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CZY POWSTAWANIE DUśYCH MIAST I AGLOMERACJI 
MIEJSKICH POWODUJE ZANIKANIE LOKALNYCH  
„SERC MIASTA”? 

DOES FORMATION OF LARGE CITIES AND URBAN 
COMPLEXES CAUSES DISAPPEARANCE OF LOCAL 
"CITY’S HEARTS"? 

S t r e s z c z e n i e  

Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnego zdefiniowania pojęcia „serce” miasta. Na bazie tych roz-
waŜań i przykładów z aglomeracji krakowskiej starano się odpowiedzieć na pytanie: Czy powstanie 
duŜych organizmów urbanistycznych spowoduje znikanie lokalnych „serc” miasta. Poddano analizie 
przekształcenia, jakim podlegały „serca” Krakowa i na ich podstawie sformułowano wnioski.  
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A b s t r a c t  

This work presents the attempt to preliminarily define the term of "city’s heart". Basing on these con-
siderations and examples from Kraków urban complex, an attempt to answer the question: does for-
mation of large cities and urban complexes will cause disappearance of local "city’s hearts"? has been 
taken up. Changes subject to which were the Kraków’s "hearts" have been analyzed and basing on 
them conclusions have been drawn.  
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„Serce miasta” jest charakterystycznym miejscem w tkance miejskiej, o specyficznym ukształto-
waniu formy urbanistycznej i architektonicznej, nadającej cechom funkcjonalnym szczególną rangę. Na-
leŜy teraz zastanowić się, co stanowi specyfikę ukształtowania formy urbanistycznej i architektonicznej 
„serca miasta”. Wydaje się, Ŝe podstawowym budulcem przestrzennym jest pustka! Jest ona początkiem 
miasta i jego „sercem”. Miasto stanowi obszar zabudowany, jego granice rozdzielają pustkę zewnętrzną 
od wewnętrznej, a w „sercu miasta” jest najczęściej plac – wyraz pustki okiełznanej.  

Wydaje się charakterystyczne odgrodzenie zewnętrznego świata od bezpiecznego wnętrza miast. 
W czasach etruskich wytyczanie miasta było połączone z ceremonią magiczną: „kapłan oborywał granice 
pługiem zaprzęŜonym w białą krowę i białego wołu; w miejscach, w których przewidziane były bramy 
miasta, unosił pług w górę, przerywając pomerium1 na szerokość bramy” 2. 

Pustka zewnętrzna definiuje wielkość i kształt miasta, a pustka wewnętrzna określa jego charakter 
urbanistyczno-architektoniczny. Stosunek okiełznanej pustki do kwartałów zabudowy i ich rodzaju 
wpływa na charakter „serca miasta”. Witruwiusz w swej pracy proponował, by proporcje boków forum 
wynosiły 1:1 lub 1:1,5, a jego wielkość powinna być dostosowana do ilości mieszkańców. Leon Battista 
Alberti jako najwłaściwszy wskazywał stosunek szerokości do długości placu jak 1:2, a wysokość pierzei 
przyrynkowych na 1/3 do 1/6 jego szerokości3. Wielu innych teoretyków urbanistyki określało idealne 
proporcje przestrzeni rynku, lecz wg nas najlepszym wskaźnikiem jest fakt, czy dany plac stał się „sercem 
miasta”, czy nie.  

W celu dalszej analizy naleŜy wyodrębnić dwa główne typy miast: tworzone organicznie i zakła-
dane planowo. W organicznych układach osiedleńczych powstają teŜ place, lecz ich kształt jest przypad-
kowy, niezaplanowany i najczęściej nieregularny. W miastach planowanych szczególnie moŜna zaobser-
wować podział na pustkę terenu poza granicami miasta – wytyczenie jego granic, układu komunikacyj-
nego oraz głównego placu miejskiego.  

Place miejskie moŜna podzielić na plac główny i place pomocnicze, pisze o tym Witruwiusz 
w swym dziele O Architekturze ksiąg dziesięć, lecz dokładnie funkcje te rozdziela Leon Battista Alberti 
w Dziesięć ksiąg o sprawach budownictwa. 

Plac miejski, by spełniał rolę „serca miasta” musi w swym obrębie lub najbliŜszym otoczeniu mieć 
obiekty publiczne nadające mu swoisty charakter, zaleŜny od głównej funkcji, jaką spełnia w organizmie 
miejskim. MoŜna je wg nas podzielić na:  
– serce administracyjne, 
– serce edukacyjne, 
– serce handlowe, 
– serce biznesowe, 
– serce kulturalno-rozrywkowe, 
– serce wypoczynkowe. 

Najczęściej plac główny pełni naraz kilka z tych ról, a place pomocnicze przewaŜnie mają przypi-
saną jedną główną funkcję. KaŜdy z wymienionych rodzajów „serc” moŜe pełnić rolę lokalną lub ogól-
nomiejską, w zaleŜności od zasięgu jego oddziaływania. Stosunki pomiędzy „sercami” lokalnymi i ogól-
nomiejskimi róŜnie się układały na przestrzeni wieków.  

Bardzo ciekawym obiektem analizy moŜe być aglomeracja miejska Kraków, poniewaŜ juŜ od śre-
dniowiecza moŜemy zaobserwować róŜnorakie aspekty stosunków pomiędzy głównymi punktami tego 
obszaru. Interesujące z punktu badawczego jest takŜe to, Ŝe obecne miasto Kraków składa się z historycz-
nych 6 duŜych organizmów urbanistycznych oraz wielu mniejszych jednostek osiedleńczych. Kraków 
tworzą Okół, średniowieczny Kraków, miasto Kleparz, miasto Kazimierz, miasto Podgórze, Nowa Huta 
i wiele okolicznych wsi. Miastem głównym i najwaŜniejszym w tej aglomeracji był i jest do dnia dzisiej-
szego średniowieczny Kraków z najwaŜniejszym „sercem miasta” – Rynkiem Głównym. Mimo upływu 
751 lat jego dominująca rola jest wciąŜ na nowo odkrywana.  



 275

Historia Krakowa obfituje w pewną specyficzną sinusoidę stosunków pomiędzy głównym mia-
stem a jego satelitami. Większość miast–satelitów była zakładana, aby stać się polityczną i gospodarczą 
przeciwwagą dla silnego ośrodka miejskiego, lecz z czasem zostały wchłonięte przez organizm Karkowa. 
Kolejno były to: miasto Kazimierz lokowane w 1335 r., miasto Kleparz (zwany teŜ Florencją) lokowane 
w 1366 r., miasto Podgórze lokowane w 1784 r. i Nowa Huta powstała 1949 r. Pierwsze dwa stanowiły 
zabezpieczenie wojskowe miasta, a Kazimierz w zamierzeniu królewskim miał takŜe stanowić przeciw-
wagę polityczną. Funkcję ekonomicznego kontrapunktu w okresie rozbiorów miało pełnić Podgórze. Do 
koncepcji przeciwwagi politycznej powrócono po II wojnie światowej, gdy robotnicza Nowa Huta miała 
zdominować inteligencki Kraków. Śledząc losy Krakowa, moŜna zauwaŜyć, Ŝe lokalne „serca” najmoc-
niej biły tuŜ po załoŜeniu nowych ośrodków, a wraz z upływem czasu zanikała ich funkcja, a one same 
były zapominane. 

Kulminacyjnym okresem obumierania lokalnych „serc” jest okres 1960–1990, kiedy moŜna było 
zaobserwować trend do centralizacji zarówno w polityce, administracji, jak i urbanistyce, a przez to zani-
kanie funkcji lokalnych przestrzeni publicznych. W okresie przedwojennym teren Krakowa podzielony 
był na 22 dzielnice, w 1951 r. powstała dzielnica Nowa Huta, a w 1954 r. obszar starego Krakowa po-
dzielono na 5 dzielnic (Stare Miasto, Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze) oraz 6 dzielnicę Nową 
Hutę. W 1973 r. nastąpiła jeszcze większa centralizacja i Kraków podzielono tyko na 4 dzielnice (Śród-
mieście, Podgórze, Krowodrza, Nowa Huta).  

Drugim powodem obumierania lokalnych „serc miasta” jest zmiana ich funkcji i stosunków eko-
nomiczno-gospodarczych, a takŜe celowa polityka urbanistyczna państwa komunistycznego. Znamienne 
jest to Ŝe, w tym okresie wiele z placów zostało oddanych przebudowie. Usunięto z nich funkcje targowe, 
wprowadzono duŜą ilość zieleni niskiej i wysokiej, która podzieliła place na osobne wnętrza krajobra-
zowe, co zmieniło znacząco charakter i proporcje całych załoŜeń. Zaburzono takŜe element definiujący 
plac – jego pustkę. Przykładem takiego działania moŜe być kilka placów krakowskich, a takŜe rynki 
w Skalbmierzu, Proszowicach czy Skale, jak i wielu innych małych miasteczkach południowej Polski. 
W Krakowie przykładami takich działań mogą być Rynek Główny, Rynek Podgórski i plac Wolnica. 
Wprowadzenie takich rozwiązań spowodowało – naszym zdaniem – obumieranie tych miejsc. Dającym 
podobne efekty zabiegiem było teŜ usunięcie targowisk, a w ich miejsce wprowadzenie parkingów –
w Krakowie zostały tak przekształcone: plac Szczepański, Mały Rynek, część placu Wolnica. 

Wszystkie wyŜej wymienione działania doprowadziły do utraty znaczenia lokalnych „serc” 
i nadmiernego eksploatowania centralnego „serca” aglomeracji – Rynku Głównego.  

Pierwszymi oznakami zmiany trendu zaniku lokalnych „serc miejskich” była reforma administra-
cyjna z 1991 r., która wprowadziła podział miasta Krakowa na 18 samorządowych dzielnic (Stare Miasto, 
Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Łobzów, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki, 
Swoszowice, Wola Duchacka, Prokocim, Podgórze, CzyŜyny, Bieńczyce, Grębałów, Nowa Huta). 
Wprowadzenie dzielnic samorządowych spowodowało decentralizację administracji, a takŜe rozwój spo-
łeczności lokalnej. Widoczne jest to nawet w nazwach dzielnic, które odnoszą się do historycznych nazw 
lokalnych jednostek osadniczych, np. Łobzów. Wraz ze wzrostem znaczenia dzielnic moŜna zaobserwo-
wać odzyskiwanie znaczenia lokalnych „serc”.  

W ostatnich latach znamiennym wydarzeniem obrazującym decentralizację jest przenoszenie czę-
ści imprez z Rynku Głównego na plac Centralny i przyległą aleję RóŜ oraz na plac Szczepański, plac 
Wolnica, plac Nowy i Szeroką. 

Kolejnym elementem uwidaczniającym decentralizację krakowskiego „serca” jest niebywały roz-
kwit kulturalno-rozrywkowy Kazimierza. Jeszcze ok. 15 lat temu był to zapominany i zaniedbany obszar 
Krakowa. Obecnie jest to drugie, pręŜnie działające „serce miasta” o charakterze kulturalno-rozrywko-
wym z centrum na placu Nowym (śydowskim). Kolejnym odŜywającym lokalnym sercem jest Rynek 
Podgórski.   
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O odbudowie znaczenia lokalnych „serc” moŜe świadczyć zmiana ich wystroju. W pierwszej 
kolejności zostało odnowione główne „serce” Krakowa – Rynek Główny, później odnowiono i zmieniono 
Mały Rynek z parkingu na piękny plac miejski.  

Kolejnymi placami przymierzanymi do rewitalizacji są Rynek Podgórski (jeszcze w tym roku, 
choć swoją pierwszą metamorfozę zaczął juŜ w latach 90. XX w.), plac Szczepański i plac Matejki.  

Na zakończenie naleŜy zastanowić się nad przyczynami wzrostu znaczenia lokalnych „serc” miej-
skich. UwaŜamy, Ŝe jest ich kilka: 
– rozrost aglomeracji powoduje, Ŝe odległości pomiędzy „sercem” głównym a miejscem zamieszkania 

stają się znaczącym czynnikiem przemawiającym za rozproszeniem funkcji zarówno rozrywkowych, 
jak i publicznych. Przykładem moŜe być decentralizacja obsługi administracyjnej poszczególnych 
dzielnic miasta – ostatnio rozdzielono przyjmowanie mieszkańców lewobrzeŜnego Krakowa od pra-
wobrzeŜnego, otwierając nowy punkt obsługi przy ul. Wielickiej 28a, 

– główne „serce miasta” nie jest w stanie juŜ zapewnić miejsca na rozrost funkcji i przyjęcie wszystkich 
swoich mieszkańców oraz turystów, 

– lokalny patriotyzm powoduje troskę mieszkańców o wygląd najbliŜszego im (lokalnego) „serca”, 
– wchłanianie kolejnych organizmów osiedleńczych, znajdujących się w strefie oddziaływania aglo-

meracji, powoduje tylko formalną przynaleŜność do większej jednostki. Funkcje i lokalne „serce” po-
zostają nadal w centrum danej jednostki urbanistycznej, 

– brak miejsca na nowoczesną rekreację w ścisłym centrum powoduje rozrost „serc” lokalnych, przy 
których mogą powstawać obiekty rekreacyjne. 

Na podstawie powyŜszych obserwacji aglomeracji krakowskiej moŜna stwierdzić, Ŝe w najbliŜszej 
przyszłości nie grozi zagłada lokalnych „serc miasta”, a wręcz przeciwnie – jest trend do rozbudowy 
społeczności lokalnych, które powinny identyfikować się z konkretnymi miejscami. Tymi miejscami są 
właśnie lokalne „serduszka”, wokół których rozwijać się będzie miejscowe Ŝycie społeczne. 

Przypisy 

1 Pomerium – u Etrusków, a później u Rzymian linia o charakterze sakralnym wyznaczająca granice miasta, poświę-
cona bóstwom podziemnym. WzdłuŜ tej linii poprowadzono wały i mury obronne miasta. 

2  T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, s. 67. 
3 T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku, PWN, Warszawa 1971. 

"Heart of a city" is a characteristic place in the urban tissue, of specific shape of the urban and ar-
chitectural form, giving the utility features particular importance. It is time now to consider what consti-
tutes the specifics of the shape of "city’s hearts" urban and architectural form. It seems that the basic 
building material is an empty space! It is its beginning and heart. A city is a developed area, its borders 
separate the external emptiness from the internal one and in "the city’s heart" most often a square is situ-
ated – an expression of controlled empty space. 

Separating the outside world from the safe inside of a city seems to be a characteristic feature. In 
the Etruscan ages demarcation of a city was connected with a magical ceremony: "a priest was molding 
the city’s borders using a plow harnessed with a white cow and white ox; in the places designated for 
gates he was lifting the plow, breaking the pomerium1 at the width of a gate"2. 
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The outside emptiness characterizes the size and shape of a city, and the inside emptiness deter-
mines its urban-architectural nature. Ratio between the controlled emptiness and the quarters  of develop-
ment and their type influences the nature of "city’s heart". Vitruvius in his work suggested the ratios of 
Forum’s sides 1:1 or 1:1.5, and that its size should be adapted to the number of citizens. Leon Battista Al-
berti proposes square’s length to width ratio as 1:3, and height of square frontages as 1/3 or 1/6 of its 
width3. Other numerous theoreticians of town-planning had been determining the perfect ratios of the 
market square area, but in our opinion the best indicator is whether a given square did become a "heart of 
the city" or not. 

In order to further analyze the subject, two main types of cities have to be distinguished: the ones 
which were developing as a result of organic growth and the ones that were founded according to plan. In 
the systems of organic settlements squares does form as well, but their shape is most often a random, un-
planned and irregular one. In cities which are being developed according to plan in particular visible are 
division into the territory that is outside the city’s borders – demarcation, setting up of communication 
system and main market square. 

Among the market squares the main one and the secondary ones can be distinguished, Vitruvius 
elaborates this in his work The Ten Books on Architecture, but these functions were separated from each 
other in a more precise manner by Leon Battista Alberti in his Ten Books of Architecture. 

Any square in order to play the role of "heart a city’s" has to have within its limits or in its close 
vicinity communal objects that decide about its nature, which depends on the main function that it fulfills 
in the town organism. In our opinion these can be classified into: 
– ministrative heart, 
– ucational heart, 
– ade heart, 
– siness heart, 
– culture-entertainment heart, 
– creation heart. 

Most often the main square fulfills several of these functions, and the secondary squares most of-
ten have only one main function. Each of the listed types of "hearts" may be of local or general municipal 
nature, depending on the range of its influence. Relationships between them were being established 
within the space of ages.  

A very interesting object of analysis can be Kraków urban complex, as since medieval ages 
various aspects of relationships between main spots of this area have been observed. From the 
researcher’s point of view, fact that the nowadays city of Kraków consists of 6 large urban organisms and 
of many smaller settlement units is of interest. Kraków is formed from Okół, medieval Kraków, city of 
Kleparz, city of Kazimierz, city of Podgórze, Nowa Huta and many surrounding villages. The most 
important city of that area was, as well as is today, the medieval Kraków together with the most important 
"heart of the city" – the Main Market Square. Despite the fact that 751 years have passed its dominating 
function is being discovered again and again.  

History of Kraków is rich in a specific sinusoid of relationships between the main city and its 
satellites. Most of the satellite cities were established in order to become a political and economic 
counterbalance to the strong urban centre, but usually they were being consumed by the organism of 
Kraków. Successively they were: city of Kazimierz located in 1335, city of Kleparz (also known as the 
Florence) located in 1366, city of Podgórze located in 1784 and Nowa Huta which came into being in 
1949. The first two constituted military support of the city, and Kazimierz in the king’s intentions was 
also supposed to be a political counterbalance. Function of an economic counterpoint was supposed to be 
performed by Podgórze. Concept of political counterweight was taken up again after the World War II 
when the working class Nowa Huta was supposed to dominate the Kraków of intelligentsia. When 
following the history of Kraków it can be noticed that the local hearts were beating strongest  shortly after 
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the establishment of the new centers and with time passing their function was fading away and they were 
becoming forgotten.  

The period between 1960 and 1990 was the one of culmination in decay of local "hearts", when 
a tendency to centralization in politics, administration and town planning; which resulted in disappearance 
of local public space; could have been noticed. In the pre-war period Kraków was divided into 22 dis-
tricts, in 1951 Nowa Huta came into being, and in 1954 area of the old Kraków was divided into 5 quar-
ters (Stare Miasto, Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze) and 6th quarter – Nowa Huta. In 1973 
the city was centralized even more and Kraków was divided into 4 quarters only (Śródmieście, Podgórze, 
Krowodrza, Nowa Huta). 

The second reason behind disappearance of local "hearts of the city" is change of their function 
and economic relationships, as well as purposeful urban politics of the communistic state. It is character-
istic that during this period many squares underwent reconstruction. They were stripped of trade func-
tions; vast amounts of low and high green were introduced, which divided the squares into separate land-
scape interiors, which substantially changed the nature and ratios of the entire concepts. Disrupted was 
also the dominating part of every square – its emptiness. Several of Kraków squares can be example of 
such activities, as well as market squares in Skalbmierz, Proszowice or Skała and in many other small 
towns of South Poland. In Kraków Main Market Square, Podgórski Square and Wolnica Square can be 
examples of such activities. Implementation of such solutions caused in our opinion decay of these places. 
Similar effects gave removal of market places, and introduction of parking lots in their place in Kraków; 
Szczepański plac, Mały Rynek and a part of Wolnica Square were transformed in such a way. 

All of the abovementioned activities led to loss of significance by the local "hearts" and excessive 
exploitation of the central "heart" of the urban complex – Main Market Square.  

The first sign of the change in the tendency of disappearance of local "hearts of the city" was ad-
ministrative reform of 1991, which introduced new division of Kraków into 18 council districts (Stare 
Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Łobzów, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Ła-
giewniki, Swoszowice, Wola Duchacka, Prokocim, Podgórze, CzyŜyny, Bieńczyce, Grębałów, Nowa 
Huta). Introduction of council districts caused decentralization of the administration as well as develop-
ment of the local community. It is noticeable even in the names of the districts, which relate to former lo-
cal settlement units: e.g.: Łobzów. Together with increase of the districts’ significance, regain of impor-
tance by local "hearts" can be noticed. In the recent years, a feature characteristic and showing the ongo-
ing decentralization, is moving of part of the events from the Main Market Square to the plac Centralny 
(Central Square) and adjacent aleja RóŜ (Roses Boulevard) as well as to Szczepański Square, Wolnica 
Square, Nowy Square and Szeroka. 

What further demonstrates the decentralization of the Kraków’s "heart" is unprecedented cultural-
entertainment development of Kazimierz. Even 15 years ago it was a forgotten and neglected area of 
Kraków. At present it is the second and energetic "heart of the city" of cultural-entertainment nature with 
center in Nowy (Jewish) Square. Another coming back to life local "heart" is Podgórski Square. 

Change of the local hearts’ décor can attest to the restoration of their significance. In the first place 
the main heart of Kraków was renovated – Main Market Square, later on Mały Rynek was renovated and 
changed from parking lot to beautiful city square. Further squares awaiting renovation are Podgórski 
Square (in this year, even though it begun its metamorphosis in the nineties of the 20th century), Szcze-
pański Square and Matejki Square. 

At the end, reasons behind increase in significance of local "city’s hearts" should be considered. In 
our opinion several such reasons do exist: 
– rowth of an urban complex causes that the distances between the main "heart" and place of residence 

are becoming significant factor supporting dissipation of both entertainment and public functions. As 
an example can serve here decentralization of providing Kraków citizens with administrative services –  
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recently seeing of citizens of left-bank and right-bank Kraków was separated by opening of a new 
office at Wielicka 28a, 

– the main "heart" is no longer capable of providing the space for growth of functions and accommoda-
tion for all of its citizens and tourists, 

– local patriotism contributes to the citizens’ concern for the appearance of the closest to them (local) 
"heart", 

– absorption of further settlement organisms which are situated in the area of influence of the urban com-
plex causes only formal dependency. The local "heart" still remains the centre of a given urban unit, 

– lack of space for modern recreation in the very center contributes to the growth of local "hearts" where 
recreation objects can come into being. 

Basing on the above observations of Krakow urban complex it can be stated that in the nearest fu-
ture there is no risk of destruction of the local "city’s hearts", and quite contrary – a tendency towards 
growth of local communities, which should identify with particular places, does exist. These places are 
exactly the small, local "hearts", in the vicinity of which, local social life will be developing itself. 

Endnotes 

1  Pomerium – in Etruscan civilization, and later on in Roman civilization a line of sacred nature demarcating 
the city, sacred to the earth deities. Alongside it embankments and city walls had been erected. 

2  T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, p. 67. 
3  T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku, PWN, Warszawa 1971. 
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Il. 1. Analiza rozmieszczenia „serc” Krakowa 

Ill. 1.The analysis of the "hearts" of Cracow placements 
 

 


