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"Zasady kształtowania małych miast i fciiaateczek" •
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Pa wstępie referent tgfjat^hUi że w referacie jego ni* arie
ty asuka4 skrystalizowanych z*sad,leoz że su on raczej charakter
przyczynki, w których wyniki analizy przeplatają zip z surowym
jeszcze materiałem*
Kału miasteczko zajmuje w hierarchji osadniczej miejsce dru
gie od dołu* Najniższym szczeblem tej hierarchii jest &tornada
wie jaka /teren około 30 km*, promień 3 *-3,5 km*,luano4i około
1500 oa<5b, punktem centralnym - szkoła powszechna/,
10 takich gromad składa aię na gsnlnft zbiorową /promień około
1C k&*,ludnoś«f ók*lp* .u >, centrur- - szkoła rolnicza, n - o d l e głoś*
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rotej musi posiałaś pewną hieoJzcwną ilo4U ludności usługowej
/ok.2wk0 /,gdyż tylko 1/4 lub najwyżej 1/3 ludności ggr.ny zbioro
wej zostanie obsłużona przez rodników tudniąoych się pobocznie
innymi zawód <&i, resztę and musi obałuty4 ośrodek*
według teorii osadnika ten typ osiedla posiada jednocześnie
cechy osiedla rozproszonego/ ozpdd ludności prasuje n* roli uookoła osiedla/, i skupionego / ludno44 usługowa i jej warsztaty pra
cy przyciągają do siebie ludnośś c^łej gminy /• £« waglfdU

r.

tę

ostatnią cechę, charakterystyczną dla miast osiedle to nazwa*, można " u;i-'ateczki n. n _j^nla jszyar , tym b *,.r alej, >...
je rolnicy rdinią się od rolnikdw ws

..ftioszkujący

uprawiają zazwyczaj obok

rolnictwa jakieś rzemiosło lub przemysł ehałuanlosy*
Z mapki właściwości gruntśw Garwolina wyniku np* be tylko 2
mieszczan - rolników nie trudni się oprścs rolnictwo żadnym innym
zawód«m*
kapa /przedwojenna /obsłużenia lolski przez miasteczka wraka-

-
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żuje nam, że w praktyce na terenie prz««Idzi&ny» dl * gminy zbio
trr

rowej istnieje już przynajmniej jedno aiaetaezk© lub osada o miej*
skirn typie planu# Ok# 600 planów t«fcich osiedli posłużył© za ma
teriał: analizy, która z jednej strony miała Ad eelm danie ogólnych
podstaw dla planów zabuaowania, s z drugiej usiłował* odnaleid
w miaeteczkich taki® elementy, które dałyby się odbudować .napra
wić lub uzdrowi<5 niezależnie od planu zabudowania 1 bez szkody
dla późniejszych prac planistycznych i reallzaeyjnych#
Plan :r.iast'.? składa zip z elementów urbeniatycj > ch

krysta

lizowanych, płynnych i zagubionych#
Po plerwszyoh należą: rynek, bloki przyrynkowe, główne arte
rie ko&unikacy jr.e or ta bloki ulic:'.'*®#
Rynek. Kształt jego dąży przeważnie do prostokąta o wielkoś
ci 0,5 «* 1 ha • Leży on zazwyczaj na terenie płaskim* » 31

ana

lizowanych miasteczek istnieje obok rynku drugi plac targowy,
służący do postoju furmanek i handlu bydłem, który odciąża funkcję
gospodarczą rynku i ogranicza ją u o łan liż czyste..-o#

w a .s;.kich

pr awie miasteczkach zauważyd można ciążenie ryr.fcu ku zbiór,i. om wo
dy* które w 27

i

miast dochodzą aż za pierwsze bloki# Łocmi iń ,eja

zazębi u się i krzyżuje na rynku j nasuwa się tu wskazówka, że ko
munikację dalekobieżną, tranz^ ową należałoby odrzucie poza samo
centrum#
Kynek gra również wybitną rolę w plastycznym, architektonlczfiU

■»ty czka , wlększeść dov

■isl etę przy nim, decyduje o csłys jej obr rie.

•<

c u. yc< , roe:*pobli o rynku

znajdują się budynki użyteczności publicznej / najczęściej tylko
\

t

kościół - innych budypków użyteczności publicznej prawie niema/#
Bloki >rzy.rynkowe# 2nacz**nie Ich wypływa ze znaczeni•; rynków
Dzielą eię cne nejczsrędelej na szereg pareel , czołem zwróecmyeh
ku rynkowi i zabudowanych od jego strony budynkami mieszkalnymi.
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lyjowy przy kii d bloków przyrynkowych widzimy a* piwni# Janowa
Łomżyńskiego i od frontu mieszczą się budynki mteszk«lno-kandlowe
z tyłu zaś zabudowania gospodarcze. £a tyłach bloku biegnie wąska
ulica gospodarcza, Głębokość bloków przyrynkowych waha zip od
40 - 60a.» a szerokość od 6 - lUa.
s blokach ulicznych,słabła3 zabudowanych od przyrynkowych,
wahania wielkości działek są większe. Zdarzają się działki, wykra«
czająca poza 70 m.głębokoścl, które dałyby się w razie “urbanizewanla" się miasteczka z korzyścią podzielić na dwie działki o głę
bokości około 35 a.«Częste eą bloki jednodzi mikowe leżące pomiędzy
ul. mieszkaniową 1 gospodarczą. Ulice gospodarcze woln-ają się nie
kiedy w bloki/ Biskupiec/ obsługując budynki gospodarcze niezależ
nie od ulicy głównej, wyłączny dojazd do budynków gospodarczych
od ulicy głównej / mieszkalnej/ jest raczej rozwiązaniem wyjątko
wym.
Ciekawym jest przykład «fisny, miasteczka o obliczu wyraźnie
rolniczym, posiadającego wzdłuż gićwn J ulicy układ typowy dla
wsi, podczas gdy wokół rynku mieszczą się charakterystyczne dzimłk
ki rzemieślnicz,— handlów* o głębokości 40 m. a szerokości 1C m.
lozostałe bloki uliczne ukształtowane eą w ten sposób, te n« jednsj stronie ulicy miszuzą się budynki mieszkalne , po drugiej zaś
stodoły.
niekiedy /Zagórów/ stodoły wyrzucone bywają poza centrum
osiedla i grupowane bądź przy placach o charakterze targowiska
bądź w pobliżu dróg narolnych. Tu przechodzisz ju\ właśolftie 4o
elementów .płynnych t.j. bloku

odmie jakiego

przylegającego z jed

nej atrony do skrystalizowanej ulicy, z drugiej do terenów rolniozych. Bloki te posiadają najczęściej zabudowę zbliżoną do wiej
skiej, różniącą się jedyni# nieco większym zagęszczeniem budynków
n» poszczególnych parcelach.

Ze względu r*e to 4« mieaacaenie-rolniey etanówią w miastecz
kach najmniejszych

bardzo poważną grupę, sprawa budynków inwen

tarskich i stodół nabiera szczególnej wagi 1 rasuwa konieczność
f.
ośrodka aiasteesk* - dzielnicy rsemleślnicso-handlowej. Przykła
dy sprzęfeeala miasteczka i wal istnieją w terenie* Widzimy to w
jBfboweu gdzie *wieśM i "miasteczko" stanowią odrębne elementy
harmon iz— yjni * związane ośrodkiem kulturalny® j:k szkoła, kośeićl
espotal i t*p*
Traktowanie elementów płynnych i skrystalizowanych powinno
.

byś nie odmienne* fe ostatnie zdają się nie wymacać więkazyoh prze
kształceń. Jfa podstawie analizy »o n j u ż

ust** lid w etosu: u do

nich pewne recepty i wytyczne* faga elementów skrystaLiaowaoych
1/ w tyciu gospodarczym, 2/ w wyrazie zewnętrzny* 1 3/ w oddzia
ływaniu wychowawczym i kulturalnym predysponują j* do jsknsjszybszefo uzdrowienia, odbudowy i nadanie im eeeh skończonego dzieła*
.A
'
.
ZieleńyWoaąykraj o b r a z s ą to elementy zagubione *3 średniowiecEu nie istniał naegćł świadomy związek miasta z krajobrazem.
/Przykład Aoryaberg.ii z okresu średniowiecza/* Dzid zanik momentu
warowności w starym pojęciu pozwala na wciągnięcie krajobr zu do
wnętrza miasta. Jako punkty zaczepienia posłużyć może woda lub
drzewa otaczające kościół* kie zabudowane tyły dziełek powinny ulać
zazielenieniu* Już nawet działka o powierzchni 4C0a/ pozwala na
posadzenie jednego drzewa ozdobnego lub owocowego, które stanowiło
by ogniwo w planowanym ciągu zieleni, nia szkouaąc ewentualnym azuhi
nom w zabudowie działki* Plansza przedstawiająca studium zieleni
projektowanej na terenie Garwolina wskazuje, jak założone zostały
pewne ciągi zieleni warstw dla podkreślenia raeśby terenu* Skupie
nie drzew i ich grupy przy przejściach pieszych połączone są z
zielenią nadwodną* Podejście mieszkańców de sprawy sadzenia drzew

ozdobnych aa działkach jest bur zo pocytywn* i s o ż w przypuszczać
dana radzie

kałd* niemal ai&eto przychyli etę do zadrze>•

Wlenia wiast* a* taranach prywatnych*
krajobraz otaczający w obecnej chwili miasteczko wykasuje
tendencja do pustynnienia* *e«u pustynnieniu o leli-loby narzucić
pewne ta«y jttó taras, nieskładnie od braku dokładnych mmp glebowych stanowiących atblbfftlj podkład do pełnego projektu ukształ
towania krajobrazu. fakira a o radny a s-tapem pracy, jut Osiągalnym,
byłoby wysadzanie drćg, uaieszoafWłle kęp dr**w no łąkach, oraz
doleeiania./Przykład - et»dltta> projektowanego kr ■jobrefu otccze:nia Garwolina/*
t iasteezko złocone a oaćwionych wydój «lomo*'tdw mrbe.i ietycz
nych liczyłoby ok* 2-3 tya* raiwozk*. cć«r i abe jmow iłoby o- * fG»
- 25 ha powierzchni, prsy stosunku blokćw przyrynkowych do ulicz
nych i podmiejskich ok* 4*7*3* Cyfry te pokrywają aic* ość ściś1* a .'.yciksiBi badać nad istniejącymi oeiedlasi tej wielkości*
W wielu satyn wypadkach planowani a ciasteczek fiaj>j,jUj szych nepctykać bpdsiewy latulejące jad Organizmy, cdposiadając* wiel
kością i ukladec potrzebom dzialejesya, a wywag jąee jedynie uporsąd ko unia* te najtaniej**** orgar* *»y miejskie soi na ioozielid
na dwie grupy ścieknie od charakteru planu na *SamknlptW* 1 *otwarte*' •
Ceiedla zamknięte charakteryzuje tendencje dośrodkowa, zwar
tość wypływająca bądś * układu topografleśnego* bądi teł % połą
czeni* waiownoścl z warun*kami przyrodniczymi* Osiedl-. ta*le ma
ją ośroaek janno saryso«any, plan ich dą&y 4o regularności, m <
aa szeroko rozlanych przedmieść* ..szelki* dekadowy pau

»uesą

jasność takiego układa* To ted rozbudowa tych osiedli pawiana iśś
w kierunku wyodrębnianie i Zacho aula w całości osiadł* wsaet«negoM, nowa część niasteozk** powinna stanowić odrębną całość,
•wiąz .rą funkcjonHi.il* 1 barwo i,,tir z or;

#.l^rwotny».

Lic arii# Jałtą grupę stucowią osiedl* otv>at t# ,e ł b l P j zespolone a
pod lot «* i po awalając© ii* rozbudowę pi©róeisolo*ą lub Jednokiertrokową be a zmiany zasady planu*
II wyr. iku b»da« Już dokonanych i trwających będzie modra
stworzył pewne spreeyaowoii* zasady 1 programy urbanistyczne dla
określonych typów osiadli* Dopomogą ora oto zracjc.

lizowari* od

budowy aiastrcBek n&jwniejozyeh, która dziś odbywa się biologicznit. Powiną* sad byó JaknaJbardziej racjonalna, zeszywszy,1*
aisstecakaHruszą obałufcyd po
ny® a zwłaszcza ponad 60

względem gospodarczy* i kultural

ludności naszego kraju*

Dyskusja.
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A* b»»feł_.ll<lfc.ądw aiy be»|QHr© :r.lo % is eścią r#X«.r>;,tu*
1* Kweatia wydzielaj ia z eUaztacsek. przyaiółkó, roli iozyoP
II* Kwestia wielkości działek*
III* Kwestia wielkości wsi targowej / iftiastsczka/*
X* In|j.fłoc^ek*
.

Wydzielani© z miasteczka przysiółka spełniającego funkcje ,
roi loże ważne Jest nie tylko w związku z usunięciem stodół, ale
♦
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takie - 1 przede wszystkim - z usunipolem bydła* Każdy, kto w o-*
••

kresie letnim przebywa! w małym miasteczku w typie np* Kiernozi,
wie, co oznacza przepędzanie bydł« n.« jestwieko* £ad ulicami
slaateozka wznoszą alf tumany kurzu i kręoą raje zwału Wypasanie
,
■
,■ t-.
•
....
kóz i gęsi w miasteczku przyczynia się do stworzenia stanu rze.
•
.
.
»
.
czy prawdziwie nieznośnego z punktu widzenie higieny/ p aiętad
trzeba, Jak *lele oeąau spędza dziecko

taki1 otocz©ilu/*

Trzeba więc ssukaó sposobu unormowania tych stosunków prm z od
dziale d e łUnckji, tym bardziej, *e dzid juś istnieje szereg
miasteczek, posiadających su bur biust rolnicze*
DTyf.eJcheytt ulice gospodarskie rozwiązują częściowo sprawy wygonu bydła*

'

-7lat •5 z± ehu iaki » uwaia, U

wra* ae kssiaaą warmr.kć* s&ifc 1* aiy

i l w rztoa^i spswaAtiramy yyimyytimnl*m bydła * frasb* yraswidale ó
m jlstfti* epeoj fit *j art.rle, atdryail bydło bydale ohedaił© aa p«a*

.

twiako•
Ólice otodolr.e są rsecsą przebrali łą* Inacse

a stmAćł Ij-

io wielkie w oaaesch, gdy się młóciło cepami* * ci;*Ha, *;;dy aj.szy
ny młócą aboi* fi* polu, kwestia ta stal* się drugorzędną*
Tnż *:;'klbtii»weklt Hmlnioy długo j* sacze fil* będą mSgli Obe|rfi się
be* stodół* fcyrzucani* ioh po** miasteczko a* wielki* mlmisy gos
podarcze, to te# trs*ba je bpizi* zostawić a* dal łk-*ch•
3r*%*jęfa»rtł ?rz«ba się pogodzić * istnieniem stodół a* działkach
przyfiajamisj w okresie odbudowy| trodki finansów* file pot*u i«ją
na r*sjon.lcą przebudowę*
II* l•>-. < •;>■■ .ęwskl. struktur* aawodow* mieswkaćoćw j**t tym trud
ni* jaa* do sprecyzowania, im miasto jest mjtisjesw*

j>* grup* usług

daj* się ująó cyfrowo dopiero piny 8 - 10 ty o* mieszka oów* Nato
miast w nl»*t*o»kaon sm jurni*jsayoh, licząc* o u £**> tymemimmtfcs^mfo
Sals luir.odó uprawia rolnictwo, niszał* -.i« o u. tego, e*y trudni
się ty# cay innym rzemiosłem* *0 te* fil* m©.ar. m«mi*ć, fes dziatki
przystosowane wielkością do potrzeb roirłatwa, mi#4cl4 się mają
tylko na psryftriach miasteczka* laki* i asieszka cy bloków pf*y~
rynkowych, jako prowadzący gospodarstw* rolne, mu*są mis

działki

odpowiedni* do togo calu* Proponowana w rafersole wielkoóó daiał*k prayrynko yoh jest aa mata*

ówaiet -.i.

alę zgodzić ma

twierdzenia referenta, jakoby bloki, których gt?boko4‘- przekra
cza 7Om* maltiał© dzielić aa dwój*, y.dy

szerofcetć bloku mis

wy a tarota na przeniesieni* 2 dziatek, która mogłyby p-rmyjąd aa
<•»

siebie funkcje rolnicze*
*-gjcherti
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tr-x

kształtować osiedla, by działki rolni

cze docierały do samego śródmieścia, ale rzeczywistość zdaje się
W
mewie inaczej, a badanych 600 planach miejskich nie występują nig-

“O”
d*ie / * nltlieaaymi wyjątkami na wacho^ate/ w blokach p M tyrykowyoh dai łki Poidle rolniese a tyłka raemlad^ lo®a-ta«ndlo*e.
III. fe*.. :>gl»mo iaki uw»km» *« 10 gromad jaet to

a felelw na Jed-

ao aihateozko / óled tmr^o*ą/.#l«4 targowa Jtet typam oairdla f
dode u»ta bili aowanya spotoesnidi &©tn» *Ją wipe w prawa ssie agoraąAkow*4, trudno Jednak praowłdywu*
B • 2ansdnlc-»l

J«J anaomalejącą roebudowę*

luar.o swiązane z trwipią.iej;M jtu«

I. ftwarti* yrsydataodal referatu dl

iraoy

i i i’8w#

__ .gąwAmik.Tooratyomat maloftaula aantralt ula rtallsują ei? w
teranie* gd-ctw wm^iąd n* maapokojeni? wouyotkloh ftycad 8ii««ak&-»o<5w kata wprowudcaa konoay Ja .n i ssalarr.łc- daleki* od optym lnych
roewląe?

o. ;.yev yoku-frcydataodd rafaratów laty główni# w t y

ta podają ona pawną barda© c«n- ą w pracy »«todyfcę*
II. £mcsakla ta ararchil ocednicmaj.
In* .Sawdcitu

siaty etyki prawd woj ano aj fort-ouigtfta iiestb-. miasa-

kaóców groaffcdy wynoaiła 57Q ©aób. I*ray &owych a^Łotaniacta/aakola
powaaaohrta Jako miernik/ prayjąd mętna ok.2000 Jako ludnoś

gro

mady. !<'aut#pttjr a kola! aaoaebal, gmina abtorowa, licsyłaby ? -10
gromad, i J*k© Jadrootkę

admi i.atrac> Jną - 1 ataataoako o r:- o-

wa.Saatgpny* acccableu byłby powiat, okajamjącj 5-5 gaiin ablorowycta, a Jodnoatką edmirdatiacyJną- miastem powiatowym,

rzy aało-

ianiu takiego ukl dtt, prmaarmlimo -wala. piane * roglonwl^ycdk poawoli loby na uatol«raa, która wled nadawałaby alt do j. dniaaisnla
do kategorii miaataczke, a którą n«le

loby adaoydo ani# obtityd

do kategorii wsi.
-adca Krakia-;-icg{

ównitft aa wm&lędu na r^dioa w prumie budowl ■«*

ny® eltjaki© i wiejski® saaletołoby Jasno ©daaielió oaiadla uriejakie od ©iajakich. flalkim uproaaoaeniam byłoby nwatąd aa wied
kat da ©alodia, nie mające myraduugo charakteru minJaki go.

r\

-9inft, tłoczek

zwraca uwag? na niewyaleniony w *afe» oie typ osia

dła, będący pozostałością po podziała adainietraeyjnyn , prssproadzonym przez rządy tabaroza* f b* I©rgraaówoa zjawisklen; nieaal
M powszechnym jest, fce siad Biba urzędu gainazga siadał się we wsi,
odległej zaledwie o 1 km# od miaztaaskc»*p#łftiująeago wszystkie
kuse funkcje pocą funkcją administracji* Stan, taki jest ni# ao
zniesieniu nu dalaeą »«tp*

siekałoby ejowodowuń, oho by a uroda#

legislacyjnej, przemiesi«pla siedziby urzędu gzdniiafo s# wal de
miasteczka, ee ula pociągnęłoby z* aobą tftdnyeh zmian w układa!•
wal,
Ji.

worze nie nowych osiedli,
'

■

a/ osiedle wzorowe*

li.5’ '^ląc o ahaOsie rohująr-ya w osledltah z

i*.r .kv

.

widśanim ,rzepieów budowlanych prpanuj# et*ors«nie pewnej ilodci
.'
■
•
.
••
*
.‘
..'
osiedli wzorowych , nad którymi rosteasy łob,, się epecjnleą ©plok?«
fn$ « i/gtewo ekl pobiera tę propozycję, przytaczając przykałd

?)-

glil, gdzie założono 20 - 30 takich osiedli,

b/ wyrr ©owenle zasad,
ln£»• ^orko^ekl

stojący przód nami próbie® re^.uls cyjny nie wyozer

puj« całości asgednieaia, 8# terenach zniszczonyeh wypadnie nie
jednokrotni® tvorzyń nowe miaeteo zk»• referat nie daj# &*a doatataoJsnyeh wytycznych w ty® zakreśla* hslefty wypraaowad sueady ,
wałne zarówno przy regulacji, jak i przy tworzeniu nowych o&iedli
*
uwzględniająca przauiany, zachodząca w strukturze a siecznej 1
gospodarczej*
V*
-» *

III. kultywowanie caoh narodowych w osiedlach •
Irż,

vk laki u«a«a pewne cechy za char kieryetsaesne dl

osiedli

polskich, słowiańskich, * alunOwiclei
.1/ kształt zbliżony do suiia - w prze ci wie., siwi# do

prosto

kątnej budowy miast zachodnich powet. łyoh z obozów rzymskich*

2/ stosunek po lereenni rynku do powiakBbhn.1 całego miasta ,
wyrajający aiv a miast sch-polskich eyfrą aoń4 dują/ roz
widliło

yoie społeczne u Słowian/*

3/ Spoa^b ;,owi$kazania miast przez * ,kIodani* -owego ośrod
ka obok miasta, * p*aobi«rlo4atwie do raia*>. francuskich
i włoskich, rozrabiających eitf koneentryos* ie#
Ta formy charakta ry • ty o ant tryplal^nowaat br-.dyeją, winny|y i poałaty4 jako wekas/wki i wytyczne przy plantowaniu*
tyrada eceptyoyssm

oo a© OMklbfltfani*. cech narodow

wych w oaiadlaoh 1 stosowani* ich przy planowaniu*
IV* 'iaataczko a teten ©koiiezny.
Ir >* inasy c hulaki i ćliaetsezfco najmi l»jsse jaat w p t K i najistotniej
azyoh potrzeb terenu ulega zmianom w ©zaales był en 1. y w aomancle powstania mleateezka, inny Jeat teren i inny bpdaia v przy
szłości* To tak przy pl noweniu nalefty sd*4 sobie sprawę a kie
runku rozwoju ter mu, irtdremu oiaataoak© ałojy#
V* \Offlui i>f cja rowerowa*
in£* gyohulaki Got *a to bardziej wzrasta dziś znaszanie komunikaeji rowerowej w aa łych miaatecakaoh. a h « H .u*kim ten drodak lo
komocji nabrał jut cech masowości nie ma prawie gospodarstwa* kt<5
r» nie miałoby 2-ch rowerćw. Gospodarza je&d&ą nimi do miastecz
ka* Szarag miasteczek w ć•alko.olace otwiera jut dzid specjalne
bełski dis komunikatji rowerowej* balety więc pamięta© o tym przy
i

Łu, gł|ł .sj*wiako masowego ufyeia roweru

.iwie roa

szerzą alg na całą iolskf*
i,i».%ej chart widzi modliwoln otwóra*ala szi*k<5a komunikacji rowaro
wej w połączeniu a systemem ścieZek dlą pieszych.
I
VI* Irsamyał w małych 'isataoakaoh*
ISilii2i£22ił2ii • 8 ®i»ot«c*kaoh omawiana,;; o typu nia nalc-jy przoól
dywać loko ania większych zakładów przemysłowyoh, t.j*a trudnią-

-

J*ieych

11-

nli 30-u robotników, gdy* *&iciady pr««sysłe*c wy-

f i

ty*

.‘
«»

.. ■J. , e ' .. -

i i
■b

■
t

winkleas wyaoca r iej.-o^ądanya a puti<tu widzenia społeoanego.
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