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Ho2 budowa produkcji przemysłowej jako 
czynnik kształtująoy układ przestrzeń

kraju*

Ig& E l
X* W eiągu najbliższych la t w Polsce zagadnienie rozbudowy 1 

produkcji przemysłowej i  z nim bezpośrednio związane za
gadnienie budowy nowych zakładów przemysłowych będzie do
minowało w polityoe gospodarczej państwa nad wszystkimi 
innymi* Pozostałe inwestycje w dziedzinie komunikaoji* 
budownictwa mieszkaniowego* szkolnictwa* zdrowia i  inne 
będą jakkolwiek duże posiadać charakter wtórny, będą kon
sekwencją i  wynikiem inwestycji przemysłowych* Ta charakte 
rystyczna dominacja rozbudowy przemysłu je s t prostym wy
nikiem koniecsnodci zwiększenia doohodu narodowego* które 
z kolei jes t warunkiem podniesienia standartu życiowego 
obywateli oraz*należytego zainwestowania kraju we wszel
kiego rodzaju urządzenia kulturalne 1 społeczne zaczyna
jąc od szkół a kończąc na mieszkaniach* Polska* kraj ubo
g i i  rolniczy musi dla zapewnienia należytych warunków 
żyoiowyoh dla szerokioh mas* dla podniesienia ich standar- 
tu kulturalnego zmienić swoją strukturę roln iczą na prze
mysłową, zwiększyć zainwestowany kapitał* aby tą drogą 
powiększyć rentownoóć gospodarstwa narodowego oraz w kon
sekwencji globalną sumę dochodu narodowego* Zwiększenie 
dochodu narodowego w końcu pozwoli na zazadnicze zwięka^^ 
nie czędci konsumowanej i  to zarćwno w cyfrach bezwzglęu- 
nyoh jak i  w odsetkach oałodci*

2* Projektowana i  przewidywana rozbudowa przemysłu zmieni 
nie tylko potencjał gospodarczy kraju lecz również struk
turę i  układ przestrzenny s i ł  produkcyjnych*
Jest rzeczą oczywistą* iż  krajobraz kulturalny, będąoy 
wykładnikiem stanu kultury i  cyw ilizaoja danego kraju 
i  narodu jes t odmienny w kraju rolniczym i  w kraju prze
mysłowym*
Dwukrotne zwiększenie zatrudnienia w przemydle nie może 
nie pozostawić óladćw, nie zmienić charakteru ra szych 

f os ied li i  miaet oraz całych regionyoh* 
la leży zdawać sobie sprawę, że zmiany przestrzenne wyglą
du oałsgo kraju mogą być n iezależni od ty oh
zmian w s mej gospodarce kraju dodatnie lub ujemne*
Prooesy uprzemysłowienia mogą kraj zeszpecić lub wzboga
cić* Doóć przypomnieć tutaj krajobraz przemysłowy Zacho
du? Manchester lub Pittebur^gh z jednej strony zad hniepro— 
strć j lub dolinę rzoki Tennessee z drugiej* Ujemny lub 
dodatni charakter przemian nie je s t jednak ograniczony 
do zagadnień czysto li it t iy g ą g a fa  estetycznych* Piękno 
lub brzydota krajobrazu jes t w tym wypadku oznaką dobrej 
lub z łe j organizacji przestrzennej gospodarstwa narodowego 
rolnictwa* przemysłu* komunikacji i  osadnictwa*
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*

3* Zagapienie układu przestrzennego -  rozmieszczenie s i ł  
produkcyjnych może i  powinno być w te j samej mierze 
przedmiotem planowania oo zagapien ie ilościowe pro
dukcji i  rozdziału dochodu narodowego* Jest to zadaniom 
planowania przestrzennego. Rozbudowa i  zmiany w rożniess 
czeniu zakładów przemysłowych powinny równlsż być zapla
nowano w ich układzie przestrzennym*
i* ©wy układ przestrzenny zakładów przemysłowych nic po
winien jednak ograniczyć się jedynie do stworzenia 
racjonalnego ich rozmieszczenia z punktu widzenia, ko
rzyści procesów produkcyjnych i  kosztów produkcji. 
Zasadniczą przemianę w rozmieszczeniu zakładów przemysło 
wy oh należy wyzyskać dla stworzenia najlepszego układu 

i i  wspćłpr&oy wszystkich s i ł  produkcyjnych w kraju*
Ą i Lokalizacja zakład §gy%SRl 'ggpslaoze-

gólnyeh terenów oraz o ich przyszłym zainwestowaniu 
w dziedzinie s ieo i osadniczej.
Umieszczenie zakładu przemysłowego w danym regionie 
podnosi niewątpliwie Jego potencjał gospodarczy: akty
wizuje i  zwiększa rentownea'i gospodarki rolnej I  le ć -  
t e j ; stwarza nowe kierunki kommikfjoyjne i  powoduje 
konieeznoóó inwestycji drogowych i  kolejo.Tych, ; któ
rej wtórnie może korzystać ludność całego regionuj 
w końcu przyczynia się do rozbudowy i  zagospodarowania 
os ied li a zwłaszcza miast* T> ten sposób właściwe roz
mieszczenie nowych zakładów przemysłowych spowodować 
może ożywienie i  rozbudowę gospodarczą wybranych okrę
gów i  regionów, może stać się głównym narzędziem prze- 
budov<y struktury przestrzennej całego kraju*

§• Hależy tutaj przypomnieć, że struktura ta nie jest
zaduwalająe&, posiad: szereg zasadniczych wad,te wystę
puje w n iej szereg zjawiak kęatąaymfc budzących poważny
niepokój na przyszłość, że jednym słowem wymaga zasad
niczej przebudowy; uporządke ania*
W przebudowie układu przestrzennego kraju należy dążyó 
przede wszystkim do:
m) przezwyciężenia podziałów zaborczych istniejących 

do dziś dnia w obrębie P0lsk i a wyrażających się 
istnieniem t*zw* zawór komunikacyjnych (obszarów 
na których s iec i transportowe nie mają należytego 
powiązania) oraz pustek produkcyjnych na dawnych 
obszarach przygranicznych. Wśród regionów tego ty
pu należy wyróżnió w szczególności widły Sanu i  
Wiały (dawna granica rosyjska-austry^tckc), pogra
nicze Śląska i  Wielkopolski, dolinę Hoteei i  dol
nej Warty oraz pogranicza Mazowsza i  Pomorza*

b) stworzania z osiego kraju jednolitego organista, 
w którym poszczególne dzieln ice i  regiony, któro 
poprzednio stanowiły części odmiennych i  różnych 
układów gospodarczych staną się częściami racjo
nalnie powiązanej ża łości!

o) zapewnieni^ krajowi i  narodowi racjonalnego przebie
gu procesów urbanizacyjnych zarówno w ioh aspekcie 
demograficznym (przemiany w strukturze ro ln icze j.



przyroście naturalnym i  inne) jak i  osadniczym
(wyludnianie się wsi, wzrost lia s t, powstawanie me
trop o lii (miast olbrzymów), zahamowanie procesów 
cen tra lizac ji)*

6* Szczegółowa analiza rozbudowy przemysłu uraz s zagad
nieniem jego rozmieszczenia z punktu widzenia układu 
przestrzennego kraju wymag? kolejnego omówienia nastę
pujących zagadnień:
i*  stanu istniejącego i  postulowanego t * j* ;

a) analizy obecnego rozmieszczenia przemysłu i  
struktury przestrzennej gospodarstw narodowe
go,

b) charakterystyki planu długoterminowego rozbudo
wy zakładów przemysłowych,

analizy przemian w produkcji surowców .wywołana j  
przez rozbudowę przemysłu,
analizy zmiany w układzie produkcji przemysłowej 
w rezultacie inmeetyoyj długoterminowych,

17* analizy wpływu uprzemysłowienia na kształtowanie 
się i  rozwój s iec i komunikaoyjnej,

7# analizy wpływu uprzemysłowienia na układ osadniczy,
71# analizy związków podziałów regionalnych (regiona

l iz a c j i  kraju) z należytym rozmieszczeniem zakła
dów przemysłowych#

Jako punkt wyjściowy rozważań nad rozmieszczeniem prze ysłu 
w Polsce przyjęto analizę danych statysty, znych z r.1946 uzu
pełnioną niektórymi danymi dotyczącymi zatrudnienia w przemyśle 
w r*1935» Dane te -  jedynie aostępne w te j chwili są w zasadzie 
niewystarczająca, dotyczą bowiem okresu przejściowego, w którym 
nie tylko proces odbudowy nie był w pełni ukouczony, lecz nawet 
nie wszystkie zakłady były uruchomione -  stąd konieczność uzu
pełnienia obszaru uzyskanego na podstawie tych danych częścio

wym obszarem rozmieszczenia przemysłu w roku 1935*
Bozmieszczenię przemysłu ujęte zostało czterokrotnie: poprzez 
obraz zatrudnienia, zużycie energii oraz zużycie surowców co 
do wartości i  tonażu* « analizie przeprowadzonej brak jeszcze 
wartości zainwestowanego k .p iia iu  oraz wartości bieżącej pro
dukcji oraz analizy ich rozmieszczenia przestrzennego*
W przygotowywanym zestawieniu materiałów za rok 1947 czynione 
są starania, by ująć również powyższe dodatkowe elementy*
Dopiero zestawienie wszystkich powyższych elementów pozwala 
na wyrobienie sobie poglądu na obecna rozmieś czenie przemysłu 
w Polsoe (patrz: 1) hojnieszczenię przemysłu w ,-olsce wg* z> trud

Hienia ń""F* w r ------------------------------------
2) ; ozmieazeasnie przemysłu na Ziemiach pols

ki cn wg. zatrudnienia w r«!QB5) ^
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Uzupełnieniem powyższego obrazu je s t analisa koncentracji prze
mysłu okręgami przemy słonymi. Analizę taką przeprowadzono po
przez zsumowanie posiadanych danych statystycznych dla poszcze
gólnych okręgów (ustalonych a p r io r i na podstawie znajomości te 
renu) oraz ustalenie wagi ich udziału w całości zatrudnienia, 
zużycia energii oraz surowców w kraju (wskaźniki procentowe)* 
(patrz 3) Koncentracją prse^9łu_jf_lolsoe_w,r.lS i& l_

Otrzymamy tą drogą obraz wskazuje, te  na $mityższym pierwszym deje 
* sou w dziedzinie przemysłu znajduje się Górnośląskie Zagłębie 

Węglowe, skupiające w sobie około pana połowę całego zużycia 
energii oraz jednej trzec ie j zatrudnienia 1 zużycia surowców pod 
względem tonażu* ba drugim i  trzecim miejscu znajdują się okrę
g i Zagłębia Wałbrzyohskiego oraz ódzki, których potencjał prze
mysłowy nie przekracza jut 5-10$ potencjału całego kraju*
W dalszej kolejności idą okręgi warszawski, bydgoski (pomorski) 
Zatoki dda^aklej, Świętokrzyski, wrocławski i  innych* dołączyć 
do nich należy jeszcze okręg szczeciński znajdujący się w trak
cie  uruchomiania*
J eś li sumowanie potencjałów zmisiowsyakx przemysłowych dla poszczę 
gólnyoh okręgów posuniemy dalej, to możemy stwierdził., te na osi 
Śląsk-Ujście wiały grupuje się około 60$ potencjału gospodarcze
go dolski, natomiast w układzie równoleżnikowym na południ# od 
Warty, Loteol, is ły  1 ieprsm około 80$, zad na samym pasie

4>v<k£«c4r gór Sudetów i  Karpat, to je s t  na Śląsku i  w Małopolan 
ponad 50/ całości.(patrz* 4) łapka dodatkowa na planszy“hipoteza

5aS^le*i!usłruJą?dotfto ie sserag zasadniczych faktów obecnego 
układu przestrzennego przemysłu a więc pośrednim i  całego gospo
darstwa przemysłowego w io lace. są nimi i
a) dominacja gospodarcza Górnego Śląska,
b) a ktywność gospodarcza l in i i  Sląak-ujdcle la ły , która zdolna 

staje się rzeosywistą osią Życia gospodarczego kraju,
o ) przewai (\ gospodarczą południa (ś c iś le j południowego zachodu) 

kraju nad pozostałymi obszarami*
W obrazie tym nie występuje jeszcze w należytych rozmiarach 
rola gospodar za wybrzeża, która już dziś zaczyna odgrywać dużą 
rolę -  a którego z: aozenls z postępem czasu niewątpliwie będzie 
wzrastać (patrz;5) fflska ^
Hależy podkreślić w tym obrazie małą aktywność gospodarczą pó -  
nocno-saehodnlej części kraju (choć tu cząściowo będzie prz ła
mana będącą w toku aktywizacją rejonu ujścia Odry 1 szczecina) 
oraz półnoeno~wsehodnleh dzieln ic kraju* lo ostatnie zjawisko 
je s t zarówno niekorzystne ze względów wewnętrznych (niższa stopa 
życiowa ludności zamieszkującej te tereny) jak 1 zewnętrznych ( 
obszar niżu gospodarczego na pograniczu Związku radzieckiego 
głównego naszego sprzymierzeńca)*
Zjawiska te są wprawdzie wynikiem rozmiń szczenią bogactw natu
ralnych w danych ozęśclach kraju -  niemniej nasilenie rozpię
tości jest wyraźnie niekorzystne i  musi budzić niepokój na przy
szłość, sr łaszczą, gdy zwrócimy uwagę na rozbieżność juk częścio
wo is tn ie je  pomiędzy rozmieszczeniem potencjałów gospodarczych 
a gęstością zaludnienia odpowiednich obszarów* *
Wyniki powyższej analizy zostały uwzględnione w opracov*ywanyęk 
obecnie materiałach dyskusyjnych dla sześcioletniego planu 
aługoterainowego (1 ta 1930-1955)* flan  ten nie obe jmuje jeszcze
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vcałkov?itego uprzemyełowienia kraju natomiast niewątpliwie bę
dzie olbrzymim krokiem naprzód w tym kierunku*
Zestawienie proponowanych nowych i  rozbudowanych zakładów prze
mysłowych wg* iiw te t ich rozmieszczenia wraz z próbą określenia 
wzrostu zatrudnienia daje obraz zmian jakich w tym okresie można- 
się spodziewać w układzie przestrzennym przemysłu*
(patrz 1 6 ) Rozmieszęzenie inwestycji przemysłowych w latach

TT ftczmieszczenle inwestycji przemysłowych oraz wzrost 
zatrudnienia v; la tłcŁ  lg^O -I^ j? ;*

e

Zwreoa uuagę fakt, i i  mimo dużego ..ysiłku włożonego w rozbudowę 
przemysłu na obszarach zaniedbany ch, inwestycje w Górnośląskim 
Zagłębiu Kręglowym wciąż znajdują się ilościowo rcpmmnjn na p ier- 
v szym miej sou*
Jest to miarą potencjału gospodarczego i  bogactw naturalnych 
tego obszaru* Częściowo jednak jest to również następstwem faktu 
iż  w obrębie danego obszaru inwestycyjnego na novyeh obszarroh 
znajdować się będziemy w fazie budowy inwestycji podstawowych 
w szczególności zaś przemysłów kluczowych produkującyoh półfabry
katy prz myślowe, podczas, gdy na obszarach już zainwestowanych 
znacznie większą rolę odgrywają i  odgrywać mogą przemysły wtórne 
konsumcyjne • slaźną również rolę dla późniejszego uprzemysłowie
nia obszarów zaniedbanych odgrywać będą właściweie rozmieszczone 
(  w obrębie istniejących obszarów przemyałowycl/zakła
dy produkujące półfabrykaty przemysłowe*
¥ tym zakresie szczególnie ważną jes t planowa wewnętrzna decentra 
lizn e ja  Górnośląskiego Zagłębia Przemysłowego*
Powyższa krótka analiza pozwala na bliższą ocenę r o l i  jaką roz
budowa przemysłu odegra dla kształtowania układu i  struktury 
przestrzennej kraju.

I I *  ¥ dziedzinie zmian w zakresie produkcji surowcowej na pierwszym 
miejscu należy omówić produkcję surowców organicznych t * j .  produkt 
oję rolną i  leśną. Pomijając zmianami bzepośredniml wywołanymi 
wzrostem zapotrzebowania na niektóre surowce organiczne w formie 
zwiększenia powierzchni zajętych na uprawę odpowiednią ziemio
płodów na pierwszo miejsce należy wysunąć mamumaye zmiany pośred
nie, warziająca się w odpływie ludności z rolnictwa do przemysłu 
oraz ze wzrostem wydajności rento.mości w gospodarce ro lnej* 
Zjawiska to są zresztą ze sobą przyczynowo powiązane* kurczenie 
się ilościowe ludności pracującej na r o l i  pozwoli bowiem na mo
dernizację techniki gospodarowania (użycit nawozów sztucznych, 
mechanizacja i  t£p* będące zresztą wynikiem procesów uprzemysło
wienia, dziś nieopłacalną z@ względu na nadmierną podaż i  zwią
zaną z nią łączność s i ł  roboczych będącą wynikiem przeludnienia 
rolnego (zwłaszcza w południowo-wschodnich częściach kraju)* 
Równocześnie zwiększenie rynku zbytu dla płodów rolniczych 
(wzrost ludności konsumującej w miastach i  przemyśle) musi do
datnio odbić się na opłacalności gospodarki ro ln e j, podobnie 
zresztą jak i  rozbudowa przemysłu spożywczego, zapewniająca 
lepsze wykorzystanie produktów rolnych*
Również korzystnym zjawiskiem będzie pojawienie się ludności 
pracującej eząściowo w przemyśle a częściowo na ro li*  Zjawisko 
takie ozęściowo uregulowałoby problem karłowatych gospodarstw 
rolnych*
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lożaa więo ilfiiie-ło stwiwrdzió, iż procesy uprzemysłowienia kraju 
odbiją się korzystnie na poziomie produkcji rolnej drogą je j  
intensyfikacji of&z zwiększenia ogólnej wydajności. W układzie 
przestrzennym keaju umożliwi należytą organizację i  rejon izację 
produkcji poprzez rozładowanie przeludnionych obszarów kraju# 

dziedzinie leśnictwa odpływ ludności do przemysłu pozwoliłby 
na zwiększenie powierzchni lasów -  co w związku z przewidywanym 
deficytem w produkcji drewna oraz zakłóceniem równowagi b iolo
gicznej w przyrodzie w oielkopolsce, Polsce Środkowej, na Lu- 
belezczyśnie i  Podkarpaciu skutkiem daleko posuniętych wylesień 
jest sprawą niezmiernie doniosłej wagi#
Zwiększenie pov7ierzolini leśnych posiada również doniosłe znaczenit 
dla ochrony, i  zabezpieczenia odpowiednloh zasobów wodnych dla 
zwiększonego zapotrzebowania w wodę ze strony przemysłu i  miast*
W dziedzinie surowców mineralnych rozbudowa przemysłu pozwoli 
na należyto i  raojonalne wykorzystanie bogactw naturalnych kra
ju*
u dotychczasowej gospodarce bogactwa te niejednokrotnie pozosta
wały bezużytecznie lub nawet nierozpoznane, a wiele wypadkach 
prowadzone'była gospodarka ru6***f przynosząca fcy.j może
doraźny zysk pojedynczemu kapita liście ale wyrażająca się w 
ogromnych str ;t eh dla gospodarki narodowej * (patrz:8)uboz->ry akty 
yizac.1l wydobycia aur owo ów w latach 1930-1955,.

»
Zmiana układu przestrzennego przemysłu w -olece na skutek roz
budowy przemysłu, zgodnie z planom długoterminowym została już 
właściwie naszkicowana przy omówieniu samego planu. ~M tym miejsc* 
powstaje do omówienia kwestia szczegółowa r o l i  iccharakteru i  
zmiany w znaczeniu poszczególnych okręgów przemysłowych*
(patrz'9 plansze 4,6 1 7)*
jPisrwmzym zad- niem planu w zakresie układu przestrzennego po
winno byś ożywienie dzieln ie północnych i  wschodnich kraju*
Celowi temu mają słożyó skupienia inwestycji przemysłowych na 
wybrzeżu, zwłaszcza zaś u ujścia is ły  i  Odry* Skupienia dokoła 
Olsztyna, Słka i  Ouwałk, Białegostoku, Siedlce, lublina, Zamościa 
1 Przemyśla służą temu samemu celowi* Howe obszary przemysłowo 
nad hotecią, w rejonie Ciechanowa, pomiędzy Łomżą i  Jiałymsto- 
kiem oraz przede azystkim w Sandorfilerszozyźnie i  w dolin ie 
kamiennej ( Zagłębie Świętokrzyskie) mają za zadanie nie tylko 
ożywió gospodarcze regiony, w których są położone, lecz również 
przezwyciężyć sz*y graniczne, pustki gospodarcze oraz dokonać 
scalenia organizmu gospodar.zego kraju. V planie te j dziedzi
nie szczególny nacisk położony został na region sandomierski 
zarówno ze względu na zaniedbania inwestycyjne tego obszaru, 
jak 1 na duży niewyzyskany kapitał tego terenu w zakresie lud
ności ( s i ł  roboczych), możliwości koaunikacyjnyeh oraz bogactw 
naturalnych*
również doniosłe znaczenie z punktu widzenia scalenia gospodarcze* 
go kraju na okręg kujawski oparty o szczególnie korzystne dla 
rozwoju przemysłu chemicznego ołączenle surowców 1 półfabryka
tów t* j*  so li potasowych, so li i  sody oraz węgla brunatnego*
Okręg ten położony na osi Śląsk- u jście Wisły stanowi ważne 
ognlwó pomiędzy torenami przemysłowymi Górnego Śląska, Często
chowy i  rodzi a Zakładami skupionymi nad dolną Wisłą*
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Rozbudowa jego wypełni Inkę znajdującą się pośrodku układu 
przemysłowego całego kraju*
Ostatnim doniosłym elementem w przebudowie układu przemysłowe
go jes t decentralizacja niecki węglowej* Posiadać ona ma. pod
wójny charakter decentralizacji regionu w stosunku do ca2ego 
kraju oraz decentralizaoji wewnętrznej samego regionu* Pierwsze 
zagadnienie rozwiązuje plan krajowy* jako całośó, drugie jes t 
ważnym fragmentem planu krajowego* który wymaga szczegółowego 
rozpracowania w planie regionalnym. Ha podstawie dotychczasowych 
studiów można stwierdzić* iż  w obrębie Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego wyróżnić należy szereg odrębnych okręgów* Pierwszy z 
nich to łasciwe Zagłębie Węglowe składające eię z centralni-e_ 
położonych obszarów najcenndjszych złóż węglowych oraz p ierście
nia dokoła stanowiącego siedlisko przemysłów ciężkich opartych
0 surowiec węglowy oraz tych przemysłów wtórnych, których nie 
można ze względu na przebieg procesów produkcyjnych oderwać od 
przemysłów podstawowych względnie obsługujących bezpośrednio 
ludność pracującą na miejscu* Hastępne okręgi posiadają óharakter 
niezależnych satelitów okręgu węglowego -  wieńcząc zakłady zwią
zane częściowo z Zagłębiem* nie wymagające jednak umieszczenia 
ich w bezpośrednim sąsiedztwie węgla* W okręgach tych będzie 
również zamieszkiwać częściowo ludność pracująca we właściwym 
Zagłębiu Węglowym* Ostatnim etapem deoentralizaoji wewnętrznej 
przemysłu górnośląskiego są zmatmmtczBirzkTfgz autonomiczne okrę
g i pzzry przemysłowe, położone na pograniczu Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego w nawiązaniu do węzłów komunikacyjnych* sta
nowiących bramy wejściowe do Zagłębia. Są nimi okręgi opolski, 
częstochowski, krakowski i  raciborski*

IV»Eozbudowa przemysłu musi prędzej czy później doprowadzić do 
rozbudowy i  przebudowy s ie c i komunikacyjnej. ubecna sieć krajo
wa jes t niewystarczająca oraz posiada szereg poważnych braków 
łotrzeby przemysłu stwarzają uzasadnienie gospodarcze* podstawą 
opłacalności inwestycji komunikacyjnych. Stąd rozbudowa przemysłu
1 związanie z nią s iec i transportu ma zasadnicze znaczenie dla 
całoskeztałtu przebudowy s iec i* (p a trz .:Etapy rozbudowy s iec i 
komunikac, jn e j)
W szczególności inwestycje komunikacyjne związane z rozbudową 
przemysłu mogą przyczynić się dos
a) uaktywnienia martwych względnie zamarłych kierunków transportu 

Za przykład może tu posłuźyó ożywienie wymiany gospodarczej 
pomiędzy Sandomierzem i  Górnym Śląskiem uzasadniające r e a l i
zację planów uspławnienia Górnej Wisły.

b) odciążenia nadmiernie wykorzystanych szlaków przez stworzenie 
dróg uzupełniających poawałających na racjonalną organizację 
przewozów. Za przykład może tutaj posłużyć rozbudowa połączeń 
P iły  z Poznaniem i  Kołobrzegiem potrzebne dla tamtejszego 
przemysłu, która pozwoliłaby na organizację przewozu węgla
do Kołobrzegu z pominięciem l in i i  na Szczecin i  na Gdańsk)

o) zespolenia s iec i komunikacyjnej kraju w jedną całość* wy
rażające się. przede wszystkim w przełamaniu omawianych już 
szwów granicznych. Za przykład tutaj może posłużyć budowa 
l in i i  Kielce Sarnów z przekroczeniem Wisły koło howego Kor
czyna w związku z budową fabryki kwasu siarkowego nad Hidą 
na złożach gipsu* której pełne znaczenie dla całości s ie c i
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komunikacyjnej wystąpi dopiero, gdy się swadyf de lin ia  
ta łącsy bezpośrednio Słowację s Warszawą oraz portami 
Zatoki Gdańskiej*;

d) nasileni^ inwestycjami komunikacyjnymi zaniedbanych d z ie l
nic kraju* Zagadnienie naledytęj gęstości zainwestowanej 
s ieo i komunikacyjnej, zwłaszcza zad s iec i drogowej i  kole
jowej posiada zasadnicze zna czenie dla rozwoju gospodar
czego danego obszaru* Rozbudowa przemysłu na tyą obszarze, 
powoduje konieczność zainwestowania siecui komunikacyjnej, 
budowy połączeń drogowych i  kolejowych, które w konsekwencji 
wzmacniają ogólny kilometrad zainwestowanych s ie c i w danym 
okręgu* W ten sposób budowa zakładów przemysłowych na ob
szarach dotychczas zaniedbanych o charakterze rolnym powo
duje korzystne dodatkowe zainwestowanie tych terenów w za
kresie s iec i komunikacyjnej*

V* Rozwój i  przemiany układu osadniczego pod wpływem rozbudowy 
przemysłu i  związanego z nim procesu uprzemysłowienia jes t bo
dajże najważniejszy a z punktu widzenia planowania przestrzen
nego najciekawszy. Wyraża się on przecież zarówno dużymi mi
gracjami ludności, powstawaniem nowych os ied li, silnym wzros
tem miast oraz zmianą standartów społecznych w zakresie miesz
kań oraz organizacji usług gospodarczych, kulturalnych, spo
łecznych i  publicznych* Uprzemysłowienie kraju powoduje praw
dziwą rewolucję w dziedzinie struktury i  układu osadniczego -  
on dopiero zrealizu je w całej pełni w dziedzinie miast i  o- 
s led li te przemiany społeczne, które zapoczątkowane przez kry
zys wojenny stały się wielkim osiągnięciem naszych czasów* 
Ogólnie rzecz biorąo można powiedzieć, iż  odpowiednikiem prooe- 
sów uprzemysłowienia w dziedzinie gospodarki narodowej są pro- 
oesy urbanizacyjne w dziedzinie społecznej* Bliższa analiza 
wykazuje konieczność większego sprecyzowania pojęć; wykazuje 
że pojęcia te nie są c łkowicie analogiczne -  że zwłaszcza w 
czasie występuje pomiędzy uprzemysłowieniem a urbanizacją dnia 
duża rozbieżność* Dokładniej rzecz ujmując należy stwierdzić, 
iż  uprzemysłowienie budzi w społeczeństwach i  narodach procesy 
urbanizacyjne -  stanowiąc pierwsz \ ich, wżeloe charakterystycz
ną fazę* natomiast pełna urbanizacja znacznie wybiega poza zjawił 
ka uprzemysłowienia -  a końcowa je j faza jes t nawet od niego 
niezależna*
Rozpatrując całość przemian osadniczyoh i  ich związków z roz
budową przemysłu dochodzimy do stwierdzenia konieczności pla
nowania tych przemian oraz kierowania procesem rozbudowy prze
mysłu pod kątem widzenia wpływu ich na zagadnienia osadnicze* 
Pierwszym zagadnieniem, na które należy w porządku logicznym 
zwrócić uwagę jest probltfm głównych ośrodków gminnych i  małych 
miast* Jest to zagadnienie niezmiernej doniosłości dla zwiększe
nia i  racjonalnej organizaoji obsługi gospodarczej i  kultural
nej wsi. Małe miasto z jednej strony zostało dość s iln ie  pod
cięte ostatnimi przemianami gospodarczymi w podstawach swego 
istn ienia z drugiej zaś strony powstałe jakby poza nawiasem 
nowych form społecznych i  ustrojowych* Obecnie zamierzona roz
budowa przemysłu może i  powinna stan ten zmienić i  uzdrwdić* 
Wprowadzenie do organizmu małych miast racjonalnie zorganizo
wanego przemysłu spółdzielczego i  średnich akładów przemysłu



samorządowego ora* państwowego (se szczególnym uwzględnieniom 
przemysłu spożywczego, włókienniczego i  odzieżowego) je s t kwe
stią  ogromnej doniosłości -  w csasie dosłownie palącą*
.Drugim z .co l e i  zagadnieniem jest stwor sonie racjonalnyoh i  nale
żytych warunków mieszkaniowych oraz s iec i usług gospodarczych 
i  kulturalnych dla pracowników zatrudnionych w przemyśle* Ważnym 
tutaj momentem jes t, by pracownik przemysłowy osiągał pełnię możli 
wośei rozwoju kulturalnego* Stąd rodzi się postulat, aby osiedla 
robotnicze zwłaszcza większych zakładów państwowych rozbudowywaó 
jako pełnowartościowe ośrodki usługowe t * j*  jako miasta średniej 
wielkości*
Podobnie jak błędem byłoby nad ierne rozpraszanie zakładów prze
mysłowych tworzenie osad j-dnofabrycznych podobnie błędem byłaby 
nadmierna centralizacja, nadmierne skupienie przemysłu a co za 
tym i  osia mieszkań pracowników przemysłowych. Gorzkie doświadcze
nia miast przemysłowych Zachodu -  a u nas Łodzi czy Katowic są 
w te j dziedzinie dostateczną przestrogą, aby postulat ogranicze
nia wolności miast przemysłowych uznad za .słuszny i  uzasadniony* 
Niemniej dla rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego i  po litycz
nego całego kraju istn ienie pewnej i lo ś c i wielkich miast jes t 
bezwzględnie konieczne* Poazczeglne dzieln ice kraju powinny 
posiadać własne silne ośrodki miejskie, prawdziwe s to lice  kultu
ralne i  gospodarcze -  zapewniające obszarowi objętemu zasięgiem 
ich wpływów pełnię rozwoju gospodarczego i  kulturalnego* Is tn ie
nie pewnej liczby tych ośrodków wielkomiejskich je e t przy tym 
warunkiem skuteczności wszelkich wysiłków mających na celu ogra
niczenie wzrostu maj większego alasta w lo lsce , Jjttolicy -  Warszawy 
Należy dobitnie podkreślić, iż  możliwości rozwojowe Warszawy są 
bardzo w ielkie. Skupianie w n ie j centralnych ośrodków dyspozycyj
nych życia gospodarczego i  kulturalnego, skupienie nan je j  odbu
dowie bardzo poważnego odsetka kapitałów inwestycyjnych zapewnia 
je j  całkowitą przewagę rozwojową w stosunku do wszystkich ośrodków 
miej skich*i przmysłowych* Wzrost larezawy może drogą hsausaabc bez
władności podobnie jak to ldtanżB miało miejsca w krajach, które 
przeszły już w XIX wieku procesy uprzemysłowienia doprowadzić 
łatwo do nadmiernego je j  wzrostu w stosunku do r o l i  i  funkcji ja 
kie me ono spełniać w życiu kraju*
Obok postulatu ogr liczen ia  wielkości Warszawy wysuwa się drugi 
postulat uzupełniający.Warszawa «t największe miasto ro lsk i musi 
mieć Bpecjalną strukturę prsestrsenną musi być Zespołom 2le jsk iA  
t . j *  zorganizowana, jednostką osadniczą o układzie rozproszonym* 
Poszczególne Jedrdstki. miasta, sa te lity  esy dzieln ice muszą żyć 
pełnia własnego życia t . j *  muszą łączyć w sobie miejsca praoy, 
mieszkanie^wypoczynku/ oraz pełnię urządzeń życia społecznego*
Stąd postulat rozprószenia Zakładów przemysłowych Warszawy w obrę
bie wszystkich je j  dzieln ic* Tr kolcu ostatni w ielki postulat do
tyczący rozbudowy i  odbudowy Warszawy; musi ona mieć zdrową 
strukturę społeczną 1 zawodową* Nie może być miastem urzędniczym 
jak Waszyngton ani miastem handlu jak New lork lub przemysłu jak 
Pittsburgh lub Manchester -  je j  struktura powinna być logicznym 
odpowiednikiem układu społecznego całego kraju -  powinna być 
wszechstronna* Omówienie charakteru i  możliwości rozwoju poszcze
gólnych typów miast nie wyozerpujo całości zagadnienia osadniczego 
Najistotn iejszy problem pozostał* Jest ni*. zespolenie ca łej s iec i
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owadrlozej w organiczną całoó<i* ' aczelcya eelea w te j dziedzi- 
t le j « e t  oetępująe> rsnik róftrie crieląeycn wieś oo laata* 
Zalety antyki do zmniejszenia rozpiętości jo-r.ię iay eta/idnrtea 
życia na aa i  i a kicacie — t C n ?  w stopniu obsługi gospodarczej 
1 kulturalnej* He leży an&j o usunięci* głęboko £<* -oi Stilonyea 
• niepotrzebnych atttsfonizttć* *e i i  tai sta. Jeet to ,.w«Łt>lfci 
1 ^  . —w t^ irti t|6M ««» i je s t  i.o rówł.ieg soauuą
i  n^śra^E ao^oc»Mi«^0 |>lfu'<Oi'.-«iUtt pr»o»tre«&ii«^6t

¥ 1.

A f t

&agadnietiie su w la ry  a iast i  os ieu li (pod pojęcie* atruktury 
w ty© wypadku n a ltij rozuałeć podział o iast i  o s ied li » *  typy 
oraz a taić powiąsiuiie tjpd* |K> îpa«y sobą w uzależnieniu od Ich 
wielkości) znajduje polne rozwiązuaie a rasach *>ouzie»iu kraju 
na regiony* i?.a pouatawie dotychczasowych studiów p*z*> jęto  za *oa- 
stawę t#e* podziało akr* strefy i  zasięgi wpływów wielkich miast 
(s to lica  regionalny cli) oraz jeonoó-; gospodarczą danego obszaru' 
i od jednejelą ^oatciarczą nie osłody jednak rostwte.iec j#d**oxod— 
co.:ci typa gospodarki (ro lnej* leśnej, ptz&ayziO.<oj i  t*p*) l«c c  
zjawisko zaopslari* aię rćł&yah typów gospodarki * jeden ar0« -  
noa* -  zuolny do wsglęoale niezależnego A yoia i  pr zacina tswrjy 
inny®, łagodnienie podziałów f  i  z jogr ai. ie  *fcy oh kraju o jednolity* 
typie krajobrazu naturalnego w ty ta ujęciu schodzi aa *uafci  plan 
i  może Ougrywa- rolę jedynie p/zy d e lia ita o ji regionów ustalo
ny oh w oparciu o uprzedni© wspoautiaae kryteria* Zagadnienie k m *  
buaowy przeecyslu * dzieazinie reg iona lizac ji poaiad- o tyle zna
czenie o i l e  stwarza lub przekreśla związki produkcyjne i  inne 
decydujące o charakterze zespołu gospodarczego danego obszaru. 
Swiązkl te są bardzo istotne, zwłaozcza, de coraz czyściej obok 
organizacji branżowej przeayełu i  innych gałęzi produkcji tyc ia  
goapodirczego wogćle występuje forsaa koabinutu, * której a lej*oe 
podziału branżowego zal&aje podział terytdrialuy• .alaza inte 
gracja -  proces zcalsnia forsy organizacyjnej kosbinatu soda w 
rezultacie ioprowuazi-i do identyfikacji jego z gou4.zdarzą dane
go obszaru, a awet regionu* Tego typa ewolucje byłaby ze *ox®ch 
miar pełnione zwłaszcza gdyby ciału » dalszyu rozwoju doprowa
dzi •; do Identyfikacji kombinatu regionalnego z ze&orząds* danego 
terytorium• le  uprzedzając jednak możliwych przemian struktu
ralnych wystarczy tutaj stwierdzić konieczność uwzględnienia w 
planach rożnieszczenią przemiału istniejących i  ,ojValo*anych 
udziałów regionalnych oraz wy korzystaniu budowy nowych zakładów 

przeuyzło*ych dla przekreślenia fałszywych podziałów i  kształtowa
nia zdrowej regionalizacji kraju.
Onaeiająo w ten sposób wpływ długoterainowego placu inwestycji 
praenysłowych przeb ieg liby  w skrócie c**ły wachlarz zagadnie * 
planowania przestrzennego* Przegląd ten potwierdził dwie zasadni- 
ose tezy niniejszego opracowania a &ianosicie, ftet
a)

b)

po pierwsze * *  planie długotersinowys rozbudów* prae- 
aysłu w apoeób zasad iczy  zmieni u^ład i  strukturę przestrzenni 
kraju oraz
po drugie* że Sóleży wykorzysta^ aoeent rea liza c ji planu wraz 
z prseaiana&i, jawcie or. nieuchronnie susi -ywoł -*' celeiw pa  
budowy układa przestrzennego kraju na jednolitą i  planową
eałoze* s,6l.
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