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S t r e s z c z e n i e  
„Sercem miasta” są miejsca, gdzie koncentruje się Ŝycie jego mieszkańców. Funkcje usługowe, ich 
rozmieszczenie, rodzaj, róŜnorodność decydują, obok walorów formalno-kompozycyjnych, o znacze-
niu danych przestrzeni w Ŝyciu społeczności miejskich. Jedną z najbardziej charakterystycznych form 
przestrzennych Ŝycia miejskiego jest ulica. W niniejszym artykule podjęto temat kondycji ulicy i jej 
roli w kształtowaniu przestrzeni „serca miasta” na przykładzie Krakowa. 
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A b s t r a c t  

"The heart of the city" is formed by the places,where life of its citizens is concentrated. The service 
functions, thier kind, place and diversity as well as the compositional values decide of the meaning  
of the city social life. One of their characteristic forms of space is the street. The paper deals with the 
subject of  the conditions and role of the street in creating of "the heart of the city" on the example  
of the city of Cracow. 
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Serce to pulsowanie Ŝycia. Pytanie o Ŝycie miasta to pytanie o miejsca, gdzie gromadzą się ludzie. 
Rozmaite funkcje słuŜące człowiekowi zapewniają Ŝywotność przestrzeni miasta. Formy przestrzeni 
tworzą ramy dla spektaklu Ŝycia miejskiego. Treścią zaś przestrzeni są jej funkcje. 

śycie miasta skupia się na ulicach i placach, w lokalach, obiektach i zespołach usługowych,  
w parkach i alejach spacerowych oraz w ich otoczeniu. Ogniskuje się takŜe na terenach wydzielonych,  
o ograniczonej dostępności, uŜytkowanych przez pewne grupy społeczne, przybierając formy związane  
z działalnością danej społeczności. 

Funkcje usługowe wpisują się w harmonijny sposób w tradycyjną strukturę przestrzenną. Zasady 
formowania ogólnodostępnych wnętrz miejskich i sytuowania usług, wykształcone w trakcie historycz-
nego rozwoju miast, okazują się trwałą podstawą tworzenia przestrzeni kontaktów i aktywności spo-
łecznych. 

Najbardziej charakterystycznymi formami przestrzeni Ŝycia miejskiego są ulica i plac, rynek, 
wcześniej agora i forum. Te formy, zakorzenione w tradycji miejskości najpełniej, jak się wydaje, od-
powiadają człowiekowi, dzięki czytelności przestrzeni i elastyczności uŜytkowania. To właśnie ulica  
i plac, jak podkreśla wielu autorów, od stuleci „były terenem róŜnorodnej aktywności mieszkańców 
miast, miejscem spotkań i kontaktów”1. 

Dalsze rozwaŜania dotyczą form i roli ulicy w układzie śródmiejskim Krakowa2. 
Naturalnym terenem rozwoju rozmaitych funkcji komercyjnych i niekomercyjnych, o zróŜnico-

wanym charakterze, są ulice historycznych centrów miast. Walory kompozycyjne i uŜytkowe ulic za-
bytkowego zespołu Starego Miasta w Krakowie reprezentują najwyŜsze wartości. Tutaj znajdują się licz-
ne obiekty historyczne, pełniące znaczące funkcje, co podnosi rangę otaczającej przestrzeni. Szczególne 
usytuowanie tych budowli sprzyja ich ekspozycji w przestrzeni miejskiej. Ulice, które od wieków pro-
wadzą do najwaŜniejszych miejsc i obiektów układu pełnią funkcję głównych traktów handlowo-usługo-
wych. W okresie ostatnich 20 lat pierzeje dawnej zabudowy odzyskują blask, a ogromna liczba, róŜno-
rodność oferty usług przyciąga rzesze uŜytkowników. Coraz bardziej intensywne wykorzystanie po-
wierzchni zabytkowych kamienic (obok parterów takŜe piwnic i górnych kondygnacji), ich podwórek  
i ulicznej przestrzeni stwarza nowe problemy i uciąŜliwości. Pulsowanie Ŝycia oraz specyficzny nastrój 
zabytkowych ulic, uliczek i zaułków tworzą jedyną w swoim rodzaju przestrzeń „serca” Krakowa. Właś-
ciwe korzystanie z tego bogactwa − form, treści i znaczeń, wymaga równowaŜenia ochrony wartości 
przestrzeni oraz interesów uŜytkowników i mieszkańców. 

Ulice śródmieścia Krakowa biegnące poza zielonym pierścieniem Plant są takŜe miejscem lo-
kalizacji usług o znacznym stopniu zagęszczenia i róŜnorodności. Partery istniejących kamienic i liczne 
podwórka mieszczą lokale przeznaczone przede wszystkim dla funkcji handlowych i usługowych. Prze-
strzeń głównych ulic oŜywia ruch przechodniów. Problem stanowią zbyt wąskie chodniki, niezapew-
niające wygody uŜytkowania. Wąski przekrój ulic, wynikający z wielkości samego miasta w okresie 
formowania ich zabudowy3, nie jest dostosowany do obecnego uŜytkowania (ruch samochodowy, tram-
wajowy, a takŜe parkowanie pojazdów). Przekształcenia w niektórych ulicach, których zabudowa została 
uformowana pod koniec XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX w., wpływają na poprawę estetyki 
tych zaniedbanych wcześniej przestrzeni, a poszerzenie chodników we fragmentach ulic i uporządko-
wanie parkowania przyczyniają się do zwiększenia wygody pieszych uŜytkowników4. 

Atrakcyjność przestrzeni kulturowej i śródmiejskiej lokalizacji usług w „sercu miasta” współ-
cześni inwestorzy wykorzystują dla sytuowania nowych obiektów usługowych i mieszkalno-usługowych 
w pierzejach istniejącej zabudowy. Niektóre z tych budynków są niedostosowane skalą i formą do swego 
otoczenia5, co obniŜa walory kompozycyjne i nastrój XIX-wiecznej ulicy. W strukturze przestrzennej 
omawianego obszaru istnieje jeszcze niemała ilość terenów i pojedynczych działek, chaotycznie lub tym-
czasowo zagospodarowanych, które podlegają procesom aktywizacji funkcjonalnej. Przebudowa tych 
fragmentów  przestrzeni  historycznego  śródmieścia  nie  powinna  się  odbywać na podstawie jednostko- 
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wych decyzji inwestycyjnych, bez respektowania charakteru ich otoczenia oraz związków z nim. Nega-
tywnych przykładów w tym zakresie dostarczają lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wo-usługowych w atrakcyjnych punktach układu miasta (w rejonie Dworca Głównego oraz w sąsiedz-
twie Wisły na Grzegórzkach). Te nowe formy uŜytkowe cechuje ograniczony zakres relacji funkcjonalno- 
-kompozycyjnych z otaczającymi układami struktury miejskiej. Potencjał rejonów o duŜej koncentracji 
ruchu i aktywności mieszkańców nie zostaje naleŜycie wykorzystany dla tworzenia współczesnych prze-
strzeni (w tym nowej, śródmiejskiej ulicy i nadrzecznego bulwaru). 

Specjalną rolę w tworzeniu miejsc kontaktów i spotkań w „sercu miasta” mają do odegrania 
niekomercyjne obiekty i zespoły usługowe o szczególnym przeznaczeniu. Przykładu tego rodzaju dostar-
cza rozbudowywany kompleks Opery Krakowskiej, usytuowany w końcowym odcinku ul. Lubicz, w bez-
pośrednim sąsiedztwie duŜego węzła komunikacyjnego (dawnego ronda Mogilskiego). Pozostanie przy 
dotychczasowej lokalizacji budynków opery i operetki6 nie pozwala na odpowiednie wyeksponowanie 
nowego załoŜenia w otaczającej przestrzeni oraz czytelne rozwiązanie w ciągu ulicy, przeciętej wjazdem 
do tunelu tramwajowego. 

Istotną zaletę przestrzeni miejskiej Krakowa, ukształtowanej do początku ubiegłego stulecia, sta-
nowi jej ciągłość. Układy śródmiejskich ulic tworzą system przestrzeni publicznych łączących waŜne dla 
uŜytkowników punkty docelowe. Główne ulice miasta XIX-wiecznego kontynuują kierunki najwaŜ-
niejszych traktów układu średniowiecznego. Pierścień Plant nie przerywa ciągłości przestrzeni śród-
miejskiej Krakowa. Trakty handlowe krzyŜują się z uczęszczanym ciągiem spacerowym, zyskując funk-
cjonalno-kompozycyjny łącznik. Po jego wewnętrznej i zewnętrznej stronie, do lat 30. ubiegłego wieku 
oraz na początku obecnej dekady, sytuuje się znaczną liczbę reprezentacyjnych gmachów uŜyteczności 
publicznej, tworząc koncentrację funkcji centrotwórczych. Powierzchnia przestrzeni towarzyszącej bu-
dowlom pełniącym waŜne funkcje w Ŝyciu miasta jest tu niekiedy zbyt szczupła w porównaniu z po-
trzebami. 

Obwodowe aleje, w formie szerokich arterii miejskich z pasmami zieleni rozdzielającymi jezdnie, 
biegną we wschodniej części omawianego obszaru (al. J. Dietla) oraz po jego zachodniej stronie (układ 
Alei Trzech Wieszczy). Wymienione załoŜenia nie spełniają roli przestrzeni kontaktów, spotkań, 
spacerów, z powodu duŜego obciąŜenia ruchem kołowym, wprowadzenia linii tramwajowych w pasmo 
zieleni (al. Dietla) i niewystarczającej szerokości pasm pieszych i zielonych. Ciąg alei Słowackiego, 
Mickiewicza i Krasińskiego z reprezentacyjną obudową gmachów uŜyteczności publicznej i okazałych 
kamienic stanowi przestrzenne domknięcie układu historycznego „serca miasta”7. OŜywiony ruch pieszy 
miejskich traktów przebiega tu prostopadle do ich kierunku, doprowadzając do waŜniejszych miejsc 
zachodnich rejonów miasta, w tym kompleksów uniwersyteckich. Po wschodniej stronie obszaru histo-
rycznego kierunki ulic handlowo-pieszych nie znajdują kontynuacji, przecięte barierą komunikacji ko-
łowej. 

Tradycyjne ulice zachowują przydatność dla kształtowania „serca miasta”. Niepowtarzalne war-
tości układu śródmiejskich ulic Krakowa zasługują nie tylko na ochronę i pielęgnację, ale takŜe odpo-
wiednie równowaŜenie rodzajów i form uŜytkowania, które współtworzą klimat przestrzeni Ŝycia miasta. 
Istnieje tu potrzeba odpowiednich regulacji, dotyczących sposobów gospodarowania przestrzenią. 

Przypisy 

1Por. [7], s. 234. 
2Pojęcie śródmieścia jest tu zastosowane w odniesieniu do historycznego obszaru centrum Krakowa, w zasięgu  
II obwodnicy. Szczegółowe analizy tego pojęcia, zob. [5]. 

3Liczba mieszkańców Krakowa w II połowie XIX w. kształtowała się na poziomie od ok. 50 tys. (1869) do 85 tys. 
(1900). Por. [3], s. 562. 
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4Warto zauwaŜyć, Ŝe – jak podkreśla Barbara Bartkowicz – ukształtowanie nawierzchni początkowego odcinka ulicy 
Karmelickiej jako szerokiego deptaku handlowego, bez wydzielenia chodników i jezdni, nie jest zgodne z charak-
terem tej ulicy (przytaczam na podstawie wypowiedzi B. Bartkowicz). 

5Nowe kubatury niejako „rozsadzają” istniejące, tradycyjne struktury przestrzenne, zajmując niemal całą po-
wierzchnię jednej lub nawet kilku działek, jak to ma miejsce przy ulicach: Zwierzynieckiej, Karmelickiej, Rako-
wickiej. 

6Wobec braku odpowiedniego obiektu była to w istocie tymczasowa lokalizacja w budynku dawnej ujeŜdŜalni. 
7Dotyczy to obszaru zarysowanego w planach rozwoju śródmieścia do połowy ubiegłego stulecia: Planu Wielkiego 
Krakowa (1910), planów regulacyjnych z lat 30. oraz tzw. planu Dziewońskiego (1939). 

The heart is the pulse of life. The question concerning the life of the city is about the places where 
people assemble. Various functions which serve the people give life to the urban area. The forms of the 
space create the frame of the urban spectacle. The contents of the space are its functions. 

The life of a city concentrates in the streets and squares in the business premises, service buildings 
and complexes, in the parks and walking avenues and their souroundings. Life can be found in separate 
places not reached by other groups of society, which have forms according to their activity. 

The functions of the services inscribe harmoniously into the traditional urban structure. The rules 
of forming easy access public space and of the way of situating of the services, which were made during 
the historical development of the cities, show a stable base of creating of the space for the social activity 
and contacts. 

The most characteristic forms of the space of city life are the street and the square, the market 
place (former the agora and forum). These forms, accepted by the urban tradition, seem to suit people 
thanks to their clearnes and easy ways of arranging them. It is mainly the street and the square, as many 
authors emphasize, that have always been "the places of meeting people, their contacts and activity  
of inhabitants"1. Former reflections deal with the forms and role of the street in the urban structure of the 
center of Cracow2. 

A natural area of development for various commercial and non-commercial functions, of diverse 
character, are the streets in the historical city centres. Compositional and utilitarian values of the streets 
belonging to the Old Town in Cracow are of the highest significance. Numerous historic buildings per-
forming important functions are situated here, which clearly makes this area significant. A special lo-
cation of these vital buildings is conductive to their exposition in the urban area. The streets, which have 
leaded towards the most important places and buildings of the system for ages, are acting as the main 
commercial and service tracks. Thanks to renovation of the buildings and restoration of several structures, 
especially during the last two decades, the frontages of old objects regain splendor. At the same time, the 
large amount of these structures, together with a huge variety of services offered, attracts legions of con-
sumers. An increase in the use of space in historic tenement houses (basements and higher floors as well 
as ground floors) together with their backyards and street space results in new problems and in-
conveniences. City life and a special atmosphere of the historic streets, lanes and alleys create an area 
which may easily be called "the Heart of the City". A proper use of this fortune – of forms, substance and 
meanings, requires a balanced protection of the area value and the business of habitnats and consumers. 

The streets of the Cracow city centre, outside the green ring of Commons, are also a place where 
various services are densely located. The ground floors of existing tenements, as well as numerous 
backyards, house premises with trade and service functions. The area of main streets is enlivened by the 
pedestrians. Narrow pavements tend to be a problem, as they do not allow enough comfort of use.  
A narrow section of the streets, which results from the size if the city at the time it was developing3, is not  
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adequate for the use nowadays. The reason for this is that along the main streets of the above-mentioned 
area car and tram traffic is present, and car parking places are very much needed. The transformations 
concerning streets by which buildings have been constructed in the end if 19th, or in the first few decades 
of the 20th century, improve the esthetics of these, formerly neglected, areas, while widening sidewalks in 
some places and arranging parkings increase comfort of the pedestrian users4. 

The attractiveness of cultural space and of locating services within the city centre – in "the Heart 
of the City", is now used by modern investors, who situate new service and housing structures in the 
frontages of existing buildings. Some of these objects are not adapted to their surroundings by scale and 
form5, which decreases compositional values and the atmosphere of a 19th century street. In the spatial 
structure of the above-mentioned area there still exists a huge amount of terrains and single lots, chaoti-
cally or temporarily developed, which are now being functionally activated. Reconstruction of these frag-
ments of historic city centre should not be subject to individual investment decisions, without respect for 
the character of their surroundings and connections between these two. Among negative examples of such 
solutions, trade and service centres with huge commercial areas are the most obvious ones, as they are 
often situated in attractive parts of the city (near the Central Station or next to the Vistula River). These 
utilitarian forms are functionally and compositionally connected with the surrounding city structures only 
to a certain extent. The potential of busy districts with huge activeness of citizens is not fully used for 
creating modern areas (ex. a new, city centre street and a riverside boulevard). 

Not comercial buildings and service complexes of particular purpose perform a significant role in 
creating the meeting places in "the Heart of the City". An example of such situation is provided by the 
extention of Cracow Opera House, situated at the end of Lubicz street, in the close vicinity of a large 
intersection (former Rondo Mogilskie). Continuing the previous location of the Opera House6 anables the 
propriete exposition of the new layout in reference to its vicinity as well as the clear solution along the 
street, crossed by the entrance of the tram tunnel. 

The vital value of the urban space of Cracow, which had been created up to the begining of the 
former century, presents its continuity. Streets of the central area form the system of public space con-
necting important destination points. Main streets of nineteens century town continue the directions of the 
medieval Cracow important traces. The ring of Commons does not break that continuity. The shoping 
streets cross with the busy walking path, gaining therefore the funcitonal and compositional link. Many 
public utility buildings are situated on the inside and outside of Commons, up to the thirties and at the 
begining of the last decade. This way the area of concentration of the centre oriented functions is created. 
Total spaces of terrains accompaining the significant buildings are often insufficient to the needs. 

The ring boulvards in the form of wide major roads, with green area separating road way, lead  
in the eastern part of the described area (Al. Dietla) and on its western side (Al. Trzech Wieszczy). The 
mentioned layouts do not play the the role of meeting and walking space of contacts because of heavy 
traffic, intoduction of tramways into into the geen belt (Al. Dietla) and unsufficient widerness of pe-
destrian and green areas. The belt of Aleje Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, with its repre-
sentative housing of public utility buildings and grand tenements makes the spatial closing of historical 
structure of "the Heart of the City"7. Vivid pedestrian traffic along the city traces leads perpendiculary to 
its direction to important places of the western areas of Cracow, among them to univercity complexes. On 
the easternside of the historical centre area the directions of the pedestrian shoping streets do not con-
tinue, crossed by the barrier of the througfare. 

Traditional streets remain useful for creating "the Heart of the City". The unique values of the 
street system in Cracow city centre deserve protection and care, as well as an adequate balance of kinds 
and forms of use which joinly create the atmosphere of city life. There is a profound need to regulate the 
possible ways of developing space. 
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Endnotes 

1[7], p. 234 
2The concept of city centre is being applied here with reference to the historical area of the city of Cracow within the 
second ring road. The detailed analysis of that idea, see: [5]. 

3The number of the inhabitants of Cracow during the second half of nineteens century was developing from about  
50 thousand (1869), to 85 thousand (1900). See: [3], p. 562. 

4It is worth mentioning, that as Barbara Bartkowicz emphasizes, shaping of the initial stretch of the Karmelicka Street 
as wide pedestrian precint, without separating sidewalks and street lanes is not consistent with the character of the 
street (Quoted on the oral comment of B. Bartkowicz). 

5New cubatures exceed in scale the existing, traditional spatial structures, taking up almost the whole of the surfaces 
of building lots, as it appears on the Karmelicka, Zwierzyniecka, Rakowicka Streets. 

6As a matter of fact that was the temporary location of the Opera within the old arena building, because of lack of the 
suitable one. 

7This is concerning the area outlined in the development plans of city center up to the middle of former century:  
The Greater Cracow Plan (1910), the regulatives plans of the thirties and the so called Dziewoński Plan (1939). 
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