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NOTES ON CONTEMPORY DETERMING FACTORS 
ON LIVING SPACES IN CITIES AND THEIR SPATIAL 
CONSEQUENCES – IN PARTICULAR KRAKÓW 

S t r e s z c z e n i e  
Ogólny pogląd o „wynaturzeniu miasta” jako miejsca zamieszkania, którego urbanistyczna geometria 
stanowi zaprzeczenie naturalnych praw rozwoju, jest w opozycji do poglądów afirmujących kompo-
zycję współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania. I chociaż istnienie dużej liczby miast i ich 
rozwój są jednymi z podstawowych wyróżników współczesności, to można i dzisiaj postawić funda-
mentalne pytanie: czy chcemy, czy raczej musimy mieszkać w mieście? W końcu XX i na progu XXI 
wieku znacznie wzrosła presja czynników o charakterze ekologicznym i społeczno-kulturowym 
na decyzje dotyczące miejsca zamieszkania, co ma swoje konsekwencje przestrzenne. Stąd też teza 
o rozwijającej się również i w Polsce suburbanizacji znajduje potwierdzenie w wielu miastach, w tym 
między innymi w Krakowie, gdzie powstały swoiste enklawy zespołów mieszkaniowych dokumen-
tujące niejako nową fazę w rozwoju urbanistycznym miasta. 
Słowa kluczowe:  mieszkanie, miasto 

A b s t r a c t  
General overview of the "degeneration of the city" as a place of residence, whose urban geometry is in 
a state of denial of natural laws of development, and opposes the view that affirms modern/contempory 
composition of residential urban environments. In spite of the existence of a great number of cities and their 
development being one of the basic distinguishing factors today, we can ask the fundamental question: do 
we want or rather should we live in cities? At the end of the 20th and the beginning of the 21st there has been 
a significant growth of pressure from ecological and socio-cultural factors on decisions concerning 
residential spaces which have in turn spatial consequences. Subsequently now, the argument regarding the 
sub-urbanization which is also developing in Poland is confirmed in many cities, among them Kraków, 
where specific enclaves of groups of residences were built, documenting somehow the new state or phase in 
the urban development of the city. 
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„... Miasta jako przyszłość ludzkości, to konsekwencja tego, że na początku XXI wieku, po raz 
pierwszy w historii, ponad połowa populacji żyje w aglomeracjach, a do końca stulecia będzie w nich 
mieszkać ponad 75%. Pytanie co zrobić, aby życie w nich nie stało się koszmarem, a odpowiadało po-
trzebom i upodobaniom mieszkańców” – stanowi temat dyskusji, prac naukowych i publikacji z wielu 
dziedzin, w tym architektury i urbanistyki1. 

Czynnikiem oddziałującym na wzrost lub upadek miasta są zmiany ludnościowe, a prognozy przy-
rostu ludności miejskiej wskazują na intensywność występowania tego zjawiska przede wszystkim 
w krajach Trzeciego Świata, zaś od kilku już dziesięcioleci obserwuje się przeciwne zmiany w zachowa-
niach przestrzennych mieszkańców miast krajów rozwiniętych. Na decyzje dotyczące miejsca zamieszka-
nia wpływa tu presja czynników o charakterze nie tylko ekonomicznym, ale ekologicznym i społeczno- 
-kulturowym2.                                     

Specyficznym celem istnienia miast jest obok prowadzenia działalności gospodarczej – tworzenie 
dobrych warunków życia ich mieszkańców. Mieszkańcy stanowią najważniejszą grupę użytkowników 
miasta, stąd ich potrzeby i preferencje kształtują miasto, począwszy od zachowań przestrzennych o cha-
rakterze zewnętrznym, decydujących o miejscu zamieszkania w tym mieście – po wybory wewnątrzmiej-
skie dotyczące dzielnicy, ulicy, miejsca lokalizacji mieszkania: „(...) mieszkańcy nadają miastu charakter, 
realizują zamierzenia planistyczne, albo obalają założenia urbanistów (...)”3. Mieszkańcy są jednak bar-
dzo zróżnicowani, co powoduje procesy segregacji użytkowników miasta w jego przestrzeni. Mieszkańcy 
cechujący się określonym stopniem zamożności, wiekiem, wykształceniem, rodzajami pracy, strukturą 
zatrudnienia itp. mieszkają w wybranych miejscach, mających zalety wprost proporcjonalne do ich pozy-
cji w hierarchii społecznej. Zmniejsza się także niekiedy atrakcyjność miast jako miejsc życia, a szcze-
gólnego znaczenia nabierają zalety ekologiczne stref podmiejskich. Zjawisko to dotyczy także Polski, 
gdzie w większości dużych miast w latach 1990–2000 spadła liczba mieszkańców (nie tylko z powodu 
zmniejszającego się przyrostu naturalnego i niżu demograficznego oraz emigracji), a w kilku z nich pro-
ces ten pogłębił się także do 2006 roku4. W wielu polskich miastach zmiany dotyczą struktur społecznych 
i technicznych zarazem, w tym form zabudowy – zaznacza się jej ekspansja na wolne niezabudowane te-
reny. Nowo powstające obiekty mieszkalnictwa w przeważającej mierze stanowią osiedla zabudowy jed-
norodzinnej (często o wysokim standardzie). Przyjmuje się, że taka faza procesu urbanizacji, charaktery-
zująca się stosunkowo szybkim wzrostem liczby ludności w strefie zewnętrznej miasta, przy jednocze-
snym spadku zaludnienia w rdzeniu miejskim, to suburbanizacja5.   

Badania w Krakowie dotyczące tego problemu od końca lat 70. XX w. dowiodły, że rozwój bu-
downictwa w dekadzie tych lat nie zmienił jeszcze istniejących zróżnicowań społeczno-przestrzennych, 
natomiast już od lat 80. obserwowano zjawisko szybkiego tworzenia się osiedli, których mieszkańcy po-
zytywnie wyróżniali się statusem społeczno-zawodowym, zamożnością i strukturą wieku, na tle ludności 
całego miasta. W ślad za tym możemy mówić o widocznych w przestrzeni miasta suburbiach6. Wszystkie 
osiedla odznaczają się napływem migrantów, głównie wewnątrzmiejskich, przy czym nie tylko z centrum 
miasta, ale i ze stref bloków, co jest pewnym wyróżnikiem Krakowa.  

Położenie osiedli o cechach suburbialnych (powstałych stopniowo od lat 70.) w granicach Kra-
kowa nie jest ukierunkowane, znajdują się one wokół miasta (poza wschodnią częścią obszaru), w różnej 
odległości od centrum, jak np.: od 2,5 km (Żabiniec, Dębniki), 5–7 km (Pychowice, Polana Żywiecka, 
Prądnik Biały, Zielonki), 9 km (Bielany, Opatkowice, Mistrzejowice Wschodnie), a nawet do 20 km 
(Mogilany, Niepołomice) poza miastem. Enklawy te (jak np. Zarzecze, Kobierzyn, Bieżanów i inne) zlo-
kalizowane są na terenach o w miarę dogodnych powiązaniach komunikacyjnych, tzn. przy ciągach ko-
munikacyjnych do centrum lub drogach wylotowych. Przybyło ich znacznie w latach 90., gdy przestały 
już obowiązywać ograniczenia gospodarcze, wzrosło zróżnicowanie społeczne, pozycja zawodowa, wy-
kształcenie i zamożność (badania ankietowe z końca tej dekady dowodzą, że struktura społeczno-demo-
graficzna mieszkańców to: dominacja w wieku produkcyjnym, mobilnym, ok. 2-, 4-osobowa, wynikająca 
z  modelu  rodziny i fazy rozwoju, dominacja osób z wyższym wykształceniem, zatrudnieniem w szeroko  
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rozumianych usługach). Poziom i jakość życia mieszkańców, zamożność, sposób spędzania wolnego 
czasu oceniane tu są jako „odrębny styl życia”. Przyczyny podjęcia decyzji o migracji były definiowane 
jako mieszkaniowe (ogólna poprawa warunków mieszkaniowych, dostępność do rozmaitych dziedzin 
życia, w tym oświaty i rekreacji, jakość środowiska). Większość mieszkańców badanych osiedli szcze-
gólnie podkreślała tu właśnie względy ekologiczne7. 

Odrębność zespołów mieszkaniowych o cechach suburbialnych w przestrzeni Krakowa potwier-
dzona jest także, wydaje się nie tylko ze względu na ich urbanistykę, ale i fizjonomię. Zespoły te mają 
różną wielkość obszaru zabudowy i liczebność mieszkańców. Powstawały w różnym okresie, występują 
w nich często różne formy zabudowy, z przewagą jednak form intensywnych (najczęściej szeregowych 
czy grupowych). Mają one także różny standard przestrzenny, technologiczny i materiałowy. Nieko-
rzystne jest tu niekiedy mieszanie różnych form zabudowy bez koniecznej izolacji, np. zielenią czy też 
styk np. z zabudową wielorodzinną. Przykładowe rozwiązania (il. 1) to poszukiwanie współczesnej formy 
kompozycji dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w polskich warunkach (ale także niestety po-
szukiwania oparte na wzorcach zagranicznych, nie mających związku z zastanym kontekstem otoczenia). 
Zatem architektura ta zawiera się od formy „pudełkowej” (np. Zarzecze), po formy tradycyjne (np. część 
osiedla Łokietka). Kwestia postrzegania tych zespołów w przestrzeni i ich roli w kompozycji miasta wy-
maga jednak głębszej analizy. 

Udział tego typu zespołów mieszkaniowych w obszarze oddziaływania Krakowa wzrasta w szyb-
kim tempie, a jednocześnie pogłębiają się różnice między mieszkańcami poszczególnych stref regionu 
miejskiego Krakowa. Jest to odzwierciedleniem zjawisk zachodzących w społeczeństwie polskim na 
przełomie XX i XXI wieku. Enklawy tych zespołów mieszkaniowych kompozycyjnie stanowią nową 
fazę w rozwoju urbanistycznym miasta8. 

W Krakowie, jak i w innych miastach polskich, przyszłość procesu urbanizacji wydaje się nie-
uchronnie związana z przemianami globalizacyjnymi świata. Postęp technologii komunikacyjnych, inte-
gracja gospodarcza i kulturowa – to skuteczne determinanty „mieszkania w mieście” i zarazem determi-
nanty zmian cech miasta. Dodając do tego zanieczyszczenie środowiska miejskiego i skutki zagęszczania 
się jego przestrzeni, nie należy się dziwić decyzjom lokalizacyjnym nie tylko wielu mieszkańców, ale 
także, co należy podkreślić, jednostek gospodarczych poszukujących innych niż miejskie miejsc.  

Przypisy 

1 S. Szabłowski, Spacer po utopii, Newsweek nr 37/2006. 
2 Według M. Czornik: „(...) spadek jakości życia na obszarach miejskich, spowodowany koncentracją ludzi, firm 

i różnego rodzaju zasobów na niewielkiej powierzchni sprawia, iż coraz rzadziej są one pożądanym miejscem 
lokalizacji (...) coraz cenniejsza wydaje się wolna przestrzeń, cisza i swoboda zachowań (...), miasta muszą na nowo 
odnaleźć swe miejsce w organizacji życia ludzi i jeszcze raz przystosować się do potrzeb społeczeństw, trzeba im 
pomóc stać się na nowo atrakcyjnymi, inaczej niż kiedyś i prawdopodobnie z innych powodów (...)” [1].  

3 Op. cit. [1]. 
4 W latach 1990–2000 spadek liczby mieszkańców odnotowały: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, 

Poznań, Wrocław. Po 2000 roku w dalszym ciągu: Katowice, Łódź, Wrocław, a dołączyły tu Bydgoszcz i Szczecin, 
zaś straty zaczęły odrabiać m.in. Warszawa i Kraków (Kraków zanotował wzrost z 741,5 tys. w 2000 roku do  
757,4 tys. mieszkańców). 

5 Według J. Więcław: „(...) teza o rozwijającej się w Polsce suburbanizacji pojawiła się w pracach geografów, socjo-
logów i ekonomistów zajmujących się miastem w latach 90., a wskazują na to wyniki analizy dynamiki zaludnienia, 
jak i zmiany zatrudnienia, z których m.in. wnioskować należy, że: duże aglomeracje miejskie Polski są jeszcze na 
przełomie między fazą urbanizacji i suburbanizacji, natomiast w „normalnych” warunkach znajdowałyby się już 
w stadium suburbanizacji (...)” [11].    
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6 Op. cit. [11], „(...) w polskich pracach pojęcie to nie było precyzyjnie definiowane, choć termin ten funkcjonuje 

w literaturze krajów Europy Zachodniej i USA. Cechy „suburbiów” to: duża odległość od centrum miasta, umożli-
wiająca jednak dojazdy do pracy, pełnienie funkcji mieszkaniowej, dominacja zabudowy jednorodzinnej, istnienie 
autonomii administracyjnej, a także społecznej homogeniczności, powiązanej z etapami cyklu rodzinnego i napły-
wem ludności z wewnętrznych dzielnic miasta (...)”. 

7 Szczegółowe dane wg A. Zborowski, J. Więcław [12].  
8 Problemy te poruszono także m.in. w publikacji autorki [10], poszerzając zagadnienia kompozycji strefy podmiej-

skiej Krakowa o aspekt historyczny i krajobrazowy. 

"... Cities, as the future of mankind, are a consequence of the beginning of XXI century, when, for 
the first time in the history, almost a half of population lives in agglomerations, and until the end of 
century that amount would increase to 75%. The question is what we have to do if we don’t want to make 
living in cities a nightmare, and if we want to suit it to our needs and preferences" – is a subject of 
discussions, projects and publications from many categories, including architecture and town planning1.  

Factors influencing the increase or decrease of the city are mainly changes in population, and 
forecasts of increasing population in cities indicate the intensity of this phenomenon occurrence, mainly 
in countries of the Third World, and from few decades different changes in spatial behaviour of 
developed cities’ residents are observed. On decisions concerning place of residence influences pressure 
of factors with social and cultural character2. 

Specific aim of cities’ existence is, amongst conducting economic activity, creating good living 
conditions of its residents. Citizens are the most important group of city’s users, from that fact their needs 
and preferences are shaping the city, beginning from spatial behaviour with external character, deciding 
on place of residence in that city, and ending on internal choices concerning district, street – place of 
home’s localization: "(...) Citizens give cities a character, they realize planning intentions, or knock down 
town – planners’ foundations (...)"3. Citizens are also highly differenced, which effects in segregation of 
city’s users in its space. Citizens characterized by defined level of wealth, age, education, type of work, 
employment structure, etc., are living in chosen places, having advantages proportional to theirs position 
in social hierarchy. Sometimes cities’ attractiveness as places of living is decreasing, and ecological 
values of suburban areas increase. This phenomenon concerns also Poland, where in majority of bigger 
cities in the years 1990–2000 number of citizens decreased (not only from the reason of reducing birth – 
rate, demographic decrease and emigration), and in some of them that process concerns also the year 
20064. In many Polish cities changes concerns to social and also technical structures, including forms of 
building – its expansion on free, non – built areas. Newly created objects of housing, in majority are multi 
– family buildings’ areas (often of high standard). It is assumed, that such phase of urbanization process, 
characterized with fast increase in population number in external part of the city, with simultaneous 
reduce in employment in city’s core is a suburbanization5.  

Research in Kraków, concerning that problem from the end of 70s, proved that the architecture’s 
development in those years’ decade did not change social and spatial differences, however from the 80s 
phenomenon of quickly – creating residential districts, which residents were positively favoured by social 
and professional status, wealth and age structure, against the background of the whole city. We can talk 
about suburbia6, visible in the city’s areas. All residential districts are indicated by migrants’, mainly 
inside – cities, inflow, however not only from the centre of the city, but also from block of flats’ areas, 
which is a Kraków distinguishing mark. 

Situation of residential districts with suburbia marks (rising gradually from the 70s) is not steered 
in  Kraków  borders,  they  are  situated  around  the  city as, in example:  from  2,5  kilometers (Żabiniec,  
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Dębniki), 5–7 kilometers (Pychowice, Polana Żywiecka, Prądnik Biały, Zielonki), 9 kilometers (Bielany, 
Opatkowice, Mistrzejowice Wschodnie), and even to 20 kilometers (Mogilany, Niepołomice) from the 
city. Those enclaves (as for example Zarzecze, Kobierzyn, Bieżanów and others), localized on the areas 
with convenient communication junctions, which means nearby communication thrusts to the centre or 
exit roads. There were many additional in the 90’s, when economic limits stopped to rule, social 
difference increased, professional position, education and wealth (inquiry research from the end of this 
decade prove that social and demographic structure of citizens is: domination in the working age, mobile, 
about 2–4 persons, occurring from the family model and development phase, domination of persons with 
higher education, employment in broadly understand services). The level and quality of citizens’ life, 
wealth, way of spending free time – are treat like a "separate life style". Reasons of taking a decision 
about migrations were defined as: "housing" (general increase of housing conditions, access to various 
areas of life, including education and recreation, quality of environment). Majority of examined 
residential districts’ citizens indicated ecological aspects7. 

Separation of housing complexes with suburbia’s characters in area of Kraków, is also confirmed, 
is made not only according to its town planning, but also physiognomy. Those complexes have various 
size of building area and number of residents. They were created in various periods of time in such way, 
that different forms of building occur in them often, in majority intensive forms (generally serial or 
group). They have various spatial, technological and material standards. Not very good is combinating 
diffrenr forms of building without necessary isolation, for example with green, or connection with, for 
example, multi-family building. Example solutions (illustration 1) – is searching of modern composition 
for one-family living building in Polish conditions (but also unfortunately sometimes searching according 
to foreign models, not connected with environment background). Such architecture includes "box" form 
(for example Zarzecze) as well as traditional forms (for example part of Łokietka district). Question of 
spatial treating those complexes and their role in city composition needs wider analysis. 

Share of living complexes of that type in the area of Kraków influence increases in faster rate, and 
simultaneously differences between residents of individual Kraków city regions. It is a reflection of 
occurrences in Polish society in the breakthrough of 20 and 21 age. Enclaves of those living complexes, 
constitutes compositionally a new phase in urban development of the city8. 

In Kraków, as well as in other Polish cities, the future of urban processes seems to be connected with 
global changes on the world. Communication’s technologies’ development, economic and cultural integration 
– are good determinant of "living in the city" and determinants of city’s character’s changes. Adding 
contamination of urban environment and effects of its spatial concentration, decisions about changing their 
living places to other than in city, made by citizens and economic units, should not be strange.   

Endnotes 

1 S. Szabłowski, Spacer po utopii, Newsweek No. 37/2006. 
2 According to M. Czornik: "(...) decrease of life’s quality on urban areas, caused by concentration of people, firms 

and various resources on small surface, effects in lack of interest from potential residents (...) free area, silence and 
freedom becomes more and more valuable (...), cities must find their place in people’s life organization and one 
more time suit to the needs of societies, we should help them to become attractive, but in the way different than in 
the past and, probably, from other reasons (...)" [1]. 

3 Op. cit. [1].     
4 In the years 1990–2000, decrease in the amount of citizens was noticed in: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Łódź, Poznań, Wrocław. After the year 2000 continuously: Katowice, Łódź, Wrocław, and additionally Bydgoszcz 
and Szczecin, increase was noticed in, among others: Warszawa and Kraków (Kraków noticed increase from  
741,5 thousands in the year 2000 to 757,4 thousands citizens). 
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5 According to J. Więcław: "(...) thesis about suburbanization developing in Poland occurred in works of 

geographers, sociologists and economists researching city in 90’s, and it is indicated by results of an analysis of 
population’s dynamic, as well as changes in employment, from which we should conclude that: big urban 
agglomerations in Poland are between phases of urbanization and suburbanization, and in ”normal” conditions, it 
should already in the phase of suburbanization (...)" [11]. 

6 Op. cit. [11], "(...) in Polish jobs, this item was not defined precisely, although that term is functioning in the 
literature of Western Europe’s and USA’s countries. Characteristics of "suburbias" are: big distance from the city 
centre, although making possibility of getting to the work place, fulfilling living functions, domination of one – 
family building, existence of administrative autonomy, as well as social homogeneity, connected with family cycles 
and inflow of population from internal districts of the city (...)". 

7 Detailed data according to A. Zborowski, J. Więcław [12].    
8 Those problems were discussed also in, among others, publication of the author [10], broadening composition 

subjects of Kraków commuter area with historic and scenic aspects. 
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Il. 1. Jednorodzinne zespoły mieszka-
niowe Krakowa o cechach suburbialnych: 
A – Żabiniec, B – Prądnik Biały Wschód, 
C – Prądnik Biały Zachód, D – Kraków- 
-Zielonki, E – Pychowice, F – Polana 
Żywiecka (fot. aut.) 
Ill. 1. One-family living complexes of 
Kraków with suburbia’s characteristic:  
A – Żabiniec, B – Prądnik Biały Wschód, 
C – Prądnik Biały Zachód, D – Kraków- 
-Zielonki, E – Pychowice, F – Polana 
Żywiecka (photo: aut.) 




