nicowanie przestrzenne udzia³u ludnoœci z wy-
kszta³ceniem zasadniczym zawodowym (ryc. 4). W roku 1970 wysokie udzia³y
by³y charakterystyczne dla mniejszych powiatów miejskich oraz dla pasa od
Górnego Œl¹ska poprzez ówczesne województwo wroc³awskie, poznañskie,
bydgoskie do gdañskiego oraz w okolicy Warszawy. Obszar ten pokrywa³ siê
w du¿ej mierze z obszarami o wysokim stopniu industrializacji. Wynika to
z zasygnalizowanej specyfiki tego poziomu wykszta³cenia. Wed³ug J. Kostro-
wieckiego i R. Szczêsnego (1971) obszary te charakteryzowa³y siê rolnictwem
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Ryc. 2. Udzia³ ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym (%)
A – 1970 rok, B – 2002 rok

Share of people with tertiary education (%)
A – 1970, B – 2002

Ryc. 3. Udzia³ ludnoœci z wykszta³ceniem œrednim (%)
A – 1970 rok, B – 2002 rok

Share of people with secondary education (%)
A – 1970, B – 2002



wysokowydajnym, wysoko- lub œrednioproduktywnym. Wystêpuj¹ca tu wysoka
mechanizacja wymaga³a przygotowania zawodowego ludnoœci wiejskiej.
W roku 2002 zró¿nicowanie przestrzenne jest zbli¿one, jednak mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e zwiêksza siê przestrzennie obszar o du¿ym udziale ludnoœci z wy-
kszta³ceniem zasadniczym. Nast¹pi³ natomiast spadek udzia³u w powiatach mie-
jskich – co wi¹¿e siê z niedostosowaniem tego poziomu wykszta³cenia do
wymagañ stawianych przez rynek pracy (wzrost znaczenia us³ug, odejœcie od
masowej produkcji). Istotnym czynnikiem jest równie¿ du¿a mo¿liwoœæ uzyska-
nia lepszego poziomu wykszta³cenia.

Przeciwieñstwem obrazu zró¿nicowañ przestrzennych wy¿szych poziomów
wykszta³cenia jest przestrzenne zró¿nicowanie udzia³u ludnoœci z wykszta³ce-
niem podstawowym i bez wykszta³cenia (ryc. 5). Dominacja Polski wschodniej
i œrodkowej w obu punktach czasowych jest zjawiskiem niekorzystnym. Naj-
wiêkszy jest tam udzia³ obszarów wiejskich o niskiej towarowoœci produkcji.
Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ nast¹pi³ znaczny spadek udzia³u osób z wy-
kszta³ceniem podstawowym. O ile w 1970 roku maksymalna wartoœæ tego
wskaŸnika wynios³a ponad 91% w powiecie kolneñskim, o tyle w 2002 spad³a
do poziomu 56% w powiecie ³om¿yñskim.

POZIOM WYKSZTA£CENIA A RURALIZACJA

We wczeœniejszej analizie zró¿nicowañ w poziomie wykszta³cenie podkreœlano
ró¿nicê pomiêdzy obszarami o charakterze miejskim a obszarami wiejskimi.
Potwierdzeniem statystycznym przestrzennych zró¿nicowañ i zmian w poziomie
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Ryc. 4. Udzia³ ludnoœci z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym (%)
A – 1970 rok, B – 2002 rok

Share of people with basic vocational education (%)
A – 1970, B – 2002



wykszta³cenia s¹ wartoœci wspó³czynników korelacji pomiêdzy wskaŸnikiem
ruralizacji a udzia³em osób z wykszta³ceniem wy¿szym (w 1970 r. r = –0,75, zaœ
w 2002 r = –0,74). Na diagramie korelacyjnym uwzglêdniono tylko najwy¿szy
poziom wykszta³cenia ze wzglêdu na najwiêksze jego znaczenie w gospodarce
(ryc. 6). Za wskaŸnik ruralizacji przyjêto udzia³ osób mieszkaj¹cych na wsi
w ogólnej liczbie mieszkañców powiatu (odwrotnoœæ wskaŸnika urbanizacji).
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Ryc. 5. Udzia³ ludnoœci z wykszta³ceniem podstawowym i bez wykszta³cenia (%)
A – 1970 rok, B – 2002 rok

Share of people with primary and no education (%)
A – 1970, B – 2002

Ryc. 6. Zale¿noœæ pomiêdzy wskaŸnikiem ruralizacji (A) a udzia³em osób z wykszta³ceniem
wy¿szym (B), 2002 (wspó³czynnik korelacji liniowej Pearson’a r = –0,74)

Relation between ruralization index (A) and share of people with tertiary education (B), 2002
(Pearson’s linear correlation coefficient r = –0,74)



W obu analizowanych latach wystêpuje silna ujemna korelacja pomiêdzy
cechami. Brak zmiany wartoœci wskaŸnika œwiadczy o ci¹gle trwaj¹cym
podziale miasto–wieœ. Mo¿na nawet twierdziæ, ¿e podzia³ ten pog³êbia siê,
bowiem przy spadku udzia³u ludnoœci wiejskiej (47,3% w roku 1970 do 38,3%
w 2002) przedstawiona zale¿noœæ jest taka sama.

Ruralizacja, t³umacz¹c w ponad 50% zró¿nicowanie udzia³u osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym, by³a i wci¹¿ jest podstawowym czynnikiem wp³ywa-
j¹cym na uzyskanie wykszta³cenia. Mo¿na wyró¿niæ dwie podstawowe przy-
czyny s³aboœci obszarów wiejskich wzglêdem analizowanego zagadnienia. Po
pierwsze, istotna jest specyfika wiêkszej czêœci ludnoœci wiejskiej. Zaliczyæ tu
mo¿na miêdzy innymi: du¿y odp³yw m³odych najlepiej wykszta³conych miesz-
kañców do miast – st¹d ludnoœæ wiejska w du¿ej mierze jest starsza i s³abiej
wykszta³cona. Po drugie, w dalszym ci¹gu dominuj¹ca gospodarka niewyma-
gaj¹ca du¿ego udzia³u wykszta³conej ludnoœci, mniejsze aspiracje zawodowe,
dominacja tradycyjnych wartoœci. Bardzo wa¿nymi czynnikami wp³ywaj¹cymi
na obserwowan¹ zale¿noœæ s¹ bariery w dostêpie do edukacji na szczeblu
wy¿szym. Wyró¿niæ u nale¿y kilka rodzajów barier1. Pierwsz¹ z nich jest selek-
cja zaczynaj¹ca siê ju¿ na poziomie szko³y podstawowej – warunkuj¹ca dalsze
œcie¿ki edukacyjne. Wa¿na jest równie¿ dostêpnoœæ przestrzenna. Badania
R. Guzika (2003) ukazuj¹, ¿e poziom wykszta³cenia jest bardzo silnie zwi¹zany
z dostêpnoœci¹ przestrzenn¹ do szkó³. Badania te przeprowadzono w zakresie
dostêpnoœci do szkolnictwa œredniego, nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e podobnie jest
z dostêpnoœci¹ przestrzenn¹ do uczelni wy¿szych. Dla ludnoœci wiejskiej coraz
wiêkszego znaczenia nabiera bariera ekonomiczna. Brak finansowych mo¿liwo-
œci podjêcia studiów wy¿szych wynika g³ównie z mniejszej zamo¿noœci ludno-
œci wiejskiej oraz koniecznoœci wczesnego podjêcia pracy zawodowej. Kolejn¹
przyczyn¹ jest powielanie przez m³odzie¿ œcie¿ek edukacyjnych swoich rodzi-
ców. Jak pokazuj¹ badania H. Domañskiego (2000) tylko oko³o 1% dzieci rolni-
ków posiada dyplom uczelni wy¿szej.

WYKSZTA£CENIE RADNYCH

Oprócz wykszta³cenia mieszkañców niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest równie¿
wykszta³cenie radnych. Jak wykaza³y badania J. Bañskiego uzyskanie œrodków
pomocowych zale¿y w du¿ym stopniu od dobrze przygotowanego i uzasadnio-
nego projektu. W zwi¹zku z tym liczy siê wiedza i pomys³owoœæ podmiotów
(osób, gmin) ubiegaj¹cych siê o tego typu œrodki. Mo¿na wykazaæ, ¿e wysokoœæ
przyznanych funduszy pomocowych PHARE uzale¿niona by³a od poziomu
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1 Dok³adn¹ analizê barier edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej – stanowi¹cych zasadnicza przy-
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wykszta³cenia radnych gmin. Prawdopodobnie ten fakt w wiêkszym stopniu ni¿
faktyczne potrzeby poszczególnych obszarów zdecydowa³ o wielkoœci kontra-
któw (Bañski, Stola 2002).

Najwy¿szym udzia³em radnych z wykszta³ceniem wy¿szym charakteryzo-
wa³y siê powiaty grodzkie oraz obszary Polski zachodniej (ryc. 7). WyraŸnie
zaznacza siê równie¿ zró¿nicowanie w wymiarze wschód–zachód. Mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ w du¿ej mierze obszary te pokrywaj¹ siê z obszarami o wy¿szym
udziale ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym1.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ wykszta³cenie radnych na terenach wiejskich jest du¿o
ni¿sze ni¿ w miastach. O ile w gminach wiejskich odsetek radnych w kadencji
2002–2006 z wykszta³ceniem wy¿szym wyniós³ oko³o 30%, to w gminach miej-
skich by³ przesz³o dwukrotnie wy¿szy i wyniós³ 67% (ryc. 8). Za szczególnie
niekorzystne nale¿y uznaæ dosyæ wysoki odsetek radnych z wykszta³ceniem
zasadniczym zawodowym, a niewielki z wykszta³ceniem œrednim. Pozytywnym
przejawem jest wzrost liczby radnych z wykszta³ceniem œrednim w obecnej
kadencji o 4% w stosunku do poprzedniej kadencji (1998–2002).
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Ryc. 7. Udzia³ radnych z wykszta³ceniem wy¿szym (%)

Share of councillors with tertiary education (%)

1 Wspó³czynnik korelacji liniowej pomiêdzy udzia³em radnych z wykszta³ceniem wy¿szym
i udzia³em ludnoœci z tym samym poziomem wykszta³cenia wynosi +0,79.



WYKSZTA£CENIE A ROLNICTWO

Jakoœæ wykszta³cenia jest bardzo istotn¹ kwesti¹ przy charakterystyce ludnoœci
zatrudnionej w rolnictwie. B. Ga³czyñska i R. Kulikowski (1986) wykazali
œcis³y pozytywny zwi¹zek pomiêdzy wykszta³ceniem ludnoœci pracuj¹cej w rol-
nictwie a jej efektami produkcyjnymi. W opracowaniu R. Kulikowskiego (2003)
pokazano przestrzenne zró¿nicowanie wykszta³cenia rolniczego kierowników
gospodarstw. Najwiêkszy udzia³ kierowników z ponadpodstawowym wy-
kszta³ceniem rolniczym jest na terenach wiejskich województw wielkopolskie-
go oraz kujawsko-pomorskiego. Obraz ten jest œciœle zwi¹zany ze struktur¹ fun-
kcjonaln¹ obszarów wiejskich okreœlon¹ przez J. Bañskiego i W. Stolê (2002).
Typem przewa¿aj¹cym na tym terenie jest typ 2, czyli rolnictwo intensywne
i towarowe. Z kolei obszary Polski wschodniej charakteryzuj¹ siê rolnictwem
niskotowarowym i ekstensywnym, a jednoczeœnie jest tam najwiêkszy udzia³
kierowników gospodarstw bez wykszta³cenia rolniczego. Wynika z tego, i¿
wykszta³cenie uzyskane w kierunku, w jakim wykonuje siê zawód, jest
szczególnie istotne w przypadku rolnictwa i w du¿ej mierze wp³ywa na efekty
gospodarowania.

Cennym wydaje siê porównanie przedstawionego na rycinie 7 przestrzennego
zró¿nicowania wykszta³cenia radnych ze struktur¹ funkcjonaln¹ obszarów wiej-
skich (Bañski, Stola 2002). Gminy o polifunkcyjnej strukturze gospodarki oraz

78 Krzysztof Janc, Konrad £. Czapiewski

Ryc. 8. Wykszta³cenie radnych w zale¿noœci od typu gminy
I – gminy wiejskie, II – gminy miejsko-wiejskie, III – gminy miejskie, IV – ogó³em

A – wykszta³cenie wy¿sze, B – œrednie, C – zasadnicze zawodowe, D – podstawowe i bez
wykszta³cenia

Education of councilors by type of commune
I – rural communes II – municipal-rural communes III – municipal communes IV – total

A – tertiary, B – secondary, C – basic vocational, D – primary and no education



gminy z intensywnym i towarowym rolnictwem maj¹ lepiej wykszta³conych
radnych ni¿ gminy z rolnictwem tradycyjnym, niskotowarowym i eksten-
sywnym.

W celu szczegó³owej analizy ukazania zale¿noœci pomiêdzy pierwszym
sektorem gospodarki a wykszta³ceniem porównano je ze wskaŸnikiem agraryza-
cji1. WskaŸnik agraryzacji delimituje obszary ze wzglêdu na rolê, jak¹ rolnictwo
odgrywa zarówno w zagospodarowaniu przestrzeni, jak i zatrudnieniu i docho-
dach mieszkañców. Najwy¿szymi wartoœciami wskaŸnika (klasy I i II) charakte-
ryzuj¹ siê obszary Polski wschodniej i centralnej, a w szczególnoœci: peryferie
województw mazowieckiego i ³ódzkiego, lubelskie, kujawsko-pomorskie oraz
wielkopolskie (ryc. 9). Z kolei najni¿sze wartoœci wskaŸnik agraryzacji osi¹gn¹³
w wydzielonych miastach powiatowych, na Górnym Œl¹sku, terenach górskich
oraz na obszarach o du¿ej lesistoœci województw: pomorskiego, lubuskiego
i zachodniopomorskiego.

Pomiêdzy wskaŸnikiem agraryzacji i udzia³em radnych z wykszta³ceniem
wy¿szym zachodzi istotna statystycznie wspó³zale¿noœæ (ryc. 10). Obszary
z wysokimi wartoœciami wskaŸnika agraryzacji cechuj¹ siê zazwyczaj niskim
odsetkiem radnych z wykszta³ceniem wy¿szym. Zale¿noœæ ta jest niekorzystna
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Ryc. 9. Klasyfikacja powiatów ze wzglêdu na wartoœæ wskaŸnika agraryzacji
WskaŸnik agararyzacji: I – bardzo wysoki, II – wysoki, III – œredni, IV – niski, V – bardzo

niski

Classification of counties by agrarization index
Agrarization index: I – very high, II – high, III – average, IV – low, V – very low

1 Szczegó³owy opis metody zamieszczony zosta³ w opracowaniu K. Czapiewskiego (2005).



dla rolnictwa. Tworzone obecnie strategie i koncepcje rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich zak³adaj¹ rozwój wielofunkcyjny, modernizacje samego
rolnictwa, tworzenie coraz wiêkszej liczby pozarolniczych miejsc pracy oraz
wzrost atrakcyjnoœci inwestycyjnej obszarów wiejskich. Wszystkie te programy
wymagaj¹ du¿ej znajomoœci procedur i mo¿liwych do wykorzystania Ÿróde³
wsparcia. Jak wykazano powy¿ej im s³absze wykszta³cenie radnych tym ni¿sza
absorpcja œrodków pomocowych. Tak wiêc sytuacja ta stanowi szczególnie nie-
korzystn¹ perspektywê rozwoju obszarów rolniczych oraz zwiêksza prawdopo-
dobieñstwo dalszej polaryzacji przestrzeni. Poniewa¿ obszary o wy¿szym poten-
cjale bêd¹ mog³y lepiej wykorzystaæ stwarzane warunki rozwoju, wiêc dystans
pomiêdzy nimi a obszarami s³abszymi (rolniczymi) mo¿e siê jeszcze bardziej
pog³êbiaæ.

WYKSZTA£CENIE A POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak wykszta³cenie ludnoœci wp³ywa
na sytuacjê ekonomiczn¹ regionów, obliczony zosta³ wskaŸnik potencja³u
gospodarczego. Do jego wyznaczenia wybrano cztery cechy opisuj¹ce przedsiê-
biorczoœæ (lub jej brak) mieszkañców i w³adz lokalnych1.
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Ryc. 10. Zale¿noœæ pomiêdzy udzia³em radnym z wykszta³ceniem wy¿szym (A) a wskaŸnikiem
agraryzacji (B) (wspó³czynnik korelacji liniowej Pearson’a r = –0,72)

Relation between share of councillors with tertiary education (A) and agrarization index (B)
(Pearson’s linear correlation coefficient r = –0,72)

1 (1) stopa bezrobocia (D), (2) liczba przedsiêbiorstw zarejestrowanych w systemie REGON na
1000 mieszkañców (S), (3) dochody bud¿etów gmin na mieszkañca (S), (4) udzia³ wydatków
inwestycyjnych w ogóle wydatków gmin (S), gdzie: S – stymulanta, D – destymulanta.



W przypadku potencja³u gospodarczego najwyraŸniej uwidoczni³ siê podzia³
Polski na uk³ady rdzeniowe i peryferyjne (ryc. 11). Zdecydowanie najwiêkszym
potencja³em gospodarczym cechuj¹ siê najwiêksze miasta oraz ich strefy pod-
miejskie. Wystêpuje tutaj najwiêksze nasycenie podmiotami gospodarczymi.
Nie odnotowano istotnych ró¿nic pomiêdzy miastami le¿¹cymi w ró¿nych czê-
œciach kraju – wiêkszoœæ zosta³a zakwalifikowana do dwóch najwy¿szych klas
poziomu rozwoju gospodarczego. Wyj¹tek stanowi¹ niektóre miasta aglomera-
cji górnoœl¹skiej – oœrodki, w których trwa proces restrukturyzacji górnictwa
cechuj¹ siê niskim potencja³em rozwojowym. Z kolei za obszary o najs³abszym
potencjale gospodarczym nale¿y uznaæ g³ównie powiaty po³o¿one peryferyjnie
w stosunku do du¿ych aglomeracji i g³ównych szlaków komunikacyjnych oraz
posiadaj¹ce monofunkcyjny charakter – rolniczy i leœny.

Najwy¿szy potencja³ rozwojowy posiadaj¹ województwa o wysokim wskaŸ-
niku urbanizacji oraz te, których stolicami s¹ najwiêksze polskie metropolie –
dolnoœl¹skie, œl¹skie, wielkopolskie, pomorskie oraz ma³opolskie. Zdecydowa-
nie najwiêkszym potencja³em gospodarczym – dwukrotnie przekraczaj¹cym
œredni¹ krajow¹ – cechuje siê województwo mazowieckie. Jednak¿e jest to jed-
noczeœnie województwo o najwiêkszym zró¿nicowaniu wewnêtrznym – istnieje
znaczny dystans rozwojowy pomiêdzy obszarem aglomeracji a obrze¿ami.

Nastêpnie porównano wspó³zale¿noœci pomiêdzy otrzymanym wskaŸnikiem
potencja³u gospodarczego a przedstawionym wczeœniej wykszta³ceniem miesz-
kañców. Uzyskana zosta³a pozytywna wartoœæ korelacji pomiêdzy badanymi
cechami. Otrzymana zale¿noœæ nie jest bardzo wysoka (r = +0,66), jednak poka-
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Ryc. 11. Klasyfikacja powiatów ze wzglêdu na wartoœæ wskaŸnika potencja³u gospodarczego

Classification of counties by economical potential index



zuje wyraŸny trend. Na obszarach zamieszkanych przez osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem odnotowany zosta³ wy¿szy potencja³ gospodarczy – obszary te
cechuj¹ siê wiêksz¹ liczba podmiotów gospodarczych, ni¿sz¹ stopa bezrobocia
oraz bud¿ety w³adz lokalnych odnotowuj¹ wy¿sze wp³ywy.

Podobn¹ zale¿noœæ wykaza³a w swoich badaniach D. Ko³odziejczyk (2002).
Stwierdzi³a mianowicie, i¿ nie tylko aspekt iloœciowy potencja³u demograficz-
nego jest pozytywnie skorelowany z poziomem rozwoju gospodarczego, ale
równie¿ równie istotn¹ rolê odgrywa jego jakoœæ.

PODSUMOWANIE

Z powy¿szych analiz mo¿na wyci¹gn¹æ kilka ogólnych wniosków dotycz¹cych
zró¿nicowañ i poziomu wykszta³cenia na obszarach wiejskich w kontekœcie
mo¿liwoœci rozwojowych tych obszarów.

Obserwowane zmiany w poziomie wykszta³cenia, pomimo podniesienia ogó-
lnego poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa, nie przyczyni³y siê do likwidacji
dystansu pomiêdzy miastami a obszarami wiejskimi. Silna ujemna zale¿noœæ
pomiêdzy ruralizacj¹ a udzia³em ludnoœci z wykszta³ceniem wy¿szym jest zja-
wiskiem niekorzystnym dla ludnoœci wiejskiej. Spo³ecznoœæ wiejska, staj¹c
w obliczu powa¿nych wyzwañ (przekszta³ceñ strukturalnych i funkcjonalnych),
nie jest przygotowana na sprostanie tym wyzwaniom. Niski poziom wy-
kszta³cenia ludnoœci wiejskiej jest jednym z najwa¿niejszych problemów
spo³ecznych. R. Kulikowski (2002) zwraca uwagê na fakt niedostatecznie dosto-
sowanego do inicjowania przedsiêbiorczoœci systemu edukacji, zw³aszcza jego
struktury i form. Niepokoj¹cym zjawiskiem mo¿e byæ ju¿ w niedalekiej
przysz³oœci coraz wiêksza marginalizacja obszarów wiejskich i powstawanie
„enklaw biedy” – szczególnie na obszarach popegeerowskich. Musz¹ zostaæ
podjête dzia³ania stymuluj¹ce wzrost poziomu wykszta³cenia ludnoœci wiejskiej.
W innym przypadku w nied³ugim okresie przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ obszarów
rolniczych stanie siê synonimem obszarów wykluczenia spo³ecznego, ze wszel-
kimi jego konsekwencjami – bied¹, brakiem pracy, utrwalonym syndromem
bezradnoœci wobec wyzwañ kreowanych przez rzeczywistoœæ ekonomiczn¹.

Istniej¹cy zwi¹zek pomiêdzy efektywnoœci¹ rolnictwa a poziomem wy-
kszta³cenia, szczególnie obecnie zaczyna nabieraæ wiêkszego znaczenia. Dosto-
sowanie siê do coraz wiêkszych wymagañ wzglêdem jakoœci produkcji mo¿e
byæ trudne szczególnie na obszarach, gdzie dominuje obecnie rolnictwo niskoto-
warowe i ekstensywne.

Kolejnym niepokoj¹cym zjawiskiem jest s³abszy ni¿ w miastach poziom
wykszta³cenia radnych na obszarach wiejskich. Absorpcja œrodków pozyskiwa-
nych z funduszy unijnych, staj¹cych siê g³ównym Ÿród³em finansowania inwes-
tycji, mo¿e napotkaæ na du¿e trudnoœci w zwi¹zku z nieodpowiednim przygoto-
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waniem merytorycznym du¿ej czêœci radnych. Mo¿e to skutkowaæ powa¿nym
ograniczeniem mo¿liwoœci rozwojowych obszarów wiejskich.

Nale¿y zwróciæ uwagê na postêpuj¹cy proces polaryzacji przestrzeni zarówno
w wymiarze ekonomicznym, jak i œciœle z nim zwi¹zanym poziomie wy-
kszta³cenia. Sytuacja ekonomiczna obszarów wiejskich nie jest jednak jednorod-
na. Na uprzywilejowanej pozycji znajduj¹ siê obszary w pobli¿u aglomeracji.
One to s¹ g³ównymi beneficjentami impulsów rozwojowych generowanych
przez œrodowisko miejskie. Mo¿na spodziewaæ siê wiêc dalszego pog³êbiania
siê zró¿nicowañ nie tylko na linii miasto–wieœ, lecz równie¿ w obrêbie samych
obszarów wiejskich.

Traktuj¹c poziom wykszta³cenia jako czynnik wp³ywaj¹cy na mo¿liwoœci
rozwojowe obszarów wiejskich, nale¿y z jednej strony mieæ œwiadomoœæ du¿e-
go prawdopodobieñstwa obni¿enia siê poziomu wykszta³cenia ludnoœci wiej-
skiej wzglêdem miejskiej. Z drugiej strony nale¿y oczekiwaæ tworzenia siê wiej-
skich obszarów sukcesu, odznaczaj¹cych siê dobrym poziomem wykszta³cenia
oraz powstawania obszarów ubóstwa o niskim poziomie wykszta³cenia.
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SUMMARY

This article shows changes of people’ educational level especially in relation with
ruralization degree. Additionally, the article shows spatial diversity of councilors educa-
tional level as well as its changes. Results were compared with the level of economic
development. This made possible to qualify in what degree education is and can to be in
future a factor of the development especially on rural areas.

The core-periphery scheme reveals. Evidently developed core-periphery scheme has
serious consequences. On one hand establishment of megalopolises with high level of
educated citizens should enable them successful competition at international stage. On
the other hand establishment of strong centres at the costs of peripheral – agricultural
areas is a serious problem. Great differences that appear between large towns and the
rest of the country may get deeper as long as there are no development impulses from
the centre to peripheries.
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