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Rozdział 1

Wstęp

1.1. Cel pracy, jej problematyka i układ
Obserwowane w Polsce od przeszło 10 lat zasadnicze przemiany polityczne,
społeczne i gospodarcze bardzo wyraźnie zaznaczają się w miastach, a w szczególności
w ich rejonach śródmiejskich. Miasta polskie – zwłaszcza te największe – weszły bowiem
w okres przyspieszonego rozwoju usług, co oznacza „dowartościowanie” śródmieść,
które w okresie 1945−90 pozostawały nieco na uboczu procesów urbanizacji,
dokonujących się raczej na peryferiach, gdzie budowano zakłady przemysłowe,
a w ich sąsiedztwie – osiedla mieszkaniowe i osiedlowe centra usługowe. Obecnie
jednak w śródmieściach miast polskich szybko przybywa placówek usługowych
– od małych sklepów i barów po duże banki i hotele – otwieranych w odremontowanych
lokalach, w tym także w przebudowanych mieszkaniach, w piwnicach lub na
poddaszach – a także w nowych gmachach, których architektura i rozmiary niekiedy
znacznie odbiegają od sąsiednich budynków.
W śródmiejskich centrach usługowych będących zarazem dzielnicami zabytkowymi
opisywane procesy powinny być kontrolowane – przez władze miast, urzędy
konserwatorskie – celem zapobieżenia zbyt daleko idącym adaptacjom starej substancji
miejskiej do nowych funkcji. Dobrym przykładem może być Kraków, miasto, w którym
dążenie do pozyskania lokalu w ścisłym centrum (a najlepiej w Rynku Głównym)
jest wynikiem zarówno niewątpliwych korzyści z takiej lokalizacji, jak i przekonania
o jej prestiżowym charakterze – oraz braku w tym mieście alternatywnej, nowej
dzielnicy śródmiejskiej. Prace nad tzw. „Nowym Miastem”, będącym przedłużeniem
centrum historycznego na północ, na tereny w sąsiedztwie dworca PKP, dopiero
się bowiem rozpoczęły.
Będąca przedmiotem niniejszego opracowania najstarsza część Krakowa,
otoczona pierścieniem Plant, ogrodów utworzonych na miejscu średniowiecznych
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murów obronnych i fos, zamykającym obszar około 79 ha, od lokacji miasta w 1257
roku pełni wiele funkcji ważnych dla całego Krakowa, aglomeracji krakowskiej, a nawet
– jak np. uniwersytecka – dla całej Polski. Ich obecność w tej części miasta od prawie
800 lat jest rezultatem skali XIII−wiecznego założenia (sam Rynek Główny zajmuje
4 ha) i zapoczątkowanego przed 150 laty procesu przekształcania tej dzielnicy
w nowoczesne centrum ogólnomiejskie. Wtedy też rozpoczęła się depopulacja
krakowskiego „Starego Miasta” i ekspansja usług, osłabiona nieco w okresie PRL.
Podjęto też w XIX wieku prace renowacyjne, których celem nadal jest utrzymanie
wartości zabytkowych tego obszaru. Dzięki nim bowiem przybywają do Krakowa
turyści z całego świata, a ich napływ daje miastu poważne dochody.
Celem autora jest ukazanie przemian użytkowania ziemi a zwłaszcza budynków
w tej najstarszej dzielnicy Krakowa oraz funkcji tego obszaru, zachodzących
na przełomie XX i XXI wieku, w warunkach społeczno−ekonomicznej transformacji
Polski. W oparciu o wyniki wcześniej prowadzonych badań możliwe jest prześledzenie
zachodzących tu zmian co najmniej od lat 70. XX wieku i dokonanie porównań tych
zmian z obserwowanymi w innych miastach.

1.2. Metody pracy
Podstawową metodą pracy – oprócz analizy literatury, było przeprowadzone
latem 1999 roku kartowanie użytkowania ziemi w dzielnicy, na podkładzie geodezyjnym
w skali 1:1000, przy użyciu barw i symboli. Nawiązując do metody, wypracowanej
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego przez K. Bromka i R. Mydela (1972),
przedstawiono użytkowanie ziemi w podziale na użytki techniczne i zieleń. Pierwsze
z nich rozdzielono na zabudowę, tereny komunikacyjne i inne (np. podwórza, tereny
budowy), a drugie – na zieleń typu miejskiego i użytki rolne. Jednak w odniesieniu
do zabudowy nie poprzestano na podzieleniu domów na mieszkalne, niemieszkalne
i te o funkcjach mieszanych (mieszkalno−usługowych), lecz wyróżniono w budynkach
powierzchnie zajęte przez mieszkania, hotele, klasztory – i 11 grup usług. Wykonano
przy tym odrębne mapy użytkowania zabudowy dla poszczególnych kondygnacji,
razem z najwyższym tu VIII piętrem. Pomiary na tych mapach umożliwiły uzyskanie
danych na temat struktury użytkowania przestrzeni każdego piętra, wszystkich
budynków łącznie, tj. ich powierzchni użytkowej i, oczywiście, całej dzielnicy.
Dane te porównano z uzyskanymi w analogiczny sposób materiałami z lat
wcześniejszych: 1970 (Górka 1974), 1980 (Górka 1983) i 1990 (Górka 1994,
1997). Sporządzono też w 1999 roku ponowny spis wszystkich działających w
„Starym Mieście” placówek usługowych, z uwzględnieniem ich szczegółowej lokalizacji
(adres, piętro, położenie w budynku). Odnosząc ten zbiór do danych zebranych podczas
wcześniejszych badań można było przedstawić przemiany funkcji krakowskiego
„Starego Miasta” za okres 1970−1999. W ograniczonym zakresie omówiono
też przemiany demograficzne dzielnicy w tym okresie.
Wielkoskalowych map użytkowania ziemi i rozmieszczenia usług nie
zamieszczono jednak w pracy (z przyczyn technicznych), publikując jedynie ich
fragmenty oraz tabele, wykonane na ich podstawie.
8
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1.3. Zakres badań
Praca dotyczy staromiejskiej części Krakowa w granicach tzw. I dzielnicy
katastralnej, czyli do linii przebiegającej w przybliżeniu zewnętrznym skrajem Plant,
a więc ulicami Straszewskiego, Dunajewskiego, Podwale, Basztową, Westerplatte
i św. Gertrudy do podnóża Wawelu u wylotu ulic Grodzkiej i Kanoniczej. Ulice i place
dzielą ten obszar na bloki zabudowy, złożone z działek własnościowych, a pierścień
Plant – na 15 sekcji.
Wyniki badań użytkowania ziemi pochodzą z 1999 roku – w okresie pisania
pracy nie uległy one większym zmianom, jakkolwiek poszczególne placówki usługowe
– np. sklepy – mogły być zastąpione przez inne. Szybkie zmiany użytkowania
śródmiejskich lokali użytkowych zachodzą tu zresztą od ponad 10 lat i są jednym
z symptomów trwającej wciąż w Polsce społeczno−ekonomicznej transformacji,
związanej m.in. z przemianami własnościowymi.

9

Rozdział 2

Środowisko

geograficzne dzielnicy
i jego przekształ cenie
pod wpŁywem antropopresji

W badanym rejonie Krakowa, centrum wielkiego miasta, środowisko geograficzne
uległo zasadniczym i nieodwracalnym zmianom. Przed tysiącem lat głównym
elementem rzeźby terenu była tu wierzchowina stożka napływowego Prądnika
(dopływu Wisły), biegnąca z północy na południe i wąskim przesmykiem łącząca
się ze zrębem Wawelu, zaś od wschodu i zachodu otaczały ją podmokłości (ryc.1).
Występujące na niej wówczas nierówności (ryc. 2A) zostały wyrównane – najpóźniej
w dobie lokacji miasta, czyli po 1257 roku, a wzdłuż zewnętrznych obniżeń wzniesiono
mury obronne i założono fosy. Na powierzchni narosły warstwy kulturowe, miąższości
2−10 m. Istnieją jeszcze różnice wysokości pomiędzy starym śródmieściem a
okolicznymi obszarami – najwyraźniej widoczne na osi ul. Dominikańskiej (ryc. 2B),
nie utrudniają one jednak dostępu do omawianej części Krakowa.
Klimat przejawia tu szereg ujemnych cech, typowych dla wielkich miast, w tym
zwłaszcza wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. Modernizacja ogrzewania
budynków w tej części miasta, tj. zastępowanie pieców węglowych grzejnikami
elektrycznymi i gazowymi, i ograniczenie ruchu kołowego sprawiły, że parametry
zanieczyszczenia powietrza – jakkolwiek wciąż wysokie i powyżej dopuszczalnych norm
– zmalały jednak pod koniec XX wieku Dane z punktów pomiarowych krakowskiej
Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej (Niedźwiedź, Olecki 1994), zlokalizowanych
na obrzeżu Śródmieścia (m.in. w rejonie Wawelu i Dworca Głównego PKP,
przy ul. Pawiej) dowodzą spadku średniorocznych zawartości pyłu drobnego w powietrzu
(200 µg/m3/doba w 1971 roku, wobec 70 w 1990 roku – przy normie równej 60).
W mniejszym stopniu zmalała zawartość SO2, zaś gwałtowny rozwój motoryzacji
powoduje utrzymywanie się wysokich stężeń tlenków azotu i generuje nadmierny
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Źródło: Jamka 1971

Fig. 1. Reconstruction of the natural conditions (A) and settlement stages (B−E) in Cracow since the mid−5th to the mid−13 th century

Ryc. 1. Rekonstrukcja warunków naturalnych (A) i fazy rozwoju osadnictwa (B−E) w Krakowie od II połowy V do połowy XIII wieku
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Źródło: Jamka 1963

Fig 2. Hipsometric plans of Cracow’s historic core – prehistoric (A) and contemporary (B)

Ryc. 2. Plany warstwicowe dzielnicy staromiejskiej Krakowa – prehistoryczny (A) i współczesny (B)

Środowisko geograficzne dzielnicy i jego przekształcenie ...
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hałas, szczególnie na ulicach okalających śródmieście od wschodu i północy:
św. Gertrudy–Westerplatte–Basztowa–Dunajewskiego.
Już w średniowieczu rozpoczęto regulowanie sieci rzecznej w rejonie obecnego
centrum Krakowa, wykorzystując wody dopływów Wisły – Prądnika i Rudawy
– do celów obronnych (fosy) i energetycznych (młyny), osuszano też stawy i mokradła.
Hipotetyczne zagrożenie śródmieścia powodzią, zajmującego wierzchowinę wzniesioną
o około 10 m nad poziom Wisły, zmalało dzięki wybudowaniu wałów ochronnych pod
Wawelem, podwyższonych w 2000 roku. Źródło wody mineralnej w Rynku, bijące
w rejonie Sukiennic, zostało zasypane w 1840 roku (Pociask−Karteczka, [w:]
Przemiany środowiska geograficznego..., 1994).
Dawne gleby, powstałe na podłożu piaszczystym, gliniastym bądź torfowym,
nie zachowały się. Obecnie czynne powierzchnie biologiczne w Śródmieściu, czyli
tereny zielone, zajmują gleby sztucznie wytworzone działalnością ogrodniczą. Tereny
te, których największą częścią (15 ha) jest pierścień wysokiej zieleni Plant, pełnią tu
istotną funkcję bioklimatyczną.
Poprawa stanu środowiska w tej części Krakowa wymaga zmian w skali całego
miasta. Trzeba tu podkreślić, iż wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza szkodzi
nie tylko mieszkańcom dzielnicy i osobom przybywającym do niej w różnym celu
(praca, nauka, zakupy, rozrywki), lecz nawet jej budowlom i pomnikom. Tlenki
siarki i azotu przyspieszają bowiem korozję wapieni, piaskowców i marmurów, czyli
materiałów powszechnie tu stosowanych (Klęska ekologiczna Krakowa, 1990),
szacowaną na 1/4 mm rocznie. W latach 80. z tej przyczyny musiano wymienić
XVIII−wieczne figury apostołów sprzed fasady kościoła św.św. Piotra i Pawła przy
ul. Grodzkiej, na nowe posągi, n.b. już wykazujące ślady antropogenicznych
uszkodzeń.
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Rozdział 3

Zarys

historii dzielnicy staromiejskiej

na tle dziejów

Krakowa

ze szczególnym uwzględnieniem przemian
jej zagospodarowania i funkcji

3.1. Okres przedlokacyjny (do 1257 roku)
Początki osadnictwa w omawianej części Krakowa sięgają czasów państwa
Wiślan, czyli przełomu VIII i IX wieku, gdyż wówczas w jej południowym rejonie, u stóp
Wawelu, założono pierwsze osiedle o funkcjach handlowo−rzemieślniczych – późniejsze
obronne podgrodzie Okół. Dalsze osady tego typu rozwinęły się w kierunku północnym,
w pobliżu powstających tu od XI wieku kościołów, tworzących ciąg od kościoła
św. Idziego, przez świątynie św. Marcina, św. Andrzeja (1079−98), św. Piotra
Apostoła, św. Trójcy (od 1223 roku – Dominikanów) i św. Franciszka (od 1237
roku – Franciszkanów), aż po kościoły św. Wojciecha i Mariacki, plus nieistniejące
już Wszystkich Świętych i Marii Magdaleny (ryc. 1 B−E i 3). Tak duża liczba kościołów
świadczyła o randze ówczesnego Krakowa – biskupstwa (od 1000 roku) i stolicy
państwa (od 1038 roku).
W latach 20. XIII wieku (1217−27?) podjęto, być może, próbę uporządkowania
układu przestrzennego tego obszaru, podejmując pierwszą lokację Krakowa,
między dzisiejszym Placem Dominikańskim poprzez Mały Rynek aż do ul. Św.
Marka (Jamroz 1967). Dokumenty z lat 1228, 1230 i 1250 wymieniają „sołtysów
krakowskich”, co świadczyłoby o samodzielności gminy miejskiej (Francić 1964).
Oprócz romańskich, kamiennych kościołów zabudowa obecnego śródmieścia była
drewniana – i niemal zupełnie zniszczył ją pożar podczas najazdu Tatarów (Mongołów)
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Ryc. 3. Układ osadniczy Krakowa w X−XIII wieku
Fig. 3. Cracow urban agglomeration in the 10−13th centuries
Żródło: Münch 1958.
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w 1241 roku.

3.2. Powstanie i rozwój miasta średniowiecznego oraz
jego rozkwit w dobie Odrodzenia (do końca XVI wieku)
Przywilej lokacyjny otrzymał Kraków z rąk księcia Bolesława Wstydliwego dnia
5.VI 1257 roku. W myśl tej „Wielkiej Lokacji”, wytyczono rozległy Rynek Główny
(na planie kwadratu o boku około 200 m) i regularną sieć ulic, dzielącą północną
część nowego miasta na kwadratowe (w przybliżeniu) bloki, o boku około 100 m,
te zaś składały się z działek własnościowych, początkowo o wymiarach 21x42 m,
później dzielonych na połowę (Grabski 1970). Rychło pojawiły się na nich pierwsze,
kamienno−ceglane domy (ryc. 4). Około 1400 roku było ich prawie 300, w sto lat
później – 400 (Encyklopedia Krakowa 2000). Początkowo dom zajmował tylko
połowę działki, resztę zaś – podwórza, zabudowania gospodarcze i oficyna tylna,
połączona drewnianym gankiem z głównym budynkiem. W XVI wieku zabudowa
znacznie zagęściła się, w wyniku wzniesienia licznych oficyn bocznych i tylnych.
Część południowa, do której prowadziła stara droga, odtąd ul. Grodzka,
z początkiem XIV wieku wzmiankowana jako „Nowe Miasto na Okole”, została
włączona wkrótce do miasta na północy. Zresztą wcześniej jeszcze, bo po roku 1285
(i po kolejnych najazdach tatarskich, w 1259 i 1287 roku), obie osady zaczęto otaczać
wspólnym murem, 10−metrowej wysokości (dotąd Okół broniony był przez kamienno−
ziemne wały). Utrzymał się jednak dawny układ przestrzenny Okołu – z szeroką
I. Wawel, 1. palatium, 2. urbs lub civitas I z rotundą NMP (A) św.św. Feliksa i Adaukta, 3. suburbium
(vicus ecclesiasticus) z katedrą, 4. civitas II z kościołami św. Michała (B) i św. Jerzego (C) – miasto
Al Idrissi’ego, II. Forum z kościołem parafialnym (do 1227 roku) św. Trójcy, dominikańskim
od 1222 roku (D), G. kościół Wszystkich Świętych (parafia od 1227 roku), H. kościół i klasztor
Franciszkanów (od 1237 roku), Okół – miasto Al Idrissi’ego (nova civitas in Okol) 1321−46, 6.
„Dolny zamek” z kościołem św. Andrzeja (E) z końca XI wieku, 7. kościół św. Magdaleny (sprzed
1238 roku?), F. kościół św. Marcina (koniec XI−pocz. XII wieku), III. Poszerzenie miasta przed
1220 roku z kościołem NMP (K) – proboszcz od 1224 roku, IV. Kompleks szpitalny św. Ducha
z kościołami (L) św. Ducha (szpitalnym) i św. Krzyża (parafialnym) przed 1220 roku, V. Poszerzenie
miasta w 1257 roku: (J) kościół św. Wojciecha (koniec X−pocz. XI wieku), M. kościół św. Jana
Ewangelisty (XII wiek), N. kościół św. Marka (od 1257 roku), O. kościół św. Szczepana (po 1257 roku),
8−13. bramy miejskie.
I. Wawel, 1. palatium (castle), 2. urbs lub civitas (city) I with the Holy Mary rotunda (A) śnamed St.
Felix and St. Adauct, 3. suburbium (vicus ecclesiasticus) with the cathedreal, 4. civitas (city) II with
St. Michael (B) and St. George (C) churches – the urban complex mentioned by Al Idrissi, II. Forum
(the market square) with Trinity church (D. the parish one to 1227, since 1222 the Dominican one),
G. All Saints Church (the parish one since 1227), H. Franciscan church and monastery (since 1237),
the city of Okół (Al Idrissi’s nova civitas in Okol) 1321−46, 6. “Lower Castle” with St. Andrew Church,
(E) built in the end of the 11th century, 7. St. Magdalene Church (before 1238?), F. St. Martin Church
(turn of the 11th and 12th century), III. City enlarging before 1220, with the Holy Mary Church,
(K) parson since 1224), IV. hospital complex with Holy Spirit Church and St. Cross Church (the
parish one), both before 1220, V. city enlarging in 1257: J. St. Adalbert Church (turn of the 10th and
11th century), M. St. John Evangelist Church (12th century), N. St. Mark Church (since 1257),
O. St. Stephen Church (after 1257), 8−13 city gates.
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Ryc. 4. Podział bloków, sposób zabudowy działek i układ pomieszczeń w budynkach
oraz rekonstrukcja gotyckiej zabudowy w dzielnicy staromiejskiej.
Fig.4. Block division, the plot building up system, inner plans of houses and
the reconstruction of Gothic buildings
Żródło: Grabski 1970, Jamroz 1967, Jasieński 1934, Münch 1958a
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ul. Grodzką i łukiem ul. Kanoniczej, przy której, na stosunkowo dużych działkach,
od początku XIV wieku stawiali swe domy kanonicy z wawelskiej katedry. Handlowe
i rzemieślnicze funkcje Okołu osłabły zaś wyraźnie.
Ze względu na warunki topograficzne, przebieg starych dróg i położenie
przedlokacyjnych kościołów, także i w północnej części układ urbanistyczny
przejawia liczne nieregularności – jak np. łuki ulic Brackiej (prowadzącej do klasztoru
Franciszkanów) i Mikołajskiej (omijającej Gródek – dwór krakowskiego wójta)
– Münch 1958.
Na Rynku Głównym, gdzie zbiegały się szlaki z kilku kierunków, ulokowano
podstawowe dla miasta urządzenia handlowe (część umieszczono na sąsiednim
Małym Rynku, gdzie handlowano m.in. solą z Wieliczki i mięsem). Były to Sukiennice
– hala targowa przeznaczona do handlu suknem, Wagi Wielka i Mała, w których
pobierano opłaty od handlu en gros oraz trzecia jeszcze, do ważenia srebra i innych
cennych towarów, jak np. przypraw, dwie tzw. postrzygalnie sukna (gdzie również
pobierano podatki od kupców), topnie złota i srebra – oraz liczne kramy i stragany.
Rzemiosło, zorganizowane w cechach (28 w 1427 roku, 60 w XVI wieku) rozlokowało
się w poszczególnych ulicach i na podwórzach. Rada miejska urzędowała w Ratuszu
na Rynku Głównym – była ona organem administracyjnym, skarbowym, policyjnym,
a nawet sądowniczym i prawodawczym, natomiast uprawnienia wójtów zostały
znacznie ograniczone po rebelii wójta Alberta przeciw Łokietkowi w 1311/12
roku. W Ratuszu, prócz sal na zebrania rady, była kancelaria pisarza miejskiego,
pomieszczenia skarbca i straży – a w piwnicach więzienie.
W północno−zachodniej części miasta, na gruntach starej osady żydowskiej
(ul. Św. Anny nazywano wówczas „Żydowską”), pobudowano po 1400 roku gmachy
Akademii, czyli Uniwersytetu, założonego jeszcze w 1364 roku – były to Collegia
Maius i Minus (trzecie, Iuridicum, zbudowano przy ul. Grodzkiej na Okole), a także
bursy dla studentów. Żydzi zaś zostali w 1469 roku wysiedleni w okolice obecnego
Placu Szczepańskiego, a w 1495 roku – do wschodniej części Kazimierza, miasta
lokowanego na południe od Krakowa jeszcze w 1335 roku
Z kolei na północnym wschodzie, w rejonie kościoła św. Krzyża, założono szpital
miejski, prowadzony od 1244 roku przez zakon św. Augustyna. Mnisi ci, zwani
„Duchakami” (od pobliskiego kościoła św. Ducha) stracili swój klasztor na Białym
Prądniku, spalony 3 lata wcześniej przez Tatarów (Tobiasz 1973).
W latach 1401−29 otoczono Kraków drugim pierścieniem murów obronnych,
z fosą głębokości 3−5 m i szerokości 6−8 m, a w 1498 roku przy odcinku północnym,
najbardziej narażonym na atak, wzniesiono ceglany fort Barbakan, od 1566 roku
połączony z gmachem miejskiego arsenału. Drugi arsenał, królewski, stał od 1533
roku na południowym krańcu ul. Grodzkiej (jest to budynek dzisiejszego Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ). W murach Krakowa było 8 bram – istniejąca
do dziś Floriańska, ponadto Grodzka, Mikołajska (lub Rzeźnicza), Nowa (u wylotu ul.
Siennej), Sławkowska, Szewska, Wiślna, oraz Poboczna przy ul. Kanoniczej i furta
przy kościele św. Anny. Poszczególnych odcinków murów broniły cechy rzemieślnicze
– od nich poszły nazwy baszt, których w 1575 roku było 33, w 1684 roku – 47, a z
początkiem XIX wieku – jeszcze 39 (Tobiasz 1973). Do dziś zachowały się 3 baszty na
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północnym odcinku murów – Ciesielska, Stolarska (lub Powroźnicza) i Pasamoników.
W XVI, „Złotym Wieku”, Kraków był stolicą rozległej monarchii Jagiellonów
i należał do największych miast Polski. Choć europejskie szlaki handlowe zaczęły
zmieniać przebieg wskutek Wielkich Odkryć i wzrosła konkurencja Gdańska, handel
krajowy nadal kwitł, a zyski zeń mieszczaństwo krakowskie lokowało w budowlach
świeckich i sakralnych. W okresie tym szczególnie szybko rozwijało się drukarstwo
– około 20 oficyn (pierwszą otwarto w 1475 roku), mające poważne znaczenie
gospodarcze i kulturalne, zwłaszcza, że był to czas rozkwitu Uniwersytetu. W latach
1414−49 studiowało na nim 5,1 tys. studentów, a w ciągu XVI wieku – ponad
12 tys., w tym 15% z zagranicy (Encyklopedia Krakowa 2000).
Liczne gotyckie domy i gmachy publiczne (np. Sukiennice) przebudowano wtedy
w stylu Renesansu, kamienice podwyższano i rozbudowywano, bramy ich opatrzono
bogato zdobionymi portalami, a w Rynkach Głównym i Małym dobudowano do
nich przedproża. Przy kościołach wznoszono kaplice, a wnętrza świątyń bogato
wyposażano – zwłaszcza Kościoła Mariackiego, w którym w 1489 roku zainstalowano
wielki ołtarz, dzieło Wita Stwosza. Na większych działkach, zwłaszcza wokół Rynku
i na Okole, budowano pałace z obszernymi, arkadowymi dziedzińcami. Należały
one początkowo do bogatych mieszczan, jak kamienice w Rynku Głównym –
Szara (nr.6), Montelupich (7), dwie Bonerowskie (9 i 42) i Gutteterowska (12),
względnie do rycerstwa (pałac Kmitów przy ul. Floriańskiej 13), później wznosili je
też przedstawiciele szlachty i magnaterii oraz duchowni. Ci ostatni budowali głównie
na Okole – powstał tam pałac arcybiskupów gnieźnieńskich (Grodzka 65) i liczne
rezydencje wzdłuż Kanoniczej – m.in. kanonika Maciejowskiego (nr 1), biskupa Ciołka
(17), Dom Dziekański (21) i Dom Długosza (25).
Ulice wybrukowano lub pokryto drewnianymi balami, rozbudowano XIV−
wieczny wodociąg, co było ważne dla ciasno zabudowanego miasta, często nękanego
pożarami (największe w 1455, 1475 i 1494 roku). Terenów zielonych było niewiele
i ograniczały się one do ogródków w podwórzach, większe ogrody kryły się za
murami klasztorów, jak np. u Franciszkanów i Karmelitów na Okole, a także na
renesansowych dziedzińcach pałacowych (Jelicz 1966).
Trzon ludności Krakowa stanowiło mieszczaństwo, podzielone na patrycjat,
pospólstwo i biedotę. Najbogatsi obywatele uzyskiwali dochody nie tylko z handlu, lecz
również z dzierżaw, dóbr ziemskich, kopalń i urzędów – jak np. Bonerowie, Thurzonowie,
Wierzynkowie. Mieszkało też w obecnym śródmieściu wielu cudzoziemców –
Niemców, Węgrów, Włochów, szybko polonizujących się, liczni duchowni (zakonnicy,
kanonicy, biskup z dworem, księża parafialni, szpitalnicy), studenci i profesorowie
Akademii. Liczba ludności Krakowa z początkiem XV wieku dochodziła do 10 tys.,
a w 1642 roku – do 20 tys. (Mydel 1994 – tab. 1). Zaludnienie całego zespołu
miejskiego, obejmującego prócz Krakowa, Wawelu, Kazimierza i trzeciego miasta
średniowiecznego – Kleparza (lokowanego na północy, w 1366 roku), także rozległe
przedmieścia i podmiejskie wsie, szacować można na 30 tys. (Bromek 1969).

20

Zarys historii dzielnicy staromiejskiej na tle dziejów Krakowa ...
Tab. 1. Zmiany zaludnienia dzielnicy staromiejskiej w Krakowie w ciągu 8 wieków
Tab.1. Population number changes in the Cracow historic core over 8 centuries

Pod tym względem Kraków ustępował w Rzeczypospolitej jedynie Gdańskowi.

3.3. Okres kryzysu (XVII wiek–połowa XIX wieku)
Stagnację Krakowa, która rychło odzwierciedliła się w zagospodarowaniu
i funkcjach omawianej dzielnicy, zapoczątkowało przeniesienie w 1609 roku
stolicy państwa do Warszawy. Wraz z dworem królewskim opuściła miasto część
zamieszkujących tu możnowładców, a exodus ten zmniejszył dochody miejscowych
kupców i rzemieślników. Rozwojowi Krakowa nie sprzyjała też rosnąca dominacja
polityczna szlachty w państwie. W pobliżu Krakowa rozwijały się jurydyki, szlacheckie,
duchowne i królewskie, a pracujący tam rzemieślnicy stali się konkurentami dla
krakowskich. Popadła w kryzys też i Akademia, zdominowana przez scholastyczne
metody nauczania. Konkurowała z nią w okresie 1611−33 szkoła przy klasztorze
Jezuitów na ul. Grodzkiej.
Szwedzki „potop” zapoczątkował zaś serię niszczących miasto wojen.
Fortyfikacje były już przestarzałe i nie zapewniały Krakowowi obrony, choć starano
się je wzmacniać, budując ziemne bastiony, jak np. w 1684 roku u wylotu ul.
Sławkowskiej.
Zubożałe mieszczaństwo nie miało środków na utrzymanie w należytym stanie
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swych domów – nagminnie wznoszono więc skarpy, podpierające nadwątlone
kamienice, z których wiele popadło w ruinę. Na fali kontrreformacji powstało
kilkanaście barokowych kościołów i klasztorów – św.św. Józefa (Bernardynek),
Kazimierza (Reformatów), Norberta (Norbertanek), Piotra i Pawła (Jezuitów), Tomasza
(Karmelitów) oraz Przemienienia Pańskiego (Pijarów) i nowy kościół św. Anny.
Większość dworów i pałaców szlacheckich została przekazana klasztorom, jednak
magnaci małopolscy zatrzymali swe siedziby w Krakowie, a inni nabywali zrujnowane
kamienice i przebudowywali je na pałace – w Rynku Głównym były to pałace
Ossolińskich i Branickich (nr 17 – Kamienica Hetmańska), Radziwiłłów i Lubomirskich
(27 – pod Baranami), Małachowskich (30), Pałace Spiski (34) Lubomirskich
(starostów spiskich) i Pod Krzysztofory (35) Kazanowskiego.
Z omawianego okresu zachował się plan z 1667 roku znany z kopii wykonanej
przez mistrza murarskiego i geometrę Dominika Pucka ok. 1773 roku (Bąkowski
1898). Na mapie tej (ryc. 5) widać regularnie rozplanowane w części północnej
miasto, otoczone podwójnym pierścieniem murów obronnych. Na południowym
zachodzie zaznaczała się grupa gmachów uniwersyteckich, a na północnym wschodzie
– kompleks szpitala Duchaków, liczne też były kościoły (około 30) i klasztory, często
w ogrodach. W latach 70. XVIII wieku połowa nieruchomości należała do Kościoła,
1/4 – do mieszczan, a 1/8 była własnością królewską, bądź szlachecką. Także ryciny
z tych lat przedstawiają omawianą część Krakowa jako zwartą masę domów,
zamkniętą murem z bramami i basztami, nad którą dominują wieże kościołów,
wyznaczające stary szlak północ−południe (Banach 1967).
W ostatnich latach Rzeczypospolitej powołana przez reformatorów państwa
w 1775 roku Komisja Dobrego Porządku zreorganizowała działalność instytucji
miejskich, zaś Komisja Edukacji Narodowej (1773 roku) zreformowała Uniwersytet,
w którym otwarto Collegium Physicum (ob. Kołłątaja) w narożniku ulic Jagiellońskiej
i Olszewskiego, oraz klinikę (przy kościele św. Barbary). W 1791 roku do Krakowa
przyłączono Kazimierz, Kleparz, jurydyki i przedmieścia, a omawiany obszar stał
się, wraz z Wawelem, jednym z 4 cyrkułów (dzielnic) powiększonego w ten sposób
miasta. O pewnym ożywieniu gospodarczym świadczyły pierwsze manufaktury
(m.in. na ul. Szpitalnej), jednak granica na Wiśle, powstała w 1772 roku wskutek
I rozbioru, odcięła Kraków od karpackiego zaplecza i utrudniła rozwój handlu.
Za rzeką Austriacy w 1784 roku założyli zaś nowe, konkurencyjne miasto – Podgórze
(włączone do Krakowa przejściowo w latach 1809−15 i ostatecznie w 1915 roku).
Z inicjatywy H. Kołłątaja sporządzono w 1785 roku plan Krakowa,
tzw. Kołłątajowski – ryc. 6 (Tomkowicz 1907a). Ukazuje on dzielnicę staromiejską
tuż przed zmianami, które przyniosło jej następne stulecie. Wspomniany już
D. Pucek wykonał zaś w 1787 roku szczegółowy plan Rynku Głównego – ryc. 7
(Tomkowicz 1907). Na placu tym, prócz Ratusza, Sukiennic i Wag, stało wówczas
około 300 drewnianych i murowanych kramów, nadając tej części miasta funkcję
ogólnomiejskiego centrum handlowego.
Już pod rządami austriackimi (1796−1809) wygląd tej części Krakowa zaczął
się zmieniać. Pod kierunkiem powołanego w 1801 roku Urzędu Budownictwa
Miejskiego wyburzono wiele zrujnowanych i pustych budowli – m.in. w 1801 roku
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Ryc. 5. Plan Krakowa z 1667 roku (według kopii D. Pucka z 1773 roku)
Fig. 5. Plan of Cracow from 1667 after D. Pucek’s copy from 1773
Żródło: Bąkowski 1898.
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Ryc. 6. Plan Kołłątajowski z 1785 roku
Fig. 6. Plan of Cracow named Kołłątajowski from 1785
Żródło: Tomkowicz 1907.
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A. ratusz, B. kramy olejne, powroźnicze, krupnicze, owsiane, śledziowe, solarzy, mączników,
C. kramy szklarskie, D. kramy garncarskie, sadelne, piernikarskie, E. kramy rybne, F. kramy piekarskie i
kamieniczka tzw. „Syndykówka”, G. Sukiennice, H. Kramy Bogate (murowane, z towarami luksusowymi),
I. kramy żelazne, K. budynek Małej Wagi (tzw. Smatruz), ze stoiskami garbarzy na I p., Ł−M. różne kramy,
N. kościół św. Wojciecha, O. kramy garbarzy, P. kramy szewców, T. budynek Wielkiej Wagi, U. trzy
studnie, W. kamienny pręgierz.
A. Town Hall, B. various stalls with oil, rope−making, cereals, oat, herrings, salt and flour,
C. glass stalls, D. jug, suet and ginger−bread stalls, E. fish stalls, F. baker stalls and the Syndykówka
house, G. Cloth Hall, H.Rich Stalls, built of brick, offering luxurious goods, I. iron goods stalls, K. Little
Scale Building, called Smatruz, with tanners standings on the 1st floor, Ł,M. various stalls, N. St. Adalbert
Church, O. tanners stalls, P. shoemakers stalls, S. Great Scale Building, U. wells, W. stony pillory

Ryc. 7. Plan Rynku Głównego z 1787 roku
Fig. 7. Plan of the Main Market Square from 1787
Żródło: Tomkowicz 1907a.
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w Rynku Głównym Małą Wagę (Wielka dotrwała do 1870 roku), na Placu
Szczepańskim kościoły św. Szczepana (1802 rok) oraz św.św. Macieja i Mateusza
(1809 rok), kościół Marii Magdaleny (1811 rok) przy ul. Grodzkiej, Ratusz
w 1820 roku (pozostawiono zeń tylko wieżę), zaś w okresie 1807−17 – niemal całe
mury obronne, z wyjątkiem 200−metrowego odcinka na północy, między ulicami
Szpitalną i św. Jana, z Barbakanem. Na miejscu tych fortyfikacji od 1823 roku
zakładano ogrody – obecnie Planty.
Likwidacja niektórych kościołów i klasztorów, trwająca w Krakowie od
końca XVIII wieku, była skutkiem kasacji zakonu Jezuitów (1773 rok), działalności
reformatorów Rzeczypospolitej i administracji austriackiej (reformy józefińskie) oraz
władz miasta. Kościół św. Michała przy klasztorze Karmelitów Bosych w narożniku
ulic Poselskiej i Senackiej został w 1797 roku zdesakralizowany i wraz z klasztorem
przebudowany na sąd i więzienie. W niedalekim kolegium jezuickim (Grodzka 52)
w okresie 1815−46 urzędował Senat Wolnego Miasta Krakowa, a od 1855 roku
– sąd, późniejszy Wojewódzki.
Kolejny plan, tzw. „Senacki” z lat 1802−08, dzieło I. Enderlego (Plan... 1959),
uwzględnił jeszcze mury obronne i liczne zabudowania w Rynku Głównym, lecz
dołączony doń spis wyliczał wiele domów jako „zburzone”, lub „do rozbiórki”. W
strukturze własności zaznaczyła się wtedy przewaga nieruchomości prywatnych (51%)
nad kościelnymi (28%) i miejskimi lub rządowymi (w sumie 21%).
Wyburzenia dały miejsce pod nowe budowle, finansowane – podobnie jak remonty
– z dochodów, jakie uzyskiwali mieszczanie z handlu tranzytowego, któremu sprzyjała
polityczna sytuacja Krakowa, stolicy małej Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815−46).
Wyremontowano wtedy pałac biskupi, dawny arsenał królewski i pobliski kościół
św. Św. Piotra i Pawła (od 1832 roku parafialny, wobec zburzenia kościoła
Wszystkich Świętych), uniwersyteckie bursy przy ul. Gołębiej i Stary Teatr, działający
przy Placu Szczepańskim od 1799 roku. Nowe budynki reprezentowały styl barokowo−
klasycystyczny, jak pałace Potockich (Rynek Gł. 20) i Wodzickich (św. Jana 11),
później zapanowały tu klasycyzm i historyzm, czego przykładem są hotele Pollera,
Saski i Pod Różą, oraz kilkanaście kamienic.

3.4. Początki nowoczesnego centrum usługowego
w średniowiecznej dzielnicy (II połowa XIX wieku)
W 1846 roku Rzeczpospolitą Krakowską zaanektowała Austria, wskutek czego
Kraków utracił korzyści z wolnocłowego handlu i jego ekspansja ekonomiczna została
zawężona do innych ziem habsburskich (gdzie silna była konkurencja wyrobów czeskich
i niemieckich), zwłaszcza, że zaplecze północne odcięła granica z zaborem rosyjskim.
Jednak zniesienie pańszczyzny poszerzyło nieco wiejski rynek zbytu, i umożliwiło
napływ ludności ze wsi. Przesłanką dalszego rozwoju było doprowadzenie do Krakowa
kolei żelaznej z Górnego Śląska w 1846 roku, której dworzec otwarto w bezpośrednim
sąsiedztwie „starego miasta”. Ufortyfikowanie Krakowa zahamowało zaś jego rozwój
przestrzenny aż do końca rozbiorów. Wawel przekształcono bowiem w cytadelę,
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a wewnętrzny pierścień umocnień wytyczono zaledwie o 1,5 km od Rynku Głównego
(Mydel 1994). Wielką katastrofą był lipcowy pożar w 1850 roku, w którym spłonęła
północno−zachodnia część dzielnicy – w sumie 160 domów przy ulicach Brackiej,
Franciszkańskiej, Gołębiej, Grodzkiej, Stolarskiej, Wiślnej, Rynkach Głównym i Małym,
wraz z pałacem biskupim, 4 kościołami i 2 klasztorami. Odbudowa postępowała
nierównomiernie i trwała ponad 10 lat. Wiele spalonych domów połączono w
większe kamienice, poszerzono też północny odcinek ul. Grodzkiej, przesuwając nieco
jej wschodnią pierzeję (Purchla 1990).
Usuwanie zniszczeń i modernizacja dzielnicy staromiejskiej, wraz z jej dogodnym
położeniem w bliskości dworca kolejowego, z którego w 1856 roku wyprowadzono
drugą linię, do Lwowa, dokąd dotarła w 1881 roku – sprzyjały przekształcaniu jej
w ogólnomiejskie centrum usługowe. Kramy w Rynku zostały zastąpione przez
sklepy w przyziemiach kamienic – także w głównych ulicach. Grodzką i Floriańską
poprowadzono pierwszą linię komunikacji miejskiej, z Placu Wolnica na Kazimierzu
do dworca – od 1875 roku kursowały nią omnibusy konne, od 1882 roku
– tramwaje konne, a od 1901 roku – elektryczne wąskotorowe (Kołoś 1995).
Wobec wspomnianego zablokowania miasta fortyfikacjami, zaludnienie Krakowa rosło
wolno, jednak na obszarze niespełna 7 km2 w 1900 roku zamieszkiwało 85 tys. osób –
dwa razy tyle, co w 1875 roku (Mydel 1994). Jednocześnie zaludnienie historycznego
Krakowa zaczęło maleć (1880 roku– 18,2 tys., 1910 roku – 16,7 tys.; tab. 1),
gdyż część lokali mieszkalnych zaczęto przekształcać w usługowe, a na wolnych
parcelach – budować niemieszkalne gmachy. W II połowie XIX wieku wybudowano
tu kilkanaście banków (Rynek Główny 21, 25, 31, Wiślna 7, Pijarska 3, Szpitalna
15), kilka hoteli (Francuski przy ul. Pijarskiej, Royal przy Plantach pod Wawelem),
dla UJ kolegia Chemicum (1871 rok), Novum (1887 rok) i nowe Physicum,
ob. Witkowskiego (1911 rok), diecezjalne seminarium duchowne pod Wawelem,
dużą szkołę podstawową na wschodnim końcu ul. św. Marka, Pałac Sztuki na Placu
Szczepańskim, siedzibę Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17
– i wielki teatr (ob. Słowackiego) na miejscu zburzonego szpitala Duchaków
(w 1893 roku). Deficyt gruntów budowlanych w Krakowie skłonił Sejm Krajowy
do 9−krotnego rozszerzenia obszaru miasta (zrealizowanego w okresie 1909−15),
jakkolwiek ograniczenia narzucone przez austriackie władze wojskowe nadal
obowiązywały, a Wawel wojsko opuściło dopiero w 1905 rok
O wzroście wartości lokalizacyjnej tej części Krakowa świadczył nie tylko ten
ożywiony ruch budowlany. Choć liczba budynków pozostawała tu na poziomie
500, to jednak rósł ich gabaryt – w 1910 roku stało tu już 5 gmachów co najmniej
4−piętrowych (jak np. domy przy Rynku Głównym 5 i 11) – pomimo ograniczeń.
Wysokie ceny budowy domów, związane z około 10−krotnym wzrostem cen działek
w latach 1870−1900 (Purchla 1990) przełożyły się na wysokie czynsze, a te stały się
przyczyną wspomnianej już depopulacji dzielnicy, choć odpływ ludności zachodził
jeszcze na małą skalę. Właściciele domów przy najruchliwszych ulicach czerpali
dochody raczej z czynszów sklepowych i innych lokali użytkowych.
Zmiany krajobrazu „starego Krakowa” niepokoiły środowisko urbanistów,
architektów, historyków i miłośników miasta. Krytykowali oni przebudowywanie
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Źródło: opracowanie własne.

Uwaga: rozbieżności odsetków pomiędzy sąsiednimi latami (1980−1983, 1990−1992) odnośnie użytków rolnych i nieużytków mogą być spowodowane
różnicami w klasyfikowaniu poszczególnych form użytkowania i ich grupowaniu.

Tab. 2. Land use changes in the Cracow historic core over the 1848−1999 period in the percentages of the total area

Tab.2. Zmiany użytkowania ziemi w staromiejskiej dzielnicy Krakowa w okresie 1848−1999 w odsetkach powierzchni ogółem
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parterów domów na lokale sklepowe, Tab. 3. Struktura zabudowy w dzielnicy
„ o d r u t o w y w a n i e ” k a m i e n i c staromiejskiej Krakowa w 1910 roku
przewodami tramwajowymi, inwazję Tab. 3.Building structure in the Cracow historic
reklam. Satysfakcjonowała ich zaś core in 1910
duża skala prac remontowych –
odnowiono wtedy Sukiennice, Stary
Teatr i wiele kościołów (m.in. Mariacki),
wzniesiono pomnik Mickiewiczowi w
Rynku i Kopernikowi na dziedzińcu
Coll. Maius, oraz 7 pomników
na Plantach. Liberalizacja polityki
zaborcy po 1867 roku sprzyjała
rozwojowi Krakowa jako nieformalnej
stolicy duchowej ziem polskich,
co przejawiało się repolonizacją
Uniwersytetu, ożywionym życiem Źródło: Purchla, 1990.
artystycznym i wzrostem ruchu
turystycznego, kierującego się
głównie do dzielnicy staromiejskiej,
a po 1905 roku – także na Wawel.
Dane z pomiarów planu katastralnego z 1848 roku (ryc. 8. – Luchter 1987),
wykonanego więc tuż przed wspomnianym katastrofalnym pożarem i późniejszymi
przemianami polityczno−gospodarczymi miasta, wykazują w omawianej dzielnicy
dominację użytków technicznych (74%) – czyli zabudowy, ulic i podwórzy, zaś na 26−
procentowy udział zieleni składają się w 1/4 formy zieleni ozdobnej – przede wszystkim
Planty. Około 7% zajmowały tu jeszcze użytki rolne (tab. 2), tj. klasztorne sady i ogrody,
nazywane obecnie „ogrodami historycznymi”. Plan ten wprowadził też podział miasta (i
całego zaboru) na jednostki katastralne. Omawiany obszar stanowił więc od 1859 roku
I dzielnicę katastralną miasta Krakowa (por. tytuły prac Górki 1974 i 1977 oraz
Kozak 1972), a wspomniany podział utrzymał się do 1954 roku.
W połowie XIX wieku zabudowa zajmowała 36% dzielnicy – tak jak obecnie,
zresztą cała struktura użytkowania ziemi niewiele się już zmieniła (tab. 2). Inne są
natomiast funkcje zabudowy. Już w 1910 roku udział budynków niemieszkalnych
przekroczył tu 1/4 (tab. 3) i był najwyższy ze wszystkich ówczesnych dzielnic Krakowa,
nie licząc Wawelu (Purchla 1990).

3.5. Przemiany w wieku XX do 1990 roku
W I wojnie światowej Kraków nie poniósł żadnych strat. Wyzwolenie Polski
oznaczało m.in. zniesienie narzuconych w poprzednim stuleciu militarnych ograniczeń
w rozwoju miasta. Liczący w 1921 roku 184 tys. mieszkańców, a w 1939 roku 260
tys. mieszkańców Kraków (piąte co do zaludnienia miasto w kraju) funkcjonował
w 20−leciu międzywojennym jako ośrodek administracji, nauki, kultury, turystyki,
a także przemysłu.
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Ryc. 8. Fragment planu katastralnego miasta Krakowa z 1848 roku
Fig. 8. Fragment of the cadastral plan of Cracow from 1848
Źródło: Luchter 1987.
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Ożywienie budowlane zaznaczyło się w dzielnicy staromiejskiej wzniesieniem
kilku budowli, znacznie przekraczających swymi rozmiarami sąsiednie. Były to m.in.
8−piętrowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności na Placu Szczepańskim, podobnej
wysokości budynek Banku Przemysłowego i Giełdy Zbożowej przy Plantach, u
wylotu ul. św. Tomasza, oraz gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks” przy
Rynku Głównym. Liczne kamienice i pałace zmodernizowano, niektóre podwyższono
o 1−2 piętra, postępowało przekształcenie mieszkań na niższych kondygnacjach
na lokale niemieszkalne. Wprowadzone w 1912 roku normalnotorowe tramwaje
miały węzeł swych linii w Rynku, ponadto spod Barbakanu i z Placu Św. Ducha
kursowały od 1927 roku miejskie autobusy do odległych przedmieść.
Podczas II wojny światowej Kraków pozostawał pod okupacją niemiecką
od 6.IX.1939 roku do 18.I.1945 roku Hitlerowcy wybrali to miasto na „stolicę”
tzw. Generalnej Guberni, co spowodowało napływ do Krakowa kilkudziesięciu tysięcy
niemieckich urzędników i funkcjonariuszy (w 1942 roku stanowili oni, wraz z policją
i SS, około 15% zaludnienia), oraz ulokowanie w śródmiejskich gmachach urzędów
okupacyjnych – m.in. w budynku Instytutu Geografii UJ przy Grodzkiej 64 i w Pałacu
Pod Baranami w Rynku Głównym 27, gubernator niemiecki rezydował zaś na Wawelu.
Uniwersytet i inne szkoły wyższe, a także średnie, zostały zamknięte. W Collegium
Maius otwarto instytut, mający dokumentować „praniemieckość” Krakowa, większość
instytucji kulturalnych przeznaczono dla Niemców (np. Teatr Słowackiego). Okupanci
zburzyli pomnik Mickiewicza w Rynku, nazwanym przez nich „Adolf−Hitler−Platz”,
zmienili też nazwy wielu innych ulic i budowli – por. plan na s. 694 Encyklopedii
Krakowa (2000). Żydzi krakowscy, zamieszkujący na Kazimierzu i Podgórzu (ubożsi)
i w Śródmieściu (bogatsi), a stanowiący 1/4 mieszkańców miasta (64 tys. w 1938
roku) zostali w 1941 roku wysiedleni do getta na Podgórzu, a w 1943 roku wywiezieni
do obozów zagłady. W swej substancji materialnej miasto nie poniosło jednak prawie
żadnych szkód. Jeszcze podczas okupacji, w 1941 roku, 3−krotnie rozszerzono jego
granice, zresztą według przedwojennych planów.
Dwa lata po wyzwoleniu zdecydowano o budowie kombinatu hutniczego i
nowego miasta 10 km na wschód od Krakowa. Inwestycja ta ruszyła latem 1949 roku,
a w roku 1951 tereny te weszły w skład miasta, jako dzielnica Nowa Huta. Rozwój
tego peryferyjnego zrazu ośrodka osadniczego na prawie 40 lat zdominował
powojenne dzieje Krakowa, zmienił jego układ przestrzenny, spowodował szybki
wzrost zaludnienia wskutek imigracji – i wywarł też wpływ na dzielnicę staromiejską
(Soja, Górka 1988). Jak już wskazano w Rozdziale 1., docierające znad Nowej Huty
zanieczyszczenia pogorszyły warunki aerosanitarne dzielnicy, przyspieszając m.in.
erozję jej budowli i pomników. Skupienie uwagi władz politycznych i planistów na rozwoju
przemysłu, w tym zwłaszcza kombinatu metalurgicznego, spowodowało zaniedbanie
innych funkcji miasta i ograniczenie środków na konserwację zabytków, zarówno
w „starym Krakowie”, jak i innych dzielnicach, np. na Kazimierzu, jakkolwiek
w 1961 i 1967 roku Rada Ministrów PRL przyjęła uchwały, które dały podstawy
do skoordynowania i finansowania najpilniejszych prac. W związku z 600−leciem
założenia UJ, przeprowadzono w latach 1959−64 modernizację i odnowę jego
śródmiejskich kolegiów. Uniwersytet Jagielloński uzyskał w 1971 roku zwolniony przez
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sąd obszerny gmach przy ul. Grodzkiej 52 (Coll. Broscianum), w innych, posądowych
budynkach ulokowały się: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (Kanonicza 1)
oraz Muzea Archeologiczne i Geologiczne PAN (ul. Senacka 1−3, Poselska 2−4).
Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa przyznano zaś obszerne pomieszczenia
w Pałacu Pod Krzysztofory. Nowymi budowlami wzniesionymi na cele kulturalne w tej
części Krakowa były zaś: nowa galeria (tzw. „Bunkier Sztuki”) na placu Szczepańskim
(1964 rok) i Biblioteka Czartoryskich przy ul. św. Marka (1961 rok). Utworzony
w 1957 roku w Krakowie oddział Polskiej Akademii Nauk (który w 1951 roku przejął
zbiory i zakłady Polskiej Akademii Umiejętności) działał do 1993 r. w gmachu przy
ul. Sławkowskiej 17 i przyległych budynkach. W siedzibie przedwojennej giełdy
(św. Tomasza 43) ulokowano Komitet Wojewódzki PZPR, a w gmachu przy
Placu Szczepańskim 7 – Komendę Miejską MO.
W okresie powojennym usunięto tramwaje ze „starego miasta”, pozostawiając
tylko torowisko w ulicach Franciszkańskiej i Dominikańskiej oraz najstarszą
wąskotorową linię w kierunku dworca (do końca 1953 roku). Szyny dawnej linii
wąskotorowego tramwaju w kierunku Błoń zachowano w bruku ul. Szewskiej (fot. 1A).
Zwiększono jednocześnie liczbę tramwajów kursujących wokół Plant i wprowadzono
do Rynku pospieszną linię autobusową Bronowice–Nowa Huta (1959−67).
Pomimo zapoczątkowanego jeszcze przed I wojną światową rozwoju funkcji
Tab. 4. Struktura użytkowania w staromiejskiej dzielnicy Krakowa w latach 1970, 1980 i 1990
Tab. 4. Land use structure in the Cracow historic core in 1970, 1980 and 1990

Źródła: Górka 1974, 1983, 1994.
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śródmiejskich na obrzeżach dzielnicy staromiejskiej, zwłaszcza wzdłuż ulic Dunajewskiego,
Podwale, Basztowej i Westerplatte, utrzymała ona swą pozycję głównego centrum
usługowego dla całego miasta (od lat 60. już półmilionowego) i jego aglomeracji.
Po przejściowym wzroście zaludnienia do 16,6 tys. w 1960 roku, związanym
z administracyjnym „dogęszczaniem” dużych mieszkań, napływem ludności z
zewnątrz (m.in. uchodźców ze zburzonej Warszawy i z Kresów) oraz przeznaczeniem
części lokali usługowych na mieszkania – znów nastąpiła depopulacja dzielnicy,
spowodowana przez prace remontowe, w ramach których opróżniano na kilka
lat całe domy, przez odpływ części mieszkańców do wygodniejszych mieszkań w
budowanych wówczas osiedlach, między innymi w Nowej Hucie i przez zdeformowaną
strukturę demograficzną miejscowej ludności, powodującą ubytek naturalny (oprócz
migracyjnego).
Tab. 5. Użytkowanie lokali w budynkach staromiejskiej dzielnicy Krakowa w latach
1970, 1980 i 1990, z uwzględnieniem liczby placówek usługowych i ich powierzchni
Tab. 5. Use of buildings of the Cracow historic core in 1970, 1980 and 1990 by the number
of service units and their usable floor

Źródło: Górka 1974, 1983, 1994.
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Dla II połowy XX wieku mamy dokładne dane dotyczące użytkowania ziemi
i funkcji omawianej dzielnicy, zebrane drogą kartowania użytkowania przestrzeni
miejskiej (w skali 1:1000) według metody wypracowanej w IGiGP UJ przez K.
Bromka i R. Mydela (1972), a rozszerzonej o zdjęcia użytkowania poszczególnych
kondygnacji i inwentaryzację usług (Górka 1973, 1983, 1994) – tab.4.
Jak już wskazano, struktura użytkowania ziemi, ukształtowana tu już w połowie
XIX wieku, zmieniła się niewiele. Pewien spadek udziału użytków technicznych
w latach 1970−90 (tab. 4) był skutkiem wyłączenia z użytkowania części budynków
i przyległych terenów, w związku z pracami remontowymi. Z tych samych przyczyn
niewielkie wahania wykazywał areał terenów zielonych. Wyraźniejsze zmiany zachodziły
zaś w obrębie budynków. Odsetek lokali przypadających na usługi w omawianym
30−leciu powoli rósł (z 45% do 48 %), spadał natomiast udział mieszkań, choć nie
tak szybko, jak zaludnienie dzielnicy i nadal funkcja ta przeważała nad usługową
(tab. 5). Wspomniane prace renowacyjne obejmowały wówczas 5−9% powierzchni
użytkowej śródmiejskich kamienic (w 1980 roku nawet 12%).
Tab.6. Liczebność i struktura ludności w staromiejskiej dzielnicy Krakowa w latach
1931, 1968, 1978, 1988 i 1998
Tab. 6. Number and structure of the population of the Cracow historic core in 1931, 1968,
1978, 1988 and 1998

a

– 0−15 lat i 16−60 lat.

Źródła: dla 1931 roku – Statystyka miasta Krakowa, 1998; dla 1968 roku
– Kozak 1972, dla 1978 – Prawelska−Skrzypek 1987, wyniki Narodowych Spisów
Powszechnych z 1978 i 1988 roku i dane Urzędu Miasta Krakowa za 1998 rok.
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Biorąc pod uwagę udziały poszczególnych grup usług w powierzchni użytkowej
zabudowy (tab. 5), za główne funkcje omawianej części Krakowa możemy uznać:
kulturę, sztukę i turystykę (11−13 %), administrację i finanse (10−12%), szkolnictwo
i naukę (8−11 %), handel z gastronomią (7−8 %) oraz rzemiosło i drobny przemysł
(4−6 %). Natomiast pod względem liczby placówek, która dość wyraźnie spadła
w tych latach, najwięcej było sklepów, zakładów rzemieślniczych, placówek
kulturotwórczych, biur i zakładów gastronomicznych. Usługi typowe dla centrum
miasta jak handel, gastronomia, administracja, banki, kultura i turystyka, skupiały
się przede wszystkim w Rynku Głównym, na osi Grodzka−Floriańska i w niektórych
jeszcze ulicach: Sienna, Sławkowska, Szewska, zajmując tam nie tylko partery domów
Tab. 7. Warunki mieszkaniowe w staromiejskiej dzielnicy Krakowa w latach 1970, 1978 i 1988
Tab. 7. Housing conditions in the Cracow historic core in 1970, 1978 and 1988

Źródło: wyniki NSP 1970, 1978 i 1988. Tab. 5. Użytkowanie lokali w budynkach
staromiejskiej dzielnicy Krakowa w latach 1970, 1980 i 1990, z uwzględnieniem liczby
placówek usługowych i ich powierzchni
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frontowych, lecz także ich piętra, niejednokrotnie też piwnice i oficyny. Nieśródmiejski,
raczej mieszkalny charakter miały zaś rejony na północnym wschodzie: ulice św. Krzyża
i św. Marka, na zachodzie: okolice UJ i na południu: np. ul. Kanonicza, z licznymi
wówczas domami w remoncie.
Dla lat 70. i 80. charakterystyczna była szybka depopulacja dzielnicy
staromiejskiej. W okresie 1968−88 jej zaludnienie spadło do połowy – z 13,3 tys.
do 6,7 tys., zaznaczyło się też szybkie starzenie się miejscowej populacji; w 1988
roku co 4 mieszkaniec liczył co najmniej 60 lat. Jednocześnie społeczność tej części
miasta wyróżniała się wysokim poziomem wykształcenia (1/4 stanowili absolwenci
szkół wyższych) i dominacją zatrudnionych w usługach (tab. 6). U. Kozak (1972)
stwierdziła tu 25−procentowy udział niepełnych rodzin typu „osoby samotne, związany
z demograficzną starością dzielnicy. Specyficznymi grupami byli tu wówczas młodzi
mieszkańcy hotelu garnizonowego i dwu domów studenckich – oraz duchowieństwo.
Warunki mieszkaniowe dzielnicy wykazywały wówczas silną polaryzację, zatartą
przez średnie wartości, podane w tab. 7. Na niższych piętrach budynków frontowych
występowały mieszkania duże, często użytkowane przez kilka rodzin, na wyższych
kondygnacjach oraz w oficynach lokale małe, nawet 1−izbowe (Rębowska−Sowina,
Sowa, 1971). Niski na ogół standard mieszkań w tej części Krakowa wynikał nie tylko
z zaawansowanego wieku zabudowy, ile z wieloletnich zaniedbań, które w ówczesnym
systemie gospodarki mieszkaniowej były trudne do usunięcia, jakkolwiek dokonywał
się w tym zakresie powolny postęp, np. odnośnie wyposażenia staromiejskich
mieszkań w centralne ogrzewanie i urządzenia wodno−kanalizacyjne.

3.6. Główne przemiany dzielnicy po 1990 roku
Zasadnicza zmiana warunków politycznych, społecznych i gospodarczych Polski
po 1990 roku, określana mianem „transformacji”, wywołała też istotne zmiany
w staromiejskiej dzielnicy Krakowa. Szczegółowo będą one omówione w dalszych
rozdziałach pracy, tu zaś zostaną jedynie zasygnalizowane.
Do najważniejszych należały zatem: zmiana struktury własnościowej
nieruchomości, przeobrażenie funkcjonalne poszczególnych budynków i całej
dzielnicy wskutek przywrócenia mechanizmu rynkowego, gwałtowny rozwój
niektórych usług (handlu, gastronomii, finansów, ubezpieczeń) i kryzys pozostałych,
zwolnienie tempa depopulacji wskutek dowartościowania dzielnicy jako obszaru
mieszkaniowego, poprawa sytuacji aerosanitarnej dzięki zmniejszeniu tzw. niskiej
emisji z kotłowni osiedlowych, modernizacji przemysłu w innych rejonach Krakowa
(szczególnie ograniczeniu produkcji w kombinacie nowohuckim), oraz przyspieszenie
prac remontowych i wzrost atrakcyjności turystycznej „starego Krakowa”, także za
sprawą rozbudowy bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej.
Zachodząca obecnie transformacja jest dla omawianej dzielnicy już piątą tak
poważną przemianą. Poprzednie związane były z lokacją miasta w 1257 roku,
z przeniesieniem stolicy w 1609 roku, z XIX−wieczną modernizacją i z wprowadzeniem
nowego ustroju w 1945 roku. Za każdym razem jednak część elementów, i „genius
loci” tej dzielnicy, opierały się zmianom niesionym przez nowe czasy i indywidualność
tej szczególnej części Krakowa trwała nadal.
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Rozdział 4

Struktura

uŻytkowania ziemi

w dzielnicy staromiejskiej
i jej przemiany w okresie 1990−99

4.1. Główne formy użytkowania ziemi
Omawiana dzielnica przez prawie pięć stuleci była utożsamiana z Krakowem,
a obecnie jest najważniejszą częścią ogólnomiejskiego centrum usługowego.
Stąd w jej granicach dominują, co najmniej od 1,5 wieku, użytki techniczne
(73% w 1999 roku – tab. 8), a zajmująca pozostałą część zieleń (26%) tworzy w 80%
park – czyli Planty, założone przed 200 laty na miejscu wyburzonych wtedy murów
obronnych i zasypanej fosy. Użytki techniczne składają się tu głównie z zabudowy
(36% powierzchni geodezyjnej), terenów komunikacyjnych (26% i podwórzy (8%).
Na tereny remontu i budowy przypada zaś 2%. Dane te niewiele odbiegają od tych
z 1990 roku (i wcześniejszych – tab. 4) – ostatnio zaznaczył się jedynie spadek udziału
terenów remontu, w wyniku ukończenia prac w kilku dużych obiektach, zwiększyła
się też nieco powierzchnia parkingów.

4.1.1. Tereny zabudowane
Zabudowa stanowi (1999 rok) 49% areału użytków technicznych i 70%
powierzchni bloków urbanistycznych dzielnicy (tzn. obszaru z pominięciem ulic, placów
i Plant). Ten ostatni odsetek w dużych działkach na południu nie przekracza 40%,
zaś na północy, w małych i intensywnie użytkowanych parcelach, zwłaszcza wokół
Rynku i wybiegających zeń ulic, dochodzi do 80−90%.
Około 60% budynków jest własnością prywatną (kamienice czynszowe), własnością
Kościoła są przede wszystkim świątynie i klasztory (łącznie 20% nieruchomości),
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Tab. 8. Struktura użytkowania ziemi w dzielnicy staromiejskiej Krakowa w 1999 roku
i jej zmiany od 1990 roku
Tab. 8. Land use structure in the Cracow historic core in 1999 and its evolution
since 1990

Źródło: opracowanie własne.

zaś reszta należy do miasta i do państwa – są to głównie gmachy publiczne, jak np.
kolegia UJ, Izba Skarbowa, Urząd Miasta. Po 1990 roku wzrósł udział budynków
prywatnych, jakkolwiek w wielu przypadkach postępowań reprywatyzacyjnych nie
ukończono, doszło też do nadużyć i prób bezprawnego przejęcia niektórych kamienic.
Domy w tej części Krakowa są oczywiście murowane, kryte ogniotrwałym
materiałem i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. W latach 90. stan
techniczny zabudowy poprawił się. Wyburzono część zruderowanych XIX−wiecznych
oficyn, ukończono w wielu miejscach kapitalne remonty, wybudowano też na kilku
parcelach nowe budynki, na ogół zharmonizowane ze starą zabudową. Największą
inwestycją w tym zakresie w 2000 roku były 2 hotele na końcu ulicy św. Marka,
od strony Plant (fot. 2).
Dostosowanie nowej zabudowy do dawnej jest nieodzownym warunkiem
zachowania urbanistycznej wartości dzielnicy, która jako całość objęta jest ochroną
konserwatorską, a na liście jej zabytków znajduje się ponad 1000 pozycji. Najcenniejsze
z nich, zaliczane dawniej do „klasy 0” – czyli fortyfikacje Bramy Floriańskiej, kościoły
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Mariacki, św. Anny, św.św. Piotra i Pawła, Sukiennice, Wieża Ratuszowa i Collegium
Maius UJ – decydują o atrakcyjności Krakowa w skali międzynarodowej. Jeszcze
w 1978 roku UNESCO wpisało tę dzielnicę na listę Światowego Dziedzictwa Kultury.
Średnia wysokość domów w tej części miasta wynosi 2,7 kondygnacji – budynki
2−piętrowe stanowią 2/3 ogólnej liczby, a 3−piętrowe – 1/4. Najwyższe, sięgające
7−8 pięter, są jednak nieliczne i żaden z nich nie przewyższa wieży Kościoła
Mariackiego (84 m.), ani Wieży Ratuszowej, będących kulminacjami dzielnicy.
Trzykondygnacyjne przeważnie kamienice dysponują łącznie ponad 860 tys. m2
powierzchni użytkowej, wykorzystanie jej omówione będzie nieco dalej.

4.1.2. Tereny komunikacyjne
Gęsta sieć ulic tej części Krakowa jest dziedzictwem XIII−wiecznej lokacji,
jakkolwiek w układzie ich na południu można dopatrzeć się przebiegu starych dróg
– dotyczy to np. Grodzkiej i Kanoniczej na Okole. W północnej części dochodzące
do rynku ulice razem z przecznicami dzielą teren na szachownicę niemal kwadratowych
bloków urbanistycznych. Łączna długość ulic w dzielnicy wynosi 10,8 km – czyli
prawie 14 km/km2.
Na użytki komunikacyjne „starego miasta” składają się jezdnie ulic (37 %),
chodniki wzdłuż nich i wyłączone z ruchu kołowego place (łącznie 37 %) oraz chodniki
w obrębie Plant (20 %) i parkingi (4 %). Nawierzchnia ulic jest zwykle asfaltowa, choć
w niektórych zachowano bruk (odcinki Jagiellońskiej i Gołębiej koło Uniwersytetu,
Kanonicza, Plac Mariacki). Chodniki kryte są płytami, w ostatnich latach wprowadza
się kolorową kostkę (np. w ul. Szewskiej). Ulicą Franciszkańską, placami Wszystkich
Świętych i Dominikańskim oraz ul. Dominikańską przebiega wbudowane w ich
nawierzchnię torowisko tramwajowe, którym kursuje 5 linii – wymaga ono częstych
napraw.
Chodniki, o szerokości zwykle do 3 m, najszersze są w Rynku Głównym (do 12
m). W wielu miejscach są one jednak zajęte przez parkujące samochody i ogródki
kawiarniane. W środkowym odcinku ul. Grodzkiej wąski chodnik uzupełnia pieszy
ciąg w arkadach, podobne otaczają Sukiennice i przebiegają przez środek tej budowli.
W obrębie Plant kryte asfaltem chodniki tworzą podwójny pierścień wokół dzielnicy,
a od gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego do Wawelu – nawet
potrójny. W ostatnich latach ich sieć nieco wzrosła, gdyż stanowią one dogodne szlaki
dojścia do przystanków MPK i skrzyżowań – zaistniało to niestety kosztem zieleni,
np. w rejonie Poczty Głównej, dworca i wylotu ul. Szewskiej.
Do chodników zaliczono też płytę Rynku Głównego, na której organizowane
są rozmaite uroczystości i kiermasze świąteczne (w 2002 roku rozpoczęto remont
jej nawierzchni), jak również pozostałe, wolne od ruchu kołowego place (Mariacki,
Marii Magdaleny). Na placach Wszystkich Świętych i Dominikańskim znajdują się
przystanki wspomnianej linii tramwajowej i postoje taksówek.
Parkingi w dzielnicy staromiejskiej są – poza Placem Szczepańskim (ok. 5 tys. m2)
niewielkie – fot. 3. Na cele te wykorzystuje się też i inne place (św. Ducha, Mały Rynek),
okolice niektórych budynków (np. Urzędu Miasta), podworce (w Collegium Broscianum UJ)
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i chodniki, a nawet zieleńce. Pojemność parkingów jest dalece niewystarczająca
(ok. 3500 miejsc), jednak nie można zakładać tu nowych, lecz szukać na te cele
miejsca na zewnątrz dzielnicy i tam budować odpowiednie konstrukcje podziemne
lub kilkupiętrowe.

4.1.3. Pozostałe użytki techniczne
Podwórza zajmują w tej części miasta około 60 tys. m2 – 7,6% jej powierzchni,
przy czym nie wliczono tu ich części, zajętych na rozmaite nietrwałe budynki
gospodarcze, zaplecza sklepów i restauracji (fot. 4), bądź składy materiałów
budowlanych. W najgęściej zabudowanych działkach podwórza są wyjątkowo małe
(Grodzka 49 – 8 m2) i otoczone zewsząd murami domów. Większe są wykorzystywane
jako wewnętrzne drogi łączące kamienice po przeciwnych stronach bloku
urbanistycznego (Stolarska 5 – Rynek Główny 10, Bracka 4 – Rynek Główny 17),
ze sklepami i lokalami gastronomicznymi w pobliżu. W niektórych dużych podworcach
o charakterze dziedzińców występują dobrze utrzymane tereny zielone (Gołębia 9,
Stolarska 13), a duża powierzchnia umożliwia tam nawet organizowanie imprez
kulturalnych, jak np. na dziedzińcach Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej
1−3, lub Collegium Medicum UJ przy św. Anny 12.
Z pozostałych użytków technicznych, wymienić należy jeszcze fontanny –
dwie na Plantach, przy ul. Wiślnej i przy ul. Sławkowskiej, a pozostałe na placach
Mariackim, Marii Magdaleny i w Rynku Głównym, około 15 pomników (głównie
na Plantach), targ kwiatowy w Rynku Głównym, ogródki kawiarniane (najwięcej
wokół Rynku Głównego – 25 latem 1999 roku) oraz ocalały na północy odcinek
murów obronnych. W ramach rewaloryzacji Plant ukazano w ich obrębie przebieg
nieistniejących już innych odcinków tych fortyfikacji – w formie niewysokich murków
z wapienia i tablic w miejscu dawnych baszt.

4.1.4. Tereny zielone
Zieleń zajmuje nieco ponad 1/4 powierzchni „starego miasta”. W 95% składają
się na nią formy zieleni nierolniczej (ozdobnej), typu miejskiego, a w ich obrębie
dominują Planty – pierścień wysokiej zieleni o charakterze parku. Wewnątrz bloków
urbanistycznych dzielnicy zieleni jest niewiele, a w kilku nie ma jej prawie wcale.
Planty obejmują około 21 ha, w tym 15,4 ha powierzchni pokrytej roślinnością
(bez chodników, kiosków, pomników, sadzawek). Pełnią one funkcję rekreacyjną
(dla turystów i mieszkańców), izolacyjną (oddzielając staromiejską zabudowę od
ruchliwej tzw. I obwodnicy), estetyczną (będąc tłem dla zabytków i pomników – fot. 5 i 6,
stanowiąc zarazem skupisko drzew, krzewów i klombów), aerosanitarną (jako największy
teren zielony w tej części miasta) oraz komunikacyjną (zwłaszcza sekcje północne,
w pobliżu dworca, Poczty Głównej i gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Park ten, złożony z 8 sekcji, zwanych Ogrodami – przy Stradomiu, Gródku,
Barbakanie, Floriance, Pałacu Sztuki, Uniwersytecie i Wawelu – od 1990 roku
są restaurowane, celem wyeksponowania ich krajobrazowych wartości. Park ten
zawiera bowiem elementy kilku stylów architektury ogrodowej – klasycystycznej
(z lat 1820−40), angielskiej (1840−80), neoromantycznej (1880−1900), secesyjnej
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(1900−14) i modernistycznej (1919−39) – Encyklopedia Krakowa, 2000. Zieleń
tworzy tu ok. 40 gatunków drzew. Jednak prawie 60% z 2,5 tys. drzew należy
do 4 tylko – najliczniejsze są bowiem na Plantach klony, lipy, robinie i kasztanowce.
Drzewa liściaste stanowią ponad 93 %, a około 2/3 drzewostanu przypada na gatunki
rodzime, typowe dla dawnej roślinności tego terenu. Zieleń Plant narażona jest
na szkodliwe oddziaływania kompleksu miejsko−przemysłowego – na
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, na hałasy i wstrząsy oraz ponosi straty
spowodowane przez ekstremalne zjawiska pogodowe (wichury, burze, mrozy) a
ostatnio też i przez szkodniki (owad szrotówek kasztanowcowiaczek zaatakował
kasztanowce). Drzew bardzo starych, stuletnich, jest tu jeszcze kilkadziesiąt. Do
zabytkowych okazów należą : platan i topola na północ od wylotu ul. Wiślnej
oraz buk w pobliżu muru Muzeum Archeologicznego. Rosną też na Plantach
krzewy, zwykle od strony obwodnicy (suchodrzew, śnieguliczka, bez, forsycja),
a w rejonie pomników i niektórych gmachów – rabaty kwiatowe.
Planty są też siedliskiem ptactwa. W latach 90. wyraźnie przybyło
gawronów, które, oprócz okolicy ulic Dominikańskiej i Siennej (gdzie w XIX
wieku funkcjonowały miejskie jatki), opanowały Ogród przy Uniwersytecie,
zwłaszcza odcinek między ulicami Szewską i św. Anny. Próby ich pozbycia się
stamtąd są, jak na razie, nieskuteczne. Od dawna nie ma zaś łabędzi na stawie
fontanny u wylotu ul. Sławkowskiej, stanowiącym niegdyś jeden z najładniejszych
fragmentów Plant.
W 1997 roku usunięto z Plant mały cmentarz żołnierzy radzieckich poległych
w 1945 roku podczas wyzwalania miasta – prochy ich przeniesiono na Cmentarz
Rakowicki, a teren dawnego mauzoleum z pomnikiem Armii Czerwonej włączono
do Plant.
Reszta zieleni nierolniczej zajmuje w dzielnicy areał ok. 4,2 ha, złożony
z ogrodów w niektórych dziedzińcach (Muzeum Archeologicznego, zapleczy
kościoła św. Marka, przychodni przy Placu św. Ducha i Banku PKO S.A. przy
ul. Szpitalnej 15), grup drzew przy kościołach i innych budowlach, klombów i
niewielkich trawników. Dekoracyjne możliwości zieleni są w omawianej części
Krakowa mało wykorzystane.
Użytki rolne zajmują tu zaś nieco ponad hektar. Są to ukryte za murami
klasztornymi sady i ogrody, klasyfikowane ostatnio jako „ogrody historyczne”
(Luchter 1994), jakkolwiek nadal dostarczają one pewnych ilości warzyw, kwiatów
i owoców. Największe z nich należą do Franciszkanów, Dominikanów,
Benedyktynek, Klarysek i do Papieskiej Akademii Teologicznej na Podzamczu.

4.1.5. Tereny remontu i budowy
Udział tej szczególnej grupy użytków (a raczej nieużytków) w geodezyjnej
powierzchni dzielnicy wynosił w 1999 roku 2,5% (było to 2/3 stanu z 1990 roku),
a w całości powierzchni użytkowej budynków – 7,3 %. Lepsza organizacja prac,
w tym skrócenie czasu ich trwania i ograniczenie zasięgu (tzn. powierzchni przeznaczonej
na składowanie materiałów i sprzętu) spowodowało spadek udziału tych terenów
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w badanej dzielnicy. Prace remontowe często prowadzone są na piętrach,
lub na poddaszu (itp. podczas podwyższania budynku), a lokale usługowe na parterze
funkcjonują prawie normalnie. W 1999 roku największym placem budowy był
zespół hoteli przy ul. Św. Tomasza, następnie teren dawnego gimnazjum św. Jacka
(a w latach 1950−90 – szkoły gastronomicznej) w posesji Dominikanów przy ul.
Siennej, wnętrze bloku między ulicami Mikołajską, Szpitalną, św. Krzyża i św. Tomasza
(gdzie prace trwają co najmniej od lat 70. – fot. 7), blok po wschodniej stronie Placu
Szczepańskiego (remont 3 domów, w tym Muzeum Szołayskich i przeznaczonej
na hotel kamienicy przy ul. Szczepańskiej 5). Remontowano też wtedy gmach dawnej
giełdy i przyległe budynki przy ul. Św. Tomasza, przekazane ostatnio Akademii
Muzycznej, oraz domy przy ul. Kanoniczej 16 i 17 (w pierwszym z nich otwarto
w 2000 roku hotel Copernicus).
Na ukończeniu zaś były prace w bloku między ulicami Floriańską, Szpitalną,
św. Marka i św. Tomasza, opisywanym przez R. Mydela (1987) jako przykład
zaawansowanego procesu rewaloryzacji i strukturalnej rekonstrukcji. W
odnowionych i odbudowanych kamienicach działa tam Hotel Elektor, Bank Śląski
(fot. 9A) oraz internat i Liceum PP Prezentek, a w remoncie pozostaje już tylko
jeden dom. Wspomniany autor, nawiązując do teorii cyklu miejskiego Conzena,
stwierdził, iż proces rewaloryzacji zapoczątkowuje nową fazę kulminacji udziału
powierzchni zabudowanej w dzielnicy, następującą po fazie recesji tej powierzchni
(wywołanej wyburzeniem bezwartościowych oficyn) – lecz na niższym już poziomie,
odpowiadającym wartości sprzed XX−wiecznych dogęszczeń (zob. podrozdział 3.5),
co polepszy warunki funkcjonowania usług oraz podniesie standard zamieszkiwania.
Zastosowanie przy renowacji domów, ulic i terenów zielonych nowych materiałów
zmieniło w latach 90. wygląd „starego miasta”, w tym elementy jego „małej architektury”,
lub „umeblowania” (ang. „street furniture”, fr. „mobilier urbain”, wł. „arredo urbano”
– por. de Vecchis 1984). Inne są bowiem nawierzchnie chodników, budki telefoniczne,
lampy uliczne, ławki na Plantach, stoliki i krzesełka w kawiarnianych ogródkach,
itp. Zmiany te miały też związek z transformacją ustrojową Polski. Usunięto bowiem
wspomniany pomnik Armii Czerwonej z Plant, tablicę upamiętniającą odczyt
W. I. Lenina z domu przy ul. Szewskiej 16, przywrócono dawne nazwy kilku ulic
(Waryńskiego zmieniono na św. Gertrudy, Solskiego – na św. Tomasza, Plac Wiosny
Ludów – na Plac Wszystkich Świętych, Plac Wita Stwosza – na Plac Marii Magdaleny).
Pomnikami upamiętniono Narcyza Wiatra−Zawojnę z AK, (na Plantach), oficerów
polskich pomordowanych w Katyniu (krzyż przed kościołem św. Idziego na końcu
ul. Grodzkiej), kaznodzieję Piotra Skargę (kolumna na Pl. Marii Magdaleny) i Piotra
Skrzyneckiego, współzałożyciela Piwnicy (figurą na ławce przed Pałacem Pod
Baranami). Najbardziej widoczną zmianą w krajobrazie dzielnicy są jednak szyldy
i reklamy nowych sklepów i zakładów gastronomicznych, często dość agresywne
względem zabytkowego otoczenia – fot. 10. Przykłady tych nazw, celnych i mylących,
dowcipnych i niezrozumiałych, zawiera tab. 9.

4.2. Użytkowanie budynków dzielnicy staromiejskiej
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Tab.9. Nazwy wybranych firm z dzielnicy staromiejskiej w 1999 roku
Tab. 9. Names of chosen service units in the Cracow historic core in 1999

1

– lokal otwarty wiosną 2001 roku w rejonie UJ

Źródło: opracowanie własne.

W 1999 roku powierzchnia użytkowa zabudowy była w tej części Krakowa
minimalnie większa niż w 1990 roku, dzięki wspomnianemu już ukończeniu remontów
w kilkunastu obiektach, którego efektem było też podwyższenie lub rozbudowa
niektórych budynków, głównie oficyn. Kontynuowane było przekształcanie lokali
mieszkalnych na usługowe – udział powierzchni niemieszkalnych osiągnął 49,1%
(w 1990 roku – 48,8 %), a mieszkań – spadł do 1/3 (razem z hotelami i klasztorami
– do 41 %, z poprzednich 43 %). – tab. 10. Odnośnie poszczególnych grup usług,
do połowy zmalał udział przemysłu i rzemiosła w powierzchni użytkowej, podobnie
– zaliczanych do „administracji gospodarczej” rozmaitych biur, zlikwidowanych
w większości po 1990 roku spółdzielczych i państwowych przedsiębiorstw handlowych,
rzemieślniczych lub przemysłowych. Udział kultury i sztuki (wraz z kościołami) był
niemal taki sam, jak przed 9 laty, natomiast o 1/3 większą powierzchnię zajmował
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handel (zwłaszcza gastronomia), a 2,5−krotnie większą – instytucje finansowe,
szczególnie banki i ubezpieczenia. Nastąpił też 20−procentowy przyrost powierzchni
hoteli, wskutek otwarcia kilku nowych niedużych zakładów i ukończenia remontu w
innych. Podobny przyrost powierzchni na rzecz „szkolnictwa i nauki” był zaś wynikiem
otwarcia kilku niepublicznych szkół w dzielnicy oraz uzyskania obszernych nowych
pomieszczeń przez Papieską Akademię Teologiczną i UJ.
Opisana ewolucja jest naturalnie skutkiem transformacji społeczno−ekonomicznej
Polski, która przywróciła mechanizm rynkowy (w tym czynsze wyższe i zróżnicowane),
Tab. 10. Struktura użytkowania budynków w dzielnicy staromiejskiej Krakowa w 1999 roku
i jej przemiany od 1990 roku
Tab. 10. Use of buildings of the Cracow historic core in 1999 and its evolution since 1990

Źródło: opracowanie własne.
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a ów zmienia hierarchię funkcji centrum miasta na rzecz bardziej zyskownych.
Zagadnienie to będzie jeszcze omówione w rozdziale 5.1.
Rosnący popyt na lokale usługowe w śródmieściu powoduje dalszą „migrację”
usług na wyższe piętra budynków. Sporządzone przez autora mapy użytkowania
poszczególnych kondygnacji wykazały, iż w 1999 roku na parterze usługi zajmowały
ponad 68% powierzchni użytkowej, na I piętrze – niemal połowę, na II – 1/3,
na III – 1/4, a na IV – ponad 1/5. Przybyło więc usług na parterze (w 1990 roku
zajmowały one tam niecałe 62 %) – a także w podziemiach kamienic, czego jednak
cytowane dane nie obejmują.
Użytkowanie poszczególnych kondygnacji różni się dość znacznie (ryc. 9, tab.
11). Na parterze najwięcej miejsca zajmuje handel z gastronomią (ponad 30 %; sklepy
19 %), następnie kultura i sztuka (15 %), szkolnictwo i nauka (10 %) – oraz mieszkania.
Należą tu bowiem dolne kondygnacje budynków w całości zajętych przez szkoły, instytuty
naukowe, muzea, teatry, biblioteki, kościoły, urzędy. Na I piętrze udział handlu jest
dużo mniejszy (4 %), kilkunastoprocentowe odsetki powierzchni użytkowej przypadają
zaś na kulturę i szkolnictwo, a po około 4−5% – na banki i biura. Na II piętrze, gdzie
mieszkania przeważają już nad usługami, nadal duże udziały mają instytucje kulturalne
i naukowe, gdyż często są to górne kondygnacje ich siedzib. Piętro III jest ostatnim
o dość zróżnicowanym użytkowaniu, choć podobnym do poprzedniego, przy wyższym
udziale mieszkań. Wyżej sięgają już tylko nieliczne budynki i ich funkcje decydują
o użytkowaniu całych pięter – są tam najczęściej instytucje kulturalne, finansowe
i biura. Powierzchnia użytkowa pięter IV−VIII stanowi zresztą zaledwie 3% całości,
wobec 32% na parterze, 30% na I piętrze i 24% na II piętrze.
Przy ogólnym przyroście liczby placówek usługowych w okresie 1990−99
o 1/5, zauważamy zwiększenie ich liczby w budynkach frontowych i niewielki
spadek w oficynach (tab. 12). Więcej jest lokali usługowych na parterze i na I piętrze
(także oficyn), przybyło budynków w całości zajętych przez duże instytucje usługowe
– np. banki, w większym stopniu wykorzystuje się też sutereny. W tych ostatnich
w latach 90. otwarto liczne puby i inne zakłady gastronomiczne, choć nie jest
to lokalizacja w pełni bezpieczna w wypadku pożaru, lub innej awarii.

4.3. Intensywność użytkowania
Nawiązując do analogicznego opracowania z 1970 roku (Górka 1974),
wyróżniono wśród użytków w budynkach grupę tzw. użytków centralnych, typowych
dla centrum miasta. Ta powierzchnia śródmiejska obejmuje handel z gastronomią,
administrację publiczną i gospodarczą, usługi finansowe, organizacje polityczne
i społeczne oraz instytucje kulturotwórcze i biura obsługi ruchu turystycznego.
Jej udziały w pionie, tj. na poszczególnych kondygnacjach zabudowy, i w poziomie,
tzn. w obrębie poszczególnych parcel, bloków urbanistycznych i całej dzielnicy,
są znacznie zróżnicowane.
W 1999 roku użytki śródmiejskie stanowiły prawie 51% powierzchni użytkowej
parterów, ponad 1/4 − I piętra, po 15−19% na piętrach II−IV, a w całej powierzchni
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Ryc. 9. Użytkowanie przestrzeni jednego z bloków zabudowy dzielnicy staromiejskiej
w Krakowie w 1999 roku według kondygnacji (0 – parter, I−III – piętra).
Fig. 9. Use of one of Cracow’s historic core blocks in 1999 by floors; O – ground floor,
I−III – upper floors
Źródło: opracowanie własne
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Tab.11. Struktura użytkowania budynków w dzielnicy staromiejskiej Krakowa w 1999 roku
według kondygnacji
Tab. 11. Use of buildings of the Cracow historic core in 1999 by floors

Źródło: opracowanie własne.
1. granice działek, 2. granice użytków w obrębie budynków: A. biura, F. banki, H. sklepy,
HG. zakłady gastronomiczne, K. placówki kultury, M. mieszkania, R. zakłady rzemiosła przemysłowego,
Tu. biura podróży, U. zakłady rzemiosła usługowego, X – komórki, szopy, itp., Y. pomieszczenia
nieużytkowane (w remoncie), 3. chodniki, 4. „ogródki” kawiarń, 5. podwórza
1. plot boundaries, 2. use boundaries within buildings: A. offices, F. banks, H. shops, HG. catering units,
K. culture units, M. flats, R. craft workshops, TU. tourist agencies, U. service craft (barber’s shops etc.),
X. other small buildings, Y. non−used spaces within buildings (under renovation). 3. pavements, 4. cafe
“gardens”. 5. yards
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Tab.12. Lokalizacja wybranych usług w dzielnicy staromiejskiej w 1999 roku
Tab. 12. Site of selected services in the Cracow historic core buildings in 1999
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Źródło: opracowanie własne.
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użytkowej zabudowy – około 38 %. Były to odsetki wyraźnie wyższe, niż przed 9
laty, zwłaszcza odnośnie parteru (o 12 pkt.) i całości powierzchni użytkowej (9 pkt.),
co dowodzi wzrostu intensywności użytkowania tej części Krakowa – pomimo
rozmaitych barier i trudności. Największe udziały tych użytków, powyżej 50 %, a nawet
75 %, występowały w działkach wokół Rynku Głównego, zwłaszcza w jego pierzejach
zachodniej i południowej, oraz w sąsiednich ulicach (Wiślna, Szewska), choć równie
intensywnie użytkowane działki rozproszone są w całej północnej części dzielnicy,
jako parcele z budynkami o niemal wyłącznie śródmiejskich funkcjach – z bankami,
muzeami, urzędami. Na południu zaś, na dawnym Okole, powierzchni śródmiejskiej
jest mniej, choć i tu występują działki przez nią zdominowane, jak np. Izby Skarbowej
przy Grodzkiej 65, czy Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych 3−4.
Podobnie jak przed 30 laty, mamy w tej części Krakowa działki o różnej
intensywności użytkowania, co do udziału powierzchni śródmiejskiej, udziału
zabudowy i jej wysokości. Można je podzielić na 4 grupy (ryc. 10).
Do pierwszej grupy działek należą parcele o intensywnej zabudowie (wysokiej
i zajmującej większość powierzchni), z dużym udziałem powierzchni śródmiejskiej.
W grupie tej występują małe działki (do 500 m2), z budynkiem frontowym i oficynami
zajętymi przez usługi śródmiejskie (typ 1a − najliczniej spotykany wzdłuż ulic Floriańskiej,
Grodzkiej, Sławkowskiej, Szewskiej i wokół Rynku Głównego), następnie dawne pałace
(typ 1−b), użytkowane często w całości przez biura (Urząd Miasta, Izba Skarbowa)
i inne instytucje (banki, kuria arcybiskupia), działki z „wieżowcami”, czyli budynkami
liczącymi 5−8 pięter, zwykle o funkcji administracyjnej (typ 1−c), oraz działki wolno
stojących budowli o śródmiejskich funkcjach – jak Sukiennice, Pałac Sztuki, Teatr
Słowackiego (1−d). Druga grupa działek posiada zabudowę dość gęstą, lecz głównie
mieszkalną (typ 2a często spotykany na wschodzie i zachodzie dzielnicy), niekiedy
poddaną remontowi lub przebudowie (typ 2b) a trzecią grupę stanowią parcele wolno
stojących gmachów (pałaców – 3a, lub innych – 3b) o funkcjach niemieszkalnych,
lecz zgodnie z przyjętym podziałem, nieśródmiejskich, jak np. kolegia UJ i kościoły.
Czwartym typem działek są rozległe i w małym stopniu zabudowane posiadłości
klasztorne, z dużymi – jak na centrum miasta – ogrodami.
Grupując te 4 typy działek, możemy w badanej dzielnicy wyodrębnić 3 strefy
użytkowania ziemi (ryc. 11). Pierwszą jest funkcjonalne jądro śródmiejskie, skupiające
większość usług typu śródmiejskiego, a położone w środkowej części „starego miasta”,
obejmującej Rynek Główny i jego obrzeża – w sumie połowę badanego obszaru.
Na zewnątrz tej strefy, w kilkunastu miejscach występują śródmiejskie obszary
mieszkaniowe i funkcji nieśródmiejskich (np. nauki), obejmujące około 1/5 badanego
obszaru. Trzecią strefą (10 %) są tereny klasztorne, dawne i obecne, ciągnące się
łukiem od ul. Siennej pod Wawel, a stamtąd po zachodniej stronie ul. Kanoniczej
na północ, do ul. Franciszkańskiej. Czwartą zaś strefą są Planty, otaczające całą
dzielnicę. W porównaniu z 1970 roku, rejonizacja ta wykazuje ekspansję strefy
pierwszej, gdyż powierzchni śródmiejskiej przybyło nie tylko na północy (ulice Floriańska
i Szpitalna), lecz także na południu (Grodzka i Kanonicza).
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Rozdział 5

Główne

funkcje dzielnicy staromiejskiej

i ich ewolucja od 1990 roku

5.1. Wprowadzenie
Jak już podkreślono w rozdziale 4.2., przy ustabilizowanej od dziesięcioleci
strukturze użytkowania ziemi w tej części Krakowa i niemal niezmienionej wielkości
powierzchni użytkowej w obrębie zabudowy – od 1990 roku dość szybko zmienia
się wykorzystanie tej powierzchni, a więc funkcje poszczególnych budynków i całej
dzielnicy. Czynnikiem tych zmian był powrót mechanizmu rynkowego. Już w 1990 roku
Rada Miasta Krakowa zaliczyła „stare miasto” do I strefy opłat za lokale użytkowe
w budynkach własności państwowej, wyznaczając owe opłaty na poziomie 2−3 razy
wyższym, niż na zewnątrz Plant. Dążąc z jednej strony do uzyskania możliwie wysokich
przychodów w drodze organizowania przetargów na wolne lokale, a zarazem
starając się utrzymać w tej części Krakowa usługi mniej dochodowe, lecz ważne np.
ze społecznego, czy historycznego punktu widzenia, Rada ustaliła np. 2−3 razy niższe
opłaty od 1 m2 sklepu spożywczego w porównaniu z przemysłowym, a od kantorów
walutowych (n.b. masowo wówczas zakładanych) – 5−6 razy wyższe. Czynsz za pracownię
artystyczną (malarską, rzeźbiarską) miał być dziesięciokrotnie niższy, niż za biuro
(Górka 1994). Później jednak przejęcie wielu domów przez prywatnych właścicieli
zapoczątkowało niemal swobodny obrót lokalami. Dla posiadacza kamienicy
w zabytkowym śródmieściu utrzymanie jej (nie licząc kosztów remontu – często
niezbędnego) wymagało ściągnięcia do lokali usługowych użytkowników, którzy skłonni
byliby uiścić nawet wysoki czynsz za możliwość prowadzenia działalności w ścisłym
centrum wielkiego miasta. W tych nowych warunkach opłaty za lokale użytkowe,
a także za mieszkania (choć w tym względzie nadal obowiązują pewne ograniczenia,
faworyzujące lokatorów, których prywatyzacja „zastała” w przydzielonych im przed
laty lokalach) – szybko osiągnęły poziom zaliczany do najwyższych w Krakowie – ryc.
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12. Kształtowane są one obecnie nadal w warunkach prawie swobodnej gry popytu
i podaży, czynszów, podatków i kosztów eksploatacji (Jelonek 1994).
Tak więc usługi wymagające dość dużych powierzchni, a w obecnych warunkach
mało rentowne, zaczęły „stare miasto” opuszczać, przenosząc się na zewnątrz,
w rejony, gdzie czynsze są niższe, choć klientela mniej liczna (bez turystów) i uboższa.
Zamknięto więc wiele sklepów ogólnospożywczych, niemal wszystkie mięsne
(przed którymi w latach 80. stały długie kolejki, blokujące ruch, np. w ul. Grodzkiej)
i warzywno−owocowe. Napływ towarów zagranicznych, sprowadzanych w wielkich
ilościach przez prywatnych importerów i oferowanych na targowiskach w peryferyjnych
dzielnicach miasta, a później uruchomienie w Krakowie ponad 20 „supermarketów”
(Więcław 2000) spowodował upadek części sklepów odzieżowych, w tym komisowych
i PEWEX (w tych ostatnich za importowane artykuły płaciło się amerykańskimi
dolarami lub specjalnymi bonami). Wspomniany masowy import, zwłaszcza odzieży
i obuwia, podciął też rozwój rzemiosła. Spadł popyt na usługi naprawcze
(zegarmistrzowskie, sprzętu RTV), w wyniku pojawienia się na rynku artykułów
wyższej jakości i mniej zawodnych.
Skutkiem transformacji społeczno−ekonomicznej była też likwidacja lub znaczne
ograniczenie usług oferowanych przez duże uspołecznione organizacje handlowe,
jak Miejski Handel Detaliczny (MHD), Miejski Handel Mięsem (MHM), Krakowskie
Zakłady Gastronomiczne Wschód i Zachód (KZG), czy Powszechna Spółdzielnia
Spożywców (PSS), które w śródmieściu posiadały nie tylko sklepy, lecz także
biura, niemal w samym Rynku Głównym. Efektem przemian politycznych było zaś
rozwiązanie PZPR, które w omawianej dzielnicy umożliwiło przejęcie obszernej
siedziby Komitetu Wojewódzkiego przy ul. Św. Tomasza 43 – pomieszczenia uzyskała
tam ostatnio Akademia Muzyczna. Znaczną część „wieżowca” dawnej Komendy
Miejskiej MO zajęły zaś biura NSZZ „Solidarność”. Reaktywowana po 50 latach PAU
powróciła do swego gmachu przy ul. Sławkowskiej 17, gdzie mieścił się krakowski
Oddział PAN (obecnie w małej kamienicy przy ul. Św. Jana 28). Muzeum Przyrodnicze
PAN przeniosło się zaś na Stradom (ul. Św. Sebastiana 9). Ograniczona została po
sprywatyzowaniu kulturalna funkcja Pałacu Pod Baranami, który w latach 1947−90
mieścił Krakowski Dom Kultury, w jego podziemiu pozostała jednak słynna Piwnica. W
sąsiednim pałacu (Rynek Główny 25) w 1991 roku otwarto Międzynarodowe Centrum
Kultury (MCK). Miejska Biblioteka Publiczna działa obecnie w budynku dawnych koszar
przy ul. Rajskiej, zaś jej siedzibę przy ul. Brackiej 12 przejął Uniwersytet Jagielloński.
Pomimo rozpoczętej już realizacji obiektów dydaktycznych na przedmieściu Pychowice
(tzw. III Campus UJ), zarówno UJ jak i PAT rozszerzyły swój stan posiadania w
dzielnicy staromiejskiej o nowe lokale, a nawet całe, odremontowane budynki. Rozwój
sektora prywatnego nie ogranicza się do handlu i gastronomii – w ostatniej dekadzie
XX wieku otwarto w tej części miasta liczne biura porad prawnych (adwokackie,
notarialne), domy maklerskie, biura handlu nieruchomościami, biura podróży i szkoły.
Zacieśnienie kontaktów polityczno−gospodarczych Polski z zagranicą też znalazło
wyraz w funkcjach „starego miasta”. Licznymi lokalami w dużych kamienicach
dysponują tu instytuty szerzące język i kulturę kilku narodów – Goethe Institut, British
Council, Institut Français, Istituto Italiano, Wileńskie Centrum Kultury, jak również
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Ryc. 12. Lokale usługowe i mieszkania do wynajęcia w dzielnicy staromiejskiej w 2002 roku
na tle innych regionów Krakowa, z uwzględnieniem wysokości czynszu i metrażu.
Fig. 12. Service premises and flats to let in the historic core in 2002 against other Cracow’s
districts, by the rent volume and size
Źródło: opracowanie własne.
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4 konsulaty generalne (amerykański, francuski, niemiecki i węgierski). Otwarto też
w latach 90. liczne sklepy firmowe słynnych zagranicznych koncernów i domów mody,
jak również filie zachodnioeuropejskich banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
W dzielnicy staromiejskiej głównym rejonem tych przemian jest jej
najatrakcyjniejsza z ekonomicznego i prestiżowego punktu widzenia część – czyli
Rynek Główny i jego otoczenie. Opisane wyżej zmiany zaszły tam na największą
skalę – ryc. 13 i 14.
W warunkach walki konkurencyjnej część użytkowników nie jest jednak w
stanie utrzymać się dłużej w swych kosztownych lokalach i musi z nich zrezygnować.
Stąd nadal obserwujemy w tej części Krakowa dużą zmienność użytkowania tych
samych lokali – to samo pomieszczenie (po niewielkich adaptacjach) funkcjonuje
kolejno jako sklep spożywczy, z pamiątkami, obuwiem sportowym i restauracja
(Grodzka 26) – lub w jednym lokalu działa kilka firm, np. kantor wymiany walut
„kątem” w sklepie odzieżowym. Zmienność ta jest zapewne zjawiskiem przejściowym,
typowym dla bieżącej fazy transformacji ekonomicznej Polski, i z czasem zaniknie.
W dzielnicy staromiejskiej wynika też ona z ograniczonej podaży lokali usługowych
w obrębie zabytkowych budynków, których nie można dowolnie przekształcać
w komercyjnych celach. Dlatego usługi, a przynajmniej niektóre z nich, wkraczają
na I piętro i wyższe kondygnacje, lub, przeciwnie, schodzą do piwnic, w których
mieszkańcy, niegdyś liczniejsi, trzymali np. opał na zimę.
Dobrą ilustracją tych szybkich przemian mogą być budynki wzdłuż ul. Grodzkiej,
jednej z głównych ulic handlowych tej części Krakowa (ryc. 15). Przy niemal takiej
samej liczbie placówek usługowych w 1970 i 1999 roku – choć o 1/3 liczniejszych
w 1999 roku niż w 1990 roku (tab. 13) – znacznie zmieniła się ich struktura. Wyraźnie
wzrosła bowiem handlowa funkcja tej ulicy (choć i w obrębie handlu zaszły istotne
przesunięcia), będącej odcinkiem słynnej Drogi Królewskiej, z Rynku Głównego
na Wawel, którą ciągną niemal przez cały rok turyści. Przybyło też tu zakładów
gastronomicznych, otwarto 2 banki, 4 biura podróży i 3 szkoły, postawiono dwa
pomniki. Jednocześnie liczba biur jest prawie taka sama, zaś z zakładów rzemieślniczych
przetrwał tylko co szósty. Z blisko 180 placówek, od 1970 roku stale funkcjonują
tylko – 4 kościoły, apteka na rogu Placu Wszystkich Świętych, restauracja Balaton,
kawiarnia Santos – oraz Instytut Geografii UJ (od 2000 roku Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej).

5.2. Funkcje usługowe
5.2.1. Administracja publiczna i gospodarcza, finanse i
ubezpieczenia
Ta najstarsza funkcja, o XIII−wiecznych jeszcze tradycjach, jest na terenie
„starego miasta” w defensywie – przynajmniej w niektórych zakresach. W 1999
roku do tego działu usług zaliczono ponad 200 placówek (w 1990 roku 238), które
nadal jednak zajmują dość dużą część powierzchni użytkowej zabudowy – ponad 10
%. Działają tu bowiem instytucje użytkujące w całości kilkadziesiąt gmachów – jak
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Tab. 13. Zmiany funkcji usługowej ulicy Grodzkiej w dzielnicy staromiejskiej Krakowa
w okresie 1970−1999
Tab. 13. Changes of the tertiary function of the Grodzka Str. in the Cracow historic core
over the 1970−1999 period

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 13. Struktura własności działek oraz rozmieszczenie niektórych typów usług w dzielnicy
staromiejskiej (A) i w rejonie Rynku Głównego (B) w 1994 roku
Fig. 13. Plot property structure and service type distribution in the historic core (A)
and in the Main Market Square (B) in 1994
Źródło: Falk 1994.
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Źródło: Wallert 2000.

Fig. 14. Catering unit distribution in the historic core of Cracow in 1983 and 2000

Ryc. 14. Rozmieszczenie zakładów gastronomicznych w staromiejskiej dzielnicy Krakowa w 1983 i 2000 roku
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Urząd Miejski (Plac Wszystkich Świętych 3−4), Izba Skarbowa (Wiślna 7) i Urząd
Skarbowy Stare Miasto (Grodzka 65), Kuria Arcybiskupia (Franciszkańska 3), Izba
Rzemieślnicza (św. Anny 9), kilkanaście banków (cztery w Rynku Głównym) i kilka
domów maklerskich. W niektórych obszernych pałacach, lub nowych wysokich
budynkach (np. przy Placu Szczepańskim 5) funkcjonuje zaś po kilkanaście rozmaitych
instytucji. Inne, mniejsze biura ulokowały się nawet na II i III piętrze, starając się
wykorzystać zalety śródmiejskiej lokalizacji – pomimo pewnych niewygód dla klientów
i pracowników.
Pod względem administracyjnym ta część Krakowa wchodzi w obręb I
pomocniczej dzielnicy samorządowej – Stare Miasto, której zarząd mieści się w budynku
Izby Skarbowej, a zarazem jest częścią dawnej dzielnicy administracyjnej Kraków
–Śródmieście, którą zarządza delegatura Urzędu Miasta, znajdująca się przy
ul. Grunwaldzkiej 7. Urząd Miasta zaś, tradycyjnie zwany „Magistratem” od 1864
roku mieści się w Pałacu Wielopolskich i w przyległych budynkach. Tylko mała część
wspomnianego Urzędu (m.in. biura Prezydenta Miasta) funkcjonuje w tej dzielnicy,
gdyż poza Wydziałem Kultury (Plac Wszystkich Świętych 11), pozostałe 19 działa
w innych częściach Krakowa, a np. Wydział Ochrony Środowiska – aż na os. Zgody
w Nowej Hucie, 8 km stąd. Być może na obecnym etapie rozwoju łączności nie
ma już potrzeby bezpośredniej, fizycznej bliskości tych jednostek składowych – jak
w dawnym, n.b. mniej rozbudowanym magistracie, czy średniowiecznym Ratuszu.
Odnośnie administracji Kościoła, Kuria Arcybiskupia zawiaduje stąd rozległym
obszarem (22 tys. km2, 4,8 mln. wiernych – 7% powierzchni Polski i 14% katolików),
będącym jedną z 13 metropolii rzymsko−katolickich. Omawiana dzielnica wchodzi
zaś w granice 4 parafii – na południu jest to parafia WW. Świętych (z biurem przy
ul. Kanoniczej 11 i kościołem parafialnym św.św. Piotra i Pawła), zaś na północy
– parafia Bazyliki Najświętszej Marii Panny (Plac Mariacki 5) oraz św. Anny
i św. Krzyża (fragmenty). Wszystkie one należą do najstarszych w Krakowie i wyróżniają
się największą koncentracją kościołów, klasztorów i domów zakonnych (Jurkiewicz,
Górka 1992−1993). W budynku Kurii 7−krotnie zatrzymywał się papież Jan Paweł II
podczas swych podróży duszpasterskich do Krakowa (ostatnio w 2002 roku) – jako
Karol Wojtyła piastował godność arcybiskupa metropolity krakowskiego w latach
1963−78, co upamiętniono tablicą na fasadzie pałacu biskupiego i pomnikiem
na dziedzińcu.
Wspomniane już konsulaty generalne mają swe biura przy ul. Stolarskiej
– fot. 11 (amerykański, francuski i niemiecki), węgierski działa zaś na zachodnim
krańcu ul. św. Marka. Przy ul. Floriańskiej 35 i 37 działają konsulaty honorowe Szwecji
i Danii, zaś Ośrodek Informacyjny Czeczenii użytkuje niewielki lokal w kamienicy
Pod Blachą (Rynek Główny 29).
Usługi finansowe znacznie rozwinęły się w omawianej części Krakowa. Kilkanaście
banków zmodernizowało i rozszerzyło swe siedziby, zainstalowało bankomaty
przy wejściach. Do największych „staromiejskich” banków w 1999 roku należały
– Bank PKO S.A. (Rynek Główny 31−31), Bank Przemysłowo−Handlowy (Pijarska 1,
Rynek Główny 47, Grodzka 44), ekspozytura PKO (Rynek Główny 21), Bank Ochrony
Środowiska (Rynek Główny 28), Bank Depozytowo−Kredytowy (Szpitalna 15),
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Fig. 15. Service units in Grodzka Str. in 1970, 1980, 1990 and 1999

Ryc. 15. Zakłady usługowe przy ulicy Grodzkiej w latach 1970, 1980, 1990 i 1999
Źródło: opracowanie własne.
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1−20. Handel detaliczny – sklepy/ Retail trade (shops):
1. ogólnospożywcze/ general food
2. mięsne, drobiarskie, garmażeryjne, rybne/ meat, poultry, fish
3. alkoholowe, cukiernicze, z kawą, herbatą/ liquor, wine, confectionery, cafe, tea
4. warzywa, owoce, kwiaty/ vegetables, fruits, flowers
5. odzieżowe, galanteryjne, tekstylne, pasmanteryjne/ clothing, textiles, fancy−goods
6. obuwnicze galanteria skórzane/ shoes, furs, leather, fancy−goods
7. papiernicze prasa/ paper goods, press
8. księgarnie/ bookshops
9. zabawki, artykuły sportowe/ toys, sport equipment
10. pamiątki/ souveniers
11. galerie sztuki, antykwariaty/ art galleries, antiquity shops
12. apteki/ pharmacies
13. komisy, sklepy PEWEX/ PEWEX shops, second hand clothing
14. perfumerie, drogerie, artykuły chemiczne/ perfumeries, drugstores, chemical goods
15. artykuły gospodarstwa domowego/ household goods
16. biżuteria, zegarki/ jewelleries, watches
17. artykuły metalowe/ hardware
18. artykuły elektrotechniczne, fotograficzne, RTV, sprzęt muzyczny, komputery/
electrotechnical, photographic, music goods, computers
19. kantory wymiany walut/foreign currency exchange
20. inne sklepy/ other shops
21−23a. Zakłady gastronomiczne/ Catering untis:
21. restauracje i bary/restaurants and bars
22. „mała gastronomia”/fast food
23. kawiarnie, herbaciarnie/cafes
23a piwiarnie („puby”)/ pubs
24−30. Zakłady rzemieślnicze/ Craft workshops:
24. odzieżowe (krawieckie, bieliźniarskie)/tailors
25. skórzane (szewskie, kaletnicze, kuśnierskie)/ leather craft (furs, shoes, bags)
26. elektrotechniczne i metalowe/ electrotechnical and metal craft
27. spożywcze (cukiernicze, piekarnicze)/ food craft (confectioneries, baker shops)
28. inne przemysłowe/ other crafts
29. budowlane/ construction craft
30. usługowe/ personal service (barber shops, cosmetics, photo)
31. sądy/ courts
32. kancelarie adwokackie i biura porad prawnych/ legal services (attorney, notary)
33. banki i instytucje ubezpieczeniowe/ banks and insurance service
34. Urzędy Miejski i Dzielnicowy, Izba Skarbowa, parafia/ Municipal Office, District Office, Treasury
Chamber
35. inne biura/ other offices
35a. biura projektowe/ design service
36. placówki szkół wyższych/university school units
36a. inne szkoły/ other schools
37. towarzystwa naukowe/ scientific societies
38. placówki PAN, PAU/ Polish Academy of Science and Polish Academy of Skills units
39. instytucje kulturotwórcze/ cultural institutions
40a. biura turystyczne/ tourist agencies
40b. hotele/ hotels
41. kościoły/ churches
42. gabinety lekarskie/ health service
43. budynki w remoncie/ premises under renovation
44. parter/ ground floor
45. piętra/ upper floors
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Banki Śląski (św. Tomasza 20) i Górnośląski Gospodarczy (Szpitalna 6), oraz Bank
Współpracy Regionalnej (Bracka 10). Niektóre z nich funkcjonują w swych siedzibach
– choć pod inna nazwą – od kilkudziesięciu lat, jak banki przy Rynku Głównym 31
i 47 oraz Szpitalnej 15, inne, przybyłe do tej części Krakowa niedawno, wykupiły
i wyremontowały stare kamienice (Bracka 10, św. Tomasza 20). Do tych ostatnich
należą też przedstawicielstwa banków zachodnioeuropejskich – austriackiego
Creditanstalt (Stolarska 13), Deutsche Banku przy Pl. Szczepańskim i francuskiego
Credit Lyonnais (św. Jana 15).
W związku z prowadzoną od kilku lat reformą systemu emerytalnego w Polsce,
w wielu miejscach „starego miasta” funkcjonują agencje ubezpieczeniowe, jak np.
Amplico Life (3 biura), Winterthur (2) i Nationale Nederlanden.
Z mniejszych biur należy wymienić jeszcze zarządy kilkudziesięciu przedsiębiorstw,
agencje reklamowe, blisko 40 kancelarii adwokackich, notarialnych i biur porad
prawnych, oraz ponad 20 biur pośrednictwa w zakupie i wynajmie nieruchomości.
Nad bezpieczeństwem dzielnicy czuwają policjanci z posterunku ulokowanego na
parterze kamienicy Pod Blachą (Rynek Główny 28), tzw. sklepu z policjantami – fot. 12.
Należy nadmienić, iż ta część Krakowa już w okresie PRL była rejonem często
Tab. 14. Dynamika funkcji handlowej dzielnicy staromiejskiej w latach 1990−1999
Tab. 14. Dynamics of the commercial function of the Cracow historic core in the years
1990−1999

Źródła: dla 1999 roku badania własne, dla 1990 roku – Nowakowska (1991), Górka (1994).
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dokonywanych przestępstw (rozboje, pobicia, włamania), czemu m.in. sprzyjały źle
oświetlone zaułki i latami ciągnące się prace remontowe (Mydel, Kozimor 1989) –
i nadal uchodzi za niebezpieczną. Z patrolami policji współpracuje Straż Miejska.
Niezależnie od tych służb, wiele śródmiejskich instytucji zorganizowało własną
ochronę – np. banki. Komenda Straży Pożarnej i stacja Pogotowia Ratunkowego
znajdują się bardzo blisko wschodnich granic „starego miasta”.
Przyszłość funkcji administracyjnej jest w tej części Krakowa jednak niejasna.
Tab. 15. Struktura handlu w dzielnicy staromiejskiej w 1999 roku i jej zmiany od 1970 roku
Tab. 15. Trade structure in the Cracow historic core in 1999 and its evolution since 1990

Źródło: opracowanie własne.
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Niezależnie od zalet śródmiejskiej lokalizacji, lokale biurowe w dzielnicy staromiejskiej
wymagają na ogół kosztownych przeróbek i przebudów, bywają ciasne i niedogodnie
zlokalizowane (w oficynie, na wysokim piętrze – por. tab. 11). Dla dużych firm
atrakcyjniejsze są oferowane do wynajmu pomieszczenia w nowych biurowcach,
budowanych ostatnio także i w Krakowie, i to blisko „starego miasta”, jak ongiś,
na przełomie XIX i XX wieku, w gmachach wzdłuż ulic Basztowej i Podwale. Należy
też wspomnieć o planach budowy tzw. Nowego Miasta na terenach dworcowych
– w I jej etapie będzie tam oddane do użytku 22 tys. m2 powierzchni biurowej,
a w II – dalsze 150 tys. m2, czyli w sumie dwa razy tyle, co obecny metraż biur
w dzielnicy staromiejskiej.

5.2.2. Handel i gastronomia
Funkcja ta należy do najważniejszych w tej części Krakowa – i do najszybciej
rozwijających się w ostatnich latach. Jednak przypomnieć trzeba, iż w 1970 roku
skupiała się tu 1/7 całej sieci handlowej miasta (a 1/7 z tego – przy ul. Floriańskiej),
oraz 1/4 zakładów gastronomicznych, a łączna wartość sprzedaży sięgała w „starym
mieście” 20% wielkości dla całego Krakowa (Górka 1973). W tamtej epoce jednym
z głównych celów podróży do tej dzielnicy były dla krakowian zamieszkałych
w innych częściach miasta – nie mówiąc już o mieszkańcach innych miejscowości –
właśnie zakupy w śródmiejskich sklepach (Mydel 1991), szumnie zwanych „salonami
sprzedaży”. Dzielnica ta wykazywała bowiem wyraźną specjalizację w handlu odzieżą,
obuwiem, książkami, biżuterią i dziełami sztuki, wyróżniała się nieco lepszym
„zaopatrzeniem” w inne artykuły, znana też była ze swych restauracji z największym
Wierzynkiem (Rynek Główny 15−16−17) na czele.
W 1999 roku placówki handlowe, wraz z gastronomicznymi, zajmowały w tej
części Krakowa ponad 10 ha – czyli ósmą część powierzchni użytkowej zabudowy,
o 40% więcej, niż przed 9 laty (tab. 14).Co do liczby placówek, była to funkcja
najważniejsza, gdyż funkcjonowało tu ponad 650 sklepów, kiosków, straganów
– i przeszło 200 zakładów gastronomicznych. Od 1990 roku liczba ta wzrosła o
połowę odnośnie handlu, a dwukrotnie z naddatkiem – w zakresie gastronomii.
Zaszły też duże zmiany w strukturze branżowej handlu (tab. 15). Sklepów
spożywczych w 1999 roku było niemal tyle samo co w 1990 roku lecz ogólnospożywcze
i mięsne zostały wyparte przez liczne tzw. „delikatesy” oraz placówki oferujące
np. różne gatunki kawy (Pożegnanie z Afryką), herbaty (Herbaty Świata) i wina
(Dom Wina). Sklepów przemysłowych jest zaś o połowę więcej – najbardziej
przybyło odzieżowych (6−krotnie), z biżuterią (3−krotnie), z artykułami sportowymi,
perfumeryjnymi – oraz galerii sztuki, choć nie tyle, co w końcu lat 80. Widać w tych
zmianach ukierunkowanie oferty na bogatą klientelę (głównie turystów zagranicznych)
i wspomniane już dążenie do wysokich zysków, celem pokrycia opłat czynszowych.
W rejonie Rynku Głównego mają swe sklepy także słynne firmy zagraniczne,
np. Adidas, Benetton, Demi Cler, Guerlain, Kodak, Levis, Reebok) i polskie
(Pabia, Vistula, Wólczanka, Wawel i Wedel) – ryc. 13B.
W dzielnicy staromiejskiej działa też połowa krakowskich księgarń. Najwięcej
skupiło się ich w Rynku Głównym – m.in. Hetmańska (nr 17 i 13), Matras
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(d. Gebethner & Wolff – nr 23), muzyczna Kurant (nr 36) – oraz w sąsiednich
ulicach, jak np. Skarbiec (Wiślna 3 i Mikołajska 3), francuskojęzyczna Edukator
(św. Jana 15) i anglojęzyczna Gama Bell (św. Krzyża 14). Wydawnictwa naukowe
oferują księgarnie PWN (św. Tomasza 30), Ossolineum (św. Marka 12) i Akademicka
(św. Anny 6), ponadto stoiska w Collegiach Novum i Iuridicum UJ. Wydawnictwa
katolickie nabyć zaś można w budynku Kurii (Wiślna 12) i naprzeciw u Norbertanów
(Kramik Klasztorny), ponadto w księgarniach przy Straszewskiego 2 i Sławkowskiej
1 (wydawnictwo Znak). W czerwcu 2001 roku w przebudowanej kamienicy Rosów
(Rynek Główny 5) otwarto największą w Krakowie księgarnię EMPIK, zajmującą
4 piętra budynku – w sumie około 2500 m2.
Pomimo braku wolnych lokali, 95% sklepów skupiło się na parterach budynków,
zwłaszcza od frontu, podczas gdy na I piętrze – poniżej 3 %. Sklepy „staromiejskie”
są przeciętnej wielkości. Największymi obiektami handlowymi są tutaj oprócz
wspomnianego EMPIK−u −–2−piętrowy dom towarowy Galeria Centrum (2500
m2) w dawnym pałacu Wodzickich na rogu ulic św. Anny i Wiślnej, najstarsze
(z 1913 roku) Delikatesy w Pałacu Spiskim (Rynek Główny 34) oraz średniowieczne
Sukiennice, mieszczące na parterze ponad 40 sklepów i stoisk, głównie z pamiątkami
(plus 2 kawiarnie i muzeum na I piętrze). W porównaniu z okresem PRL, wydłużono
znacznie godziny otwarcia sklepów, z których liczne działają także w niedziele
– a sprzedawcy coraz częściej posiadają języki obce.
Ofertę handlową tej części Krakowa uzupełniają kiermasze organizowane
najczęściej w okresach przedświątecznych na Rynkach Głównym i Małym, a w okresie
letniego sezonu turystycznego – stoiska z napojami, lodami, obwarzankami, okularami
przeciwsłonecznymi, książkami, kasetami, widokówkami, kwiatami (najliczniejsze
w północno−wschodnim narożniku Rynku), owocami oraz pamiątkami – można
tu nabyć m.in. góralskie ciupagi i rosyjskie babuszki.
Sieć handlowa rozmieszczona jest dość nierównomiernie. Najwięcej sklepów
działa przy głównych ulicach wiodących do Rynku Głównego, w tym zwłaszcza wzdłuż
ciągu Floriańska – Rynek Główny – Grodzka. Wokół Rynku (wraz z Sukiennicami) jest
125 sklepów (20% sieci całej dzielnicy), w ulicach Floriańskiej i Grodzkiej – po sto,
liczne są też przy Sławkowskiej i Szewskiej. W przeliczeniu na 1 km ulicznego frontu
przodują zaś ulice Floriańska (303), Szewska i Sławkowska (po 200) oraz Grodzka,
Wiślna i Rynek Główny. W domach tam usytuowanych handel zajmuje często
30−50% powierzchni użytkowej; z reguły cały parter, wraz z oficynami. W bocznych
ulicach i zaułkach sklepów jest zaś dużo mniej – zwłaszcza na północnym wschodzie,
północnym zachodzie i na południu wzdłuż ul. Kanoniczej.
Jak już wspomniano, sieć gastronomiczna w omawianej części Krakowa
rozwinęła się pod koniec XX wieku jeszcze szybciej niż handlowa, a przypadająca
na nią powierzchnia użytkowa wzrosła od 1990 roku o 60 %, dochodząc do 36
tys. m2. Dane te nie obejmują jednak piwnic, w których działa co dziesiąty lokal,
ani zajmowanych latem na cele konsumpcyjne podwórzy i chodników przed domami,
o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m2 – fot. 13 i 14.
W obrębie tej gałęzi handlu, najbardziej od 1990 roku przybyło (6−krotnie)
rozmaitego typu barów, 4−krotnie więcej jest restauracji, działa też ponad 30
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tzw. „pubów” i kilka barów mlecznych. „Szybką” gastronomię reprezentują przed
wszystkim bary McDonald’s, koło Bramy Floriańskiej, i w kamienicy na rogu
ul. Szewskiej i Rynku Głównym, oraz Pizza Hut przy Placu Marii Magdaleny,
opodal Wawelu. Restauracje w tej części Krakowa oferują dania z całego świata –
funkcjonuje tu bowiem 8 restauracji włoskich, 7 francuskich (w tym korsykańska),
5 „dalekowschodnich” (głównie wietnamskich), 4 meksykańskie, po dwie greckie
i bałkańskie. Jest też restauracja brazylijska, hinduska, tunezyjska, ukraińska
i węgierska (4 żydowskie i jedna niemiecka działają zaś w dzielnicy Kazimierz) – ryc. 16.
Powodzeniem cieszą się nadal stare, śródmiejskie restauracje, jak wspomniany
już reprezentacyjny Wierzynek, czy XIX−wieczne jeszcze lokale Hawełka i Wentzl
w Rynku Głównym, oraz kawiarnie Noworolskiego w Sukiennicach i Jama Michalika
przy Floriańskiej 45, w latach 1905−12 siedziba słynnego kabaretu literackiego,
po którym pozostała część wyposażenia i wystroju. Z nowszych kawiarni, interesujące
wnętrze w secesyjnym stylu prezentują Maska w podziemiach Teatru Starego
i Europejska w Pałacu Pod Krzysztofory. Niektóre śródmiejskie instytucje udostępniły
konsumentom z zewnątrz swe bufety i stołówki – m.in. Izba Skarbowa przy ul.
Wiślnej 7.
Lokale gastronomiczne najliczniejsze są we wspomnianych głównych ulicach
handlowo−turystycznych. Ich zaplecza są jednak na ogół ciasne i często pod działalność
zakładu zajmowane jest podwórko. Na wyziewy z kuchni i na hałasy uskarżają się
okoliczni mieszkańcy.
Opisywana dzielnica pozostaje wciąż głównym centrum handlowym Krakowa,
skupiając około 10% sieci sklepów miasta i kontynuując swą specjalizację w handlu
artykułami wyższej jakości, wobec jej śródmiejskiego położenia i specyficznej
klienteli, złożonej w dużej mierze z turystów i lepiej wynagradzanych pracowników
śródmiejskich instytucji. Dalszemu rozwojowi tej funkcji nie powinno zagrozić
uruchamianie wielkoprzestrzennych obiektów handlowych na przedmieściach, ani
budowa domów towarowych w pobliskim „Nowym Mieście” (zob. rozdział 8).

5.2.3. Funkcja kulturotwórcza
Jest to w istocie cała grupa działalności, związana z wytwarzaniem szeroko
pojętych dóbr kultury, z ich udostępnianiem do „konsumpcji” i z ochroną, celem
przekazania następnym pokoleniom. Jej znaczenia nie da się sprowadzić do liczby
zatrudnionych w instytucjach kulturalnych, liczebności budynków i metrażu lokali,
w których te instytucje działają, ani do liczby imprez i frekwencji na nich. Ponadto,
w przypadku Krakowa wysoki poziom rozwoju tej funkcji ma swe podstawy
w tysiącletniej historii miasta (i sześciowiekowej jego stołeczności), w tradycjach
najstarszego polskiego uniwersytetu oraz w nagromadzeniu setek zabytków i tysięcy
dzieł sztuki.
W ostatniej dekadzie XX wieku funkcja kulturotwórcza ulegała tu dość istotnym
zmianom. Z jednej strony, konkurencja innych funkcji o lokale w prywatyzowanych
kamienicach spowodowała zamknięcie części placówek i przeniesienie ich w inne
rejony miasta – o czym była już mowa w Rozdziale 4.1. Z drugiej strony, dzięki
prywatnemu kapitałowi i inicjatywom ożywił się ruch wydawniczy, powstały prywatne
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Ryc. 16. Restauracje prowadzące kuchnie zagraniczne w 1999 roku
Fig. 16. Restaurants offering foreign dishes in 1999
Źródło: opracowanie własne.
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fundacje, wspierające rozwój różnych dziedzin sztuki i instytucji, szkolnictwo
artystyczne, a także ochronę zabytków. Inicjatywy te, a także miejskie i rządowe,
uzyskały też wsparcie międzynarodowe. W 1990 roku obyło się w Krakowie (w Teatrze
Słowackiego) sympozjum KBWE pod hasłem Dziedzictwo kulturalne kontynentu – i
celem włączenia Polski w europejska działalność kulturalną powołano w 1991 roku
w Krakowie wspominane już Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK), w gmachu
przy Rynku Głównym 25. W 2000 roku zaś Kraków otrzymał – wraz z 8 innymi
miastami – tytuł Europejskiego Miasta Kultury, co było wyrazem uznania dla dorobku
kulturowego miasta i stworzyło okazję do zorganizowania w 5−leciu 1996−2000,
pod hasłem Kraków−2000, wielu imprez, głównie w dzielnicy staromiejskiej i na
Kazimierzu.
W 1999 roku instytucje kulturalne (razem z kościołami) zajmowały w budynkach
„starego miasta” ponad 108 tys. m2, najwięcej ze wszystkich funkcji niemieszkalnych
(tj. 1/4 ich łącznej powierzchni i 1/8 całej użytkowej), przy czym pominięto tu płytę
Rynku Głównego i kilku innych placów oraz ulic, gdzie dość często odbywają się różne
uroczystości – parady, procesje, pochody. Liczba jednostek usługowych zaliczonych
do tego działu wynosiła w 1999 roku 160 – podobnie jak powierzchnia, była ona
na poziomie sprzed 9 lat. Są to placówki różnej wielkości – od niewielkich galerii
sztuki, czy wypożyczalni książek, po gmachy muzeów, teatrów, MCK, ośrodków
kultury zagranicznej, czy kościołów.
Najsłynniejsze zlokalizowane w starym śródmieściu krakowskie instytucje
kulturalne kontynuowały z powodzeniem swą działalność po 1990 roku – jak np.
teatry Stary (z Małą Sceną w piwnicy domu przy Sławkowskiej 14), w 1996 roku
wyróżniony statusem Sceny Narodowej, czy Teatr Słowackiego (z kameralną
sceną Miniatura w budynku dawnej elektrowni teatralnej), w którym gościnnie
występuje zespół Opery Krakowskiej. Po zgonie T. Kantora (1990) zaprzestał zaś
działalności awangardowy teatr Cricot 2 – zbiory i dokumentacja spektakli (Cricoteka)
są eksponowane w siedzibie teatru przy ul. Kanoniczej 5 i w pałacu Pod Krzysztofory w
Rynku Głównym, 35. Kabaret “Piwnica Pod Baranami” działa nadal, pomimo utraty (w
1997 r.) swego współzałożyciela, Piotra Skrzyneckiego. Do tradycji Piwnicy nawiązały
nowe kabarety – Loch Camelot założony w 1992 roku przy ul. Św. Tomasza 17
i Zielony Balonik, występujący pod tą sama nazwą i w tym samym miejscu,
co sławny prekursor – w kawiarni przy ul. Floriańskiej 45. Występy kabaretowe
odbywają się obecnie w kilku jeszcze lokalach nocnych. Nie daje już występów Teatr
Muzyczny Ewy Demarczyk, ulokowany w latach 80. przy Floriańskiej, a później
na Kazimierzu, przy ul. Gazowej.
Działalność koncertową podjęła Akademia Muzyczna w swej nowej siedzibie (św.
Tomasza 43), ponadto występy muzyczne są organizowane w licznych kawiarniach,
klubach (np. w Blues Club EB Klinika 35 przy św. Tomasza 35), także jazzowych
(Harris Piano Jazz Bar i U Louisa przy Rynku Głównym 28 i 13). Działają też
w starym śródmieściu dyskoteki.
Dużą popularnością cieszą się zmodernizowane i sprywatyzowane staromiejskie
kina – Apollo (św. Tomasza 11), Pasaż (Rynek Główny 9–Stolarska 5) i Sztuka
(św. Jana 2), tworzących z dwiema mniejszymi salami (Aneks i Reduta) Krakowskie
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Centrum Kinowe Ars. Czwarte kino, w Pałacu Pod Baranami, związane z Centrum
Filmowym Graffiti i siecią Europa Cinemas, od 1996 roku organizuje festiwale
niemych filmów.
Dzielnica staromiejska jest największym w Krakowie skupiskiem muzeów.
Aż 4 oddziały ma tu Muzeum Narodowe – Sukiennice, Domy Matejki (Floriańska
41) i Wyspiańskiego (Kanonicza 9)* oraz Muzeum Czartoryskich (od 1991 roku
Fundacja). Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prócz głównej siedziby w pałacu
Pod Krzysztofory, ma 2 oddziały: Wieżę Ratuszową i Muzeum Historii Teatru
Krakowskiego (Plac św. Ducha 5) oraz sale wystawowe przy ul. św. Jana 14 i
Placu Mariackim 3. Muzeum Archeologiczne i Geologiczne Instytutu Geologii
PAN nadal funkcjonują w rozległym gmachu poklasztornym przy ul. Senackiej
3, zaś Muzeum Przyrodnicze PAN w 1992 roku przeniosło się na ul. św.
Sebastiana, podobnie, jak Muzeum Historii Fotografii (z Kamienicy Hetmańskiej
w Rynku Głównym 17 na ul. Józefitów 15). Do nowych muzeów zalicza się zaś
Muzeum Archidiecezjalne, otwarte w 1994 roku przy ul. Kanoniczej 19−21,
w sąsiedztwie PAT, Muzeum bł. Angeli Truszkowskiej w domu SS Felicjanek
(Mikołajska 18) – założycielki tego zakonu, oraz oddział Muzeum Zoologicznego UJ
(wystawa muszli, motyli i skamieniałości) w podziemiach Collegium Juridicum przy
ul. Grodzkiej 53.
Kontynuują działalność wystawienniczą Pałac Sztuki i Bunkier Sztuki przy
Placu Szczepańskim, zaś z założonych w latach 90. prywatnych galerii sztuki
współczesnej najbardziej znane to współpracująca z krakowską ASP Piano Nobile
(Rynek Główny 33), Starmach Gallery (Rynek Główny 45) i Zderzak (Floriańska 3).
Spośród działających w tej części Krakowa wydawnictw, należy wymienić
krakowski oddział PWN przy ul. św. Tomasza 30, gdzie mieści się też księgarnia PWN,
kilka wydawnictw prywatnych oraz oficyny katolickie – np. Kurii Metropolitalnej przy
ul. Straszewskiego 2 i niektórych zakonów, jak również wydawnictwa uczelniane.
W dzielnicy tej ma swą redakcję krakowska mutacja Gazety Wyborczej (ul. Szewska
5), ponadto Tygodnik Powszechny (Wiślna 12) oraz periodyki wydawane przez
szkoły wyższe i PAN.
Do najważniejszych ośrodków funkcji kulturalnej dzielnicy należy oczywiście
Międzynarodowe Centrum Kultury, skupiające się na problemach europejskiej
tożsamości i wielokulturowości, a także zarządzania kulturą. MCK organizuje
wystawy (1998 rok – Galicja – małą ojczyzna..., 1999 rok – Lwów i Kraków w
cywilizacji europejskiej, Spisz), prowadzi działalność naukowo−badawczą, edukacyjną
i wydawniczą, we współpracy z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą: od 1992
roku ma status narodowej instytucji kultury. Ośrodki kultury zagranicznej, jak British
Council i Institut Français, prowadzą kursy językowe, organizują też projekcje filmowe
i prelekcje, szerząc wiedze o kulturze tych narodów.
W tej części Krakowa funkcjonuje też kilka bibliotek. Do najważniejszych należą
– Biblioteka Czartoryskich (o charakterze muzeum) przy ul. św. Marka 17, otwarta
w pobliżu (św. Marka 22), w 1995 roku Biblioteka Europejska (fundacji
* w 2002 roku przeniesione na Plac Szczepański. Budynek jego przejęła niepubliczna Krakowska Szkoła
Wyższa im. Andrzeja Frycza−Modrzewskiego
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Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, współpracujące z Radą Europy),
Biblioteka Naukowa PAN i PAU przy Sławkowskiej 17 (690 tys. woluminów) oraz
biblioteki uczelniane, w tym PAT i kilkunastu instytutów UJ.
Prócz wspomnianej już fundacji na rzecz demokracji, działają tu i inne, m.in.
fundacje na rzecz Budowy Opery Krakowskiej, Pro Arte, Promocji Kultury Miasta
Krakowa oraz Fundacja św. Włodzimierza, wspierająca rozwój nauki i kultury
ukraińskiej oraz zbliżenie między Polską a Ukrainą.
W dzielnicy staromiejskiej działa też kilkadziesiąt różnorodnych stowarzyszeń,
zrzeszeń, towarzystw, organizacji i klubów. M.in. funkcjonuje tu (przy Kanoniczej
5) krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, w dawnym arsenale królewskim
(Grodzka 64) – oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1922 roku), przy
ul. Sławkowskiej 26 ma siedzibę Polski Klub Ekologiczny, zaś przy ul. Jagiellońskiej
6 – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, z Biblioteką Górską i redakcją
Wierchów. W kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia (róg ulic Stolarskiej i Siennej)
działa krakowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej, a przy ul. św. Marka 8 –
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy.
Działalność kulturalną – nie tylko na rzecz parafian i innych wiernych – prowadzą
też kościoły, będące zarazem swoistymi muzeami, pełnymi dzieł sztuki. W omawianej
dzielnicy znajduje się 17 kościołów rzymskokatolickich (z ogólnej liczby ponad
110 w całym mieście), ponadto zbór ewangelicko−augsburski św. Marcina
(przy ul. Grodzkiej 58), cerkiew prawosławna (Szpitalna 26) i kilka kaplic innych
wyznań, a także 10 klasztorów.
Wiele z opisanych wyżej placówek kulturalnych ma w tej części Krakowa dość
trudne warunki działania, mieszcząc się w ciasnych i ciemnych lokalach, często
dzielonych z innymi użytkownikami. Funkcja ta zasługuje na wsparcie ze strony władz
miasta, jako najbardziej odpowiednia dla zabytkowej zabudowy, choć niektóre jej
formy mogą być dla niej uciążliwe. Jest ona jednak w pełni zgodna ze socjologiczną
ideą centrum miasta – znaczącego miejsca spotkań i wymiany myśli. Jednocześnie
należy podjąć inwestycje na rzecz kultury także w innych częściach Krakowa (miastu
np. brak bardzo teatru muzycznego i centrum konferencyjnego), gdyż dysproporcje
pomiędzy nimi a „starym miastem” w zakresie kulturalnej infrastruktury są stanowczo
za duże.

5.2.4. Szkolnictwo i nauka
Funkcja ta należy do najlepiej rozwiniętych w staromiejskiej dzielnicy, gdyż
przypadało na nią w 1999 roku niemal 130 tys. m2 w obrębie zabudowy, czyli 1/8
całości, a 1/4 – powierzchni niemieszkalnej. Działało tu wtedy ponad 160 jednostek
różnej wielkości. Podobnie jak w przypadku usług kulturotwórczych, placówki
te użytkują często całe gmachy, lub ich duże części (1−2 kondygnacje), na ogół
powyżej parteru.
Od sześciuset lat północno−zachodni rejon „starego miasta” ma charakter dzielnicy
uniwersyteckiej. Obecnie skupia się tam 8 dużych gmachów własności Uniwersytetu
Jagiellońskiego, tradycyjnie zwanych „kolegiami” (tab. 16; ryc. 17). Dwa pozostałe
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Tab. 16. Old colleges of the Jagellonian University

Tab. 16. Zabytkowe kolegia Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Ryc. 17. Budynki wyższych uczelni w dzielnicy staromiejskiej Krakowa w 1999 roku
Fig. 17. Buildings of university schools in Cracow’s historic core in 1999
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stare kolegia znajdują się na Okole, po obu stronach ul. Grodzkiej, a na końcu tej ulicy
jest jeszcze 3−piętrowy gmach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, XVII−
wieczny arsenał królewski (fot. 15A). Nadmienić tu warto, iż do Uniwersytetu należy
łącznie 59 obiektów, w tym 27 w omawianej części Krakowa, a 10 – poza granicami
miasta (Skład Osobowy, 2000), zaś jego częściowo autonomiczne Collegium
Medicum (Akademia Medyczna w latach 1949−93) posiada jeszcze 14 budynków,
w tym Kolegium Nowodworskie naprzeciw kościoła św. Anny, tradycyjnie związane
z UJ. Zakłady, katedry i instytuty, wydziały i inne jednostki organizacyjne tej uczelni
zajmują też pomieszczenia w dalszych 8 budynkach staromiejskich, nie będących
własnością UJ.
Jednostki dydaktyczno−naukowe działające w tej części Krakowa reprezentują
niemal wyłącznie nauki humanistyczne, związane z wydziałami Filologicznym UJ
(Instytut Filologii Polskiej w Collegium Opolskim), Filozoficznym (Instytuty Etnologii,
Filozofii i Socjologii w Coll. Broscianum, Psychologii w Coll. Witkowskiego oraz
Religioznawstwa w Pałacu Spiskim przy Rynku Głównym 34), Historycznym (Instytutu
Archeologii w Collegium Minus, Historii w Coll. Witkowskiego i Historii Sztuki
w Collegium Juridicum), Prawa i Administracji (katedry nauk prawnych w kolegiach
Juridicum i Wróblewskiego oraz w budynku przy Brackiej 12), a także Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Instytuty Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej – Rynek Główny 29, Spraw Publicznych – Rynek Gł. 8, Ochrony Własności
Intelektualnej – Kanonicza 14 oraz Zarządzania – Sławkowska 32 – fot. 15B).
Nauki ścisłe, jak chemia czy fizyka, dla których pobudowano tu siedziby z końcem
XVIII wieku i na przełomie XIX i XX wieku, w drugiej połowie ubiegłego stulecia
przeniosły się do nowych gmachów. Najnowsze plany rozwoju UJ przewidują ich
ulokowanie w budowanym już tzw. III Campusie w Pychowicach. Humanistyka
pozostać ma natomiast w dzielnicy staromiejskiej i w rejonie Biblioteki Jagiellońskiej,
zajmując budynki opuszczane przez instytuty przeniesione do Pychowic – m.in. przez
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
W omawianej dzielnicy funkcjonują też ogólnouczelniane jednostki UJ – a
więc administracja centralna z biurami Rektorów i Dziekanów w Collegium Novum
(Gołębia 24), odrębna administracja Coll. Medicum (św. Anny 12), Studium
Pedagogiczne (Wiślna 3), akademicki chór i Orkiestra Barokowa (Kanonicza 6),
Stowarzyszenie Absolwentów i Klub Wychowanków UJ (Coll. Juridicum), studia
nauki języków obcych (św. Anny 6 i Jagiellońska 10), Archiwum UJ (Coll. Kołłątaja
– św. Anny 6) i Dom Gościnny (Floriańska 49).
Drugą co do „metrażu” uczelnią staromiejską jest Papieska Akademia
Teologiczna (PAT), wywodząca się z Wydziału Teologicznego, erygowanego w 1397
roku na Akademii Krakowskiej. Usunięty z UJ w 1954 roku, wydział funkcjonował
pod kierownictwem Kościoła, w roku 1974 otrzymał nazwę Papieski..., zaś w
1981 roku stał się Akademią. Uczelnia ta użytkuje gmach Seminarium Duchownego
Archidiecezji Krakowskiej (Podzamcze 8), kilka sąsiadujących z nim kamienic przy ul.
Kanoniczej (m.in. Instytut Jana Pawła II, Kanonicza 18) oraz przylegający do Pałacu
Biskupiego dawny pałac Sanguszków na rogu ulic Brackiej i Franciszkańskiej. PAT
również rozpoczęła budowę nowej siedziby w Pychowicach.
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Inne uczelnie krakowskie mają tu już mniej obiektów. Z końcem lat 90. Akademia
Muzyczna uzyskała obszerne pomieszczenia w budynku przy ul. św. Tomasza 41
(m.in. biblioteka) i 43. W pobliskiej kamienicy (św. Marka 37) mieści się Studium
Języków Obcych Akademii Rolniczej. W oficynie domu przy Małym Rynku 4
ulokował się Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, zaś w XVI−wiecznym pałacu
Samuela Maciejowskiego (Kanonicza 1) – Instytut Historii Architektury Polskiej
Politechniki Krakowskiej. Akademia Ekonomiczna prowadzi zaś tu Małopolską Szkołę
Administracji Publicznej (Szewska 20) i Katedrę Transportu (Pałac Spiski).
Działalność naukowo−badawczą uprawia nadal w omawianej części Krakowa
Polska Akademia Umiejętności (PAU). Reaktywowana w 1989 roku, po 5 latach
przejęła od krakowskiego oddziału PAN swój dawny, obszerny gmach przy
Sławkowskiej 17, połączony z sąsiednimi budynkami przy ul. św. Marka 12−14
i św. Jana 22. Wspomniany Oddział PAN przeniósł się zaś do kamienicy przy
św. Jana 28, sąsiadującej z domem przy św. Jana 26, w którym mieści się archiwum
PAN, gromadzące także zbiory dla PAU. Wspólna biblioteka obydwu Akademii
znajduje się w budynku przy ul. Sławkowskiej 17.
W staromiejskiej dzielnicy funkcjonują też szkoły średnie, a nawet podstawowe.
W latach 90. otwarto tu 3 prywatne licea ogólnokształcące – dwa przy ul. Grodzkiej
26 i 60 (II i VII) i trzecie, przy Sławkowskiej 20 (III). Od 1932 roku natomiast
istnieje Liceum Ogólnokształcące Panien Prezentek – katolicka szkoła średnia dla
dziewcząt, o tradycji sięgającej 1627 r. – przy ul. św. Jana 7, z internatem przy
Szpitalnej 18. Przy ul. św. Marka 34, w dużym gmachu z 1881 roku funkcjonuje
Szkoła Podstawowa nr 1.
Działalność dydaktyczną prowadzą też w tej części Krakowa rozmaite
inne placówki i organizacje. Przykładowo, wymienić można Policealne Studium
Zawodowo−Kosmetyczne (Floriańska 37) i Studium Turystyki (św. Anny 9), kilka szkół
języków obcych (głównie angielskiego), jak Poliglota (Pl. Szczepański 3), Gama Bell
(św. Krzyża 16, Rynek Gł. 7), placówki przy Małym Rynku 3 i w Pałacu Spiskim
(Rynek Gł. 34), gdzie działa też szkoła tańca Eurodance. Naukę języków obcych
prowadzą też zagraniczne ośrodki kultury – British Council (Wiślna 2), Instytuty:
Francuski (Stolarska 15) i Włoski (Grodzka 49), oraz Instytut Goethego (Rynek
Główny 20).
Omawiana funkcja ma w tej części miasta dość trudne warunki. Wymogi
lokalizacyjne nowoczesnych placówek uczelnianych i innych naukowo−badawczych
przekraczają możliwości starej i zabytkowej zabudowy, nie chodzi tu tylko o nauki
ścisłe, wymagające laboratoriów i ciężkich urządzeń, lecz także o humanistyczne,
którym niezbędne są pomieszczenia na księgozbiory. Ewentualne adaptacje
są kosztowne i nie zawsze dają pożądane efekty. Jednak względy prestiżowe oraz
wielowiekowa tradycja skłania władze miasta i uczelni do utrzymania tej funkcji
na „starym mieście”, choćby w ograniczonym zakresie.
Jeśli idzie o pozostałe szkoły – podstawowe i średnie – to często działają one
w oficynach, lub na wysokich piętrach starych kamienic, więc brak im zwykle miejsca
na rekreację dla uczniów, w postaci niewielkiego nawet boiska. Uczęszcza do nich
młodzież z innych rejonów miasta, gdyż sytuacja demograficzna tej dzielnicy nie
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zapewnia im dopływu uczniów „miejscowych”. Jedyne tu przedszkole (w pałacyku
przy ul. Podzamcze 10, pod Wawelem) zostało w 2001 roku zamknięte.

5.2.5. Turystyka
Podstawą rozwoju tej funkcji w dzielnicy staromiejskiej jest jej wielka atrakcyjność
dla turystów, krajowych i zagranicznych, młodzieży i dorosłych. Wynika ona
z nagromadzenia na stosunkowo małym obszarze kilkuset zabytkowych budowli,
z obecności w tutejszych licznych muzeach tysięcy dzieł sztuki, z atrakcji kulturalnych
i rozrywkowych oferowanych przez centrum wielkiego miasta, w tym także imprez
organizowanych na placach i ulicach. W ostatniej dekadzie sprzyjała też rozwojowi
turystyki poprawa stanu estetycznego i sanitarnego dzielnicy, rozbudowa bazy
noclegowej i gastronomicznej oraz ciekawsza oferta kulturalna i handlowa.
Jak już wspomniano w rozdziałach 3 i 4, dziedzictwem tysiącletniej historii
Krakowa są tu budowle zabytkowe: kościoły, gmachy publiczne, pałace, kamienice,
pomniki. W omawianej części Krakowa jest ich aż 1019, czyli 16% ogólnomiejskiego
zasobu, a 1/4 w obrębie najwyższych, światowych i europejskich kategorii (tab.
17). Zabytki te doczekały się bardzo wielu opracowań naukowych i popularno−
naukowych, prezentowane są w przewodnikach, zatem autor nie będzie ich tu
opisywać. Zainteresowanych zaś kolekcjami eksponowanymi w muzeach, odsyła do
odpowiednich opracowań i informatorów.
Podkreślić należy fakt, iż w latach 90. stan zabytków dzielnicy uległ poprawie,
dzięki sprawniejszemu przebiegowi prac remontowych, finansowanych także przez
prywatne osoby oraz firmy nabywające na swe siedziby stare kamienice, ponadto
zmalał poziom zanieczyszczeń powietrza, negatywnie oddziaływujących na zabytkowe
budowle. Podstawowym źródłem finansowania remontów pozostaje wciąż jednak
budżet państwa (w 97% – Encyklopedia... 2000), którego środki (przekazywane
za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP) umożliwiają realizację planów,
koordynowanych przez Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.
Do atrakcji turystycznych dzielnicy należą też, prócz spektakli teatralnych,
seansów filmowych, wystaw i wernisaży, także widowiska, nawiązujące do
miejscowych tradycji – ich miejscem jest często Rynek Główny, z estradą koło Wieży
Ratuszowej. Wymienić spośród nich można festiwal studencki Juwenalia (maj),
Lajkonik i uroczystości Bractwa kurkowego (czerwiec), konkurs szopek (grudzień),
powitanie Nowego Roku, Spotkania Muzyczne Orkiestr Wojskowych, festiwale i
jarmarki sztuki ludowej.
Ożywiony w ostatnich latach ruch pielgrzymkowy do Krakowa nie omija
„starego miasta”. Do najczęściej nawiedzanych tu „miejsc świętych” należą kościoły
z wyróżnionymi koronami papieskimi wizerunkami Matki Boskiej – u Franciszkanów
(obraz koronowany w 1908 roku), Dominikanów (1921 roku) i Prezentek (1965 roku)
oraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele Mariackim (1968 roku) – Miejsca
Święte Rzeczypospolitej – Leksykon (1999). Zaliczyć do nich też można pałac biskupi,
w którym arcybiskup Karol Wojtyła mieszkał do 1978 roku, do wyjazdu na konklawe,
a później – już jako papież Jan Paweł II – zatrzymywał się odwiedzając Kraków.
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Tab. 17. Najcenniejsze zabytki dzielnicy staromiejskiej
Tab. 17. The most precious monuments of the Cracow historic core

Źródło: podział na klasy według: Spis zabytków architektury, 1964, Warszawa.,
dane liczbowe S. Belniak, S. Maciejowski, 1997.
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Tab. 18. Hotele w dzielnicy staromiejskiej w 2001 roku
Tab. 18. Hotels in the Cracow historic core in 2001

A – apartament, Ł – łazienka, /Ł/ – łazienka w części pokojów, 1−4 – liczba miejsc w pokojach,
+ – parking dla gości.

Źródło: Kraków−City Guide 2000, uzupełnione.

W latach 90. rozwinęła się baza noclegowa w tym rejonie Krakowa. O ile
w 1970 roku było tu tylko 6 hoteli i drewniany (!) dom wycieczkowy PTTK, a w 1979 roku
z 7 hoteli 3 przechodziły długotrwały remont – to w 1999 roku funkcjonowało tu aż
14 obiektów noclegowych, a w latach 2000−01 przybyły jeszcze 4 (tab. 18).
W omawianej dzielnicy działają nadal szacowne, XIX−wieczne jeszcze i od
dawna znane hotele – jak Francuski (Pijarska 13), Grand (Sławkowska 5−7),
Polski (Pijarska 17), Pod Różą (Floriańska 14), Pollera (Szpitalna 30), Royal (św.
Gertrudy 26), Saski (Sławkowska 3) i Wawel−Tourist (Poselska 22). Zostały one
wyremontowane, unowocześnione – i sprywatyzowane, jedynie Francuski należy do
Orbis S.A., a Royal – do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wybudowano też tu
kilka hoteli – Elektor (Szpitalna 28) oraz Classic i Campanile na końcu św. Tomasza
(na miejscu wspomnianego domu wycieczkowego), na cele hotelowe przebudowano
też kamienice przy ul. Floriańskiej 38 (hotel Florian) i 49 (Dom Gościnny UJ),
Mikołajskiej 20 (Amadeusz – fot. 16A) i 28 (Wit Stwosz), Grodzkiej 9 (Rezydent),
11 (Jan), i 51 (Senacki) oraz Kanoniczej 16 (Copernicus – fot. 16B). Łączna liczba
miejsc – około 1300 – jest jednak niewystarczająca, zwłaszcza w letnim sezonie,
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planuje się więc otwarcie dalszych hoteli.
Pobyt w tej części Krakowa zapewnia turystom łatwy dostęp do zabytków,
urzędów, uczelni i rozmaitych atrakcji śródmiejskich, lecz obowiązujące ograniczenia
dla ruchu kołowego utrudniają wjazd autokarom turystycznym i parkowanie gościom
hotelowym. Z 20 staromiejskich hoteli, tylko 6 ma parkingi dla gości.
W minionej dekadzie przybyło też w tej części Krakowa biur obsługi ruchu
turystycznego. Orbis S.A. prowadzi nadal sprzedaż biletów PKP i biura turystyczne
w lokalach przy Rynku Głównym 41 i Pl. Szczepańskim 2. Oprócz tej starej firmy
i kilku jeszcze, które przetrwały transformację, jak np. Gromada (biuro przy
Placu Szczepańskim 8), otwarto tu ponad 40 biur prywatnych. Bilety lotnicze nabyć
można w placówkach linii zagranicznych – Delta Airlines (Szpitalna 36) i British
Airways (św. Tomasza 25). Wszystkie te placówki skupiają się głównie wzdłuż szlaku
Floriańska –Rynek Główny–Grodzka oraz przy placach św. Ducha i Szczepańskim,
zajętych na parkingi. Tam też działają liczne kantory walutowe, jakkolwiek usługi
te oferują również banki. Śródmiejskie sklepy mają zaś większy, niż niegdyś, wybór
pamiątek, folderów, informatorów, planów miasta i dzielnicy – także w językach
obcych. Ustawiono też tablice informacyjne. Przemieszczanie się po „starym mieście”
ułatwiają turystom dorożki, konny tramwaj i elektryczne samochodziki („meleksy”
– fot. 17), a z Placu Szczepańskiego i spod hotelu Royal odjeżdżają autokary
do Oświęcimia. Zresztą łatwość dostępu do tej części Krakowa z przystanków MPK
i niedalekich dworców PKP i PKS jest jednym z jej atutów.
Ruch turystyczny w latach 90. był mniejszy jednak, niż poprzednio. Już w 1992 roku
zanotowano spadek ruchu krajowego, zwłaszcza wycieczek szkolnych i zakůadowych
(Warszyńska 1996). W ogólnej liczbie 2 mln turystów, 1/4 stanowili cudzoziemcy,
a wśród gości nocujących było ich więcej niż turystów polskich. Według danych
z hoteli – a więc i tych śródmiejskich – wśród gości zagranicznych dominowali Niemcy,
Włosi, Amerykanie, Brytyjczycy, Izraelczycy i obywatele Rosji.
Turystyka postrzegana jest obecnie jako ważny czynnik rozwoju Krakowa,
a wobec wzrastającej jego roli międzynarodowej, coraz większe znaczenie mają
przyjazdy w celach kulturalnych, naukowych, gospodarczych i politycznych.
Jednocześnie coraz więcej jest turystów zachodnioeuropejskich zainteresowanych
poznaniem tej części kontynentu i jej starych miast – a więc i Krakowa, z jego
średniowieczną dzielnicą.

5.2.6. Rzemiosło i przemysł
Obie te formy produkcji w tej części Krakowa zbliżone są co do techniki
i organizacji produkcji, przy czym ta druga – przemysł ograniczała się w 1999 roku
do jednego zaledwie, niedużego zakładu. Zresztą przemysł „staromiejski”, wywodzący
się ze średniowiecznego rzemiosła (Kortus 1968), zawsze miał tu charakter tzw.
„drobnego przemysłu” – uspołecznionego w okresie 1945−90, czyli przekształconego
w branżowe rzemieślnicze spółdzielnie pracy, mające tu często również i swe biura.
Ta bardzo stara funkcja „starego miasta” jest co najmniej od 10 lat w wyraźnym
kryzysie. Liczba zakładów przemysłowych spadła z 40 w 1970 roku do 5 w 1990
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Tab. 19. Struktura rzemiosła w dzielnicy staromiejskiej w 1999 r. i jej zmiany od 1990 roku
Tab. 19. Craft structure of the Cracow historic core in 1999 and its evolution since 1990

Źródło: dla 1990 roku – Nowakowska M. 1991, dla 1999 roku – badania własne.

roku, zaś zakładów rzemieślniczych – odpowiednio z 448 do 270, a do 1999 roku
zmalała jeszcze o połowę – do 137 (tab. 19). Powierzchnia zajmowana przez ten
dział gospodarki w staromiejskich budynkach była w 1999 roku dwukrotnie mniejsza,
niż 9 lat wcześniej. Regres ten spowodowany został konkurencją tanich wyrobów
oferowanych prze sklepy liczniejsze w całym mieście, niż dawniej, oraz wzrostem cen
materiałów, energii, robocizny – jak również opłat za lokale. Podniesionym czynszom
wielu rzemieślników nie mogło podołać – zwłaszcza tych, którzy działali w branżach
mniej intratnych, a wymagających większych pomieszczeń.
Struktura rzemiosła uległa więc dużej zmianie w okresie 1990−99. O ile
warsztatów z grupy „przemysłowej” znacznie ubyło, bo o ponad 60%, to liczebność
zakładów „usługowych” niemal nie zmieniła się, choć zadowalają się one obecnie
nieco mniejszą powierzchnią użytkową (tab. 10). W pierwszej grupie rzemiosł nadal
najważniejszą jest branża metalowa, a w szczególności zegarmistrzostwo i optyka,
straciły zaś na znaczeniu dwie następne niegdyś główne gałęzie – odzieżowa i skórzana.
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Wycofało się z tej części Krakowa prawie zupełnie stolarstwo, natomiast liczba cukierni
– choć nieduża (8), pozostała taka sama. Na podgrupę rzemiosł usługowych składają
się głównie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i fotograficzne. Wśród tych pierwszych
zwracają uwagę eleganckie „salony” firm zagranicznych, jak np. zakład Jean Louis
David przy Brackiej 13 oraz nowe zakłady kosmetyczne, oferujące też usługi typu
odnowy biologicznej i solarium. W branży fotograficznej odnotować należy obecność
kilku dużych zakładów usługowych firmy Kodak (dwa w Rynku Głównym, w domach
nr 12 i 42). W tej grupie usług znalazły się też punkty kserograficzne, z których
korzystają zwłaszcza interesanci i studenci, choć odpowiednie stoiska działają też
w budynkach uczelnianych i wielu urzędach.
Jedynym tu zakładem przemysłowym jest Drukarnia Związkowa Spółdzielnia
Pracy, przedsiębiorstwo działające od 1876 roku, a w obecnej siedzibie – przy
ul. Mikołajskiej 13 – od 1906 roku Zakład ten specjalizuje się w wykonywaniu
– głównie w technice offsetu – wielobarwnych opakowań kartonowych, druków
akcydensowych i reklamowych. W części jego pomieszczeń działa od niedawna pub
Drukarnia.
W strukturze branżowej rzemiosła „stare miasto” wykazuje pewne ukierunkowanie
usług na klientelę napływową, zwłaszcza na turystów, co wyraża się stosunkowo
dużą liczbą zakładów fotograficznych, fryzjerskich, zegarmistrzowskich i optycznych.
Rozmieszczenie rzemiosła przypomina handel detaliczny, bowiem wyróżnia się w nim
turystyczny szlak Floriańska–Rynek Główny–Grodzka, oraz kilka ruchliwych sąsiednich
ulic (Sławkowska, Szewska). Jednak zakłady rzemieślnicze są tam znacznie mniej
widoczne niż sklepy, gdyż rzadko działają w lokalach frontowych, lecz raczej w głębi
budynków: w sieni, podwórzu, czasem na piętrze. W 1999 roku odsetek tych mniej
korzystnie zlokalizowanych placówek – tj. położonych poza budynkiem frontowym
– wynosił 8,8%, a udział zakładów na piętrach – 12,5% (tab. 11). podczas gdy
w 1990 roku odpowiednio 4,5% i 1,2%. Konkurencja bardziej intratnych firm
pozostawiła rzemiosłu właśnie takie mniej dogodne (lecz tańsze) lokale, wypierając
omawianą funkcje z pomieszczeń na froncie. Wyjątkiem są wymienione nowe
zakłady fotograficzne, fryzjerskie i niektóre inne. Część rzemieślników przeniosła
się poza „stare miasto” także ze względu na prace remontowe, które spowodowały
wyburzenie wielu oficyn, w których pracowali. Przenoszenie na zewnątrz dzielnicy
staromiejskiej branż rzemiosła i drobnego przemysłu najbardziej uciążliwych dla
zabytkowej zabudowy zaplanowano w Krakowie jeszcze w latach 60. (Górka, 1977).

5.2.7. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Funkcja ta ma w dzielnicy staromiejskiej znaczenie małe. Po dawnym szpitalu
Duchaków pozostała tylko nazwa ulicy na połnocnym wschodzie – ul. Szpitalnej.
Jednak liczba placówek zaliczonych do tego działu usług (33 w 1999 roku) i ich
łączna powierzchnia użytkowa (9,5 tys. m2) pozostały niezmienione od 1990 roku.
Do największych zakładów świadczących usługi medyczne należą w tej części
Krakowa – polsko−amerykańskie kliniki płodności (Fertility) i stomatologiczna
(Dentamerica) przy Placu Szczepańskim 3, Lekarska Spółdzielnia Pracy w oficynie
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kamienicy przy Rynku Głównym 37, Specjalistyczna Poradnia Lekarska Profimed
(Rynek Główny 6), Medyczne Centrum Diagnostyczno−Terapeutyczne Sophia
(Rynek Główny 34), zespół gabinetów lekarskich przy ul. Stolarskiej 11 oraz
Przychodnia Rejonowa nr 2 SPZOZ przy Placu Św. Ducha 3. Ponadto praktykuje
w tej części miasta kilkudziesięciu lekarzy – najwięcej jest wśród ich dentystów. Mimo
na pozór niezbyt atrakcyjnej lokalizacji (piętra, oficyny), staromiejskie placówki
medyczne są stale modernizowane i cieszą się dużym powodzeniem nie tylko wśród
mieszkańców dzielnicy, czy innych rejonów Krakowa.
Warto tu przypomnieć, iż od 1990 roku o połowę wzrosła tu liczba aptek – choć
jednocześnie kilka istniejących tu od dawna zamknięto – np. w Rynku Głównym
apteki Pod Słońcem – w domu nr 42 (obecnie bank) i Pod Białym Orłem – nr 45
(obecnie kawiarnia).
Do placówek opieki społecznej zalicza się tu Żłobek nr 1 (w kamieniczce przy
kościele św. Idziego, naprzeciw Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
i kuchnię Stowarzyszenia Przyjaciół im. św. Brata Alberta (Reformacka 3), wydającą
darmowe posiłki stosunkowo licznym w śródmieściu osobom bezdomnym,
bezrobotnym i ubogim.

5.2.8. Komunikacja i problem dostępności dzielnicy staromiejskiej
Omawiana część Krakowa koncentruje dużą część ruchu miejskiego, w związku
z jej śródmiejskimi funkcjami – przybywają tu bowiem pracownicy (ok. 22 tys.),
liczni klienci, uczniowie, studenci – oraz turyści. Do funkcji generujących największy
ruch kołowy należą administracja i handel detaliczny (ruch pojazdów dostawczych,
klientów, pracowników), ponadto musi być tu stale możliwy dojazd samochodów
służb ratunkowych, technicznych i policji. Dostępność komunikacyjna jest warunkiem
sprawnego funkcjonowania działających tu instytucji, sklepów i placówek usługowych.
Jednocześnie zabytkowa dzielnica i jej układ przestrzenny są niedostosowane
do wymogów współczesnego ruchu kołowego, jest więc on tu stale ograniczany.
Oznacza to zmniejszenie dostępności, jest jednak ono niezbędne dla bezpieczeństwa
pieszych i ochrony zabytków, narażonych na wstrząsy i zanieczyszczenia, emitowane
przez samochody.
System transportowy tej części Krakowa tworzy sieć wytyczonych niemal
przed 750 laty ulic (łącznie 8,8 km), plus 3,7−kilometrowa obwodnica wokół Plant
(Kołoś 1994). Wspomniane już ograniczenie ruchu kołowego w 1988 roku
uregulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa, na mocy której wytyczono tu 3 strefy
– „A” (Rynek Główny oraz ulice Bracka, Floriańska, Sienna, Sławkowska i Szewska)
z priorytetem dla ruchu pieszego, „B” z ograniczeniem ruchu samochodowego
(pozostałe ulice „starego miasta”) oraz „C” – ograniczonego postoju (m.in. obwodnica
wokół Plant) – tab. 20, ryc. 18. Regulaminy tych stref przewidują m.in. dopuszczenie
dostaw towarów i obsługę techniczną na godziny 1900−1000 (A) względnie 1800−1000
(B), a konwojowanie pieniędzy – do godziny 1200, (A). Praktycznie na te cele
wykorzystuje się zwykle godziny 800−1000 i 1800−2000, a czas trwania poszczególnych
dostaw jest krótki. Ruch użytkowników i klientów jest zróżnicowany w ciągu dnia,
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Tab. 20. Strefy ograniczonego ruchu kołowego i postoju w dzielnicy staromiejskiej
Tab. 20. Limited traffic and parking zones in the Cracow historic core

Źródło: Uchwała Rady Miasta Krakowa, za Kołosiem A., 1994, zaktualizowane.

przy czym czas postoju nie przekracza godziny (Kołoś 1994). Natomiast przejazdy
zatrudnionych w „starym mieście” zależą od pory otwierania i zamykania sklepów
i urzędów, są więc skoncentrowane w godzinach 800−900, 1000−1100, 1500−1600
i 1800−1900, a średni czas postoju ich samochodów wynosi ponad 4 godziny. Tymczasem
wjazd do strefy B, niedozwolony użytkownikom, jest dopuszczany w przypadku
pracowników staromiejskich instytucji. Ruch tranzytowy w tej części Krakowa odbywa
się tylko na obwodnicy, a ponadto, w odniesieniu do taksówek, po ulicach wschodniej
części dzielnicy (Szpitalna–Mały Rynek–Stolarska–Grodzka–Sienna–św. Krzyża
–Mikołajska), zaś dla tramwajów po cięciwie Franciszkańska–Plac Wszystkich Świętych
–Dominikańska. Przejazdy te wynikają z niedorozwoju urządzeń komunikacyjnych
na zewnątrz dzielnicy – tj. niedokończonej II obwodnicy i braku tunelu dla tramwajów
pod „starym miastem”. Wprowadzenie wspomnianych ograniczeń ruchu kołowego
zwiększyło bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie Krakowa. Wypadki drogowe są
tu obecnie bardzo rzadkie, podczas gdy w 1970 roku wydarzyło się ich prawie 300,
w tym połowa na ulicach staromiejskich (Górka 1973), a reszta na I obwodnicy.
Komunikacja zbiorowa dociera na obrzeże „starego miasta”, tzn. na I obwodnicę
(15 linii tramwajowych i 11 autobusowych) i do pobliskiego Dworca Głównego
PKP (dalszych 8 linii autobusowych oraz kilkanaście prywatnych mikrobusowych).
Przez Plac Wszystkich Świętych przejeżdżają zaś tramwaje 5 linii – nr 1 i 6 z Salwatora
do Nowej Huty (Wzgórza Krzesławickie) i Kurdwanowa, nr 7 z Krowodrzy−Górki
do Dąbia, nr 8 z Bronowic Nowych do Borku Fałęckiego i nr 18 z Cichego Kącika
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Ryc. 18. Strefy ograniczonego ruchu samochodowego i parkowania w dzielnicy staromiejskiej
Krakowa od 1988 roku
Fig. 18. Zones of limited traffic and parking in Cracow’s historic core since 1988
Źródło: Kołoś 1994 – zaktualizowane.
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(Miasteczko Studenckie) do Łagiewnik. Mimo to znaczne obszary Krakowa leżą
poza zasięgiem izochrony 30−45 minut dojazdu środkami komunikacji zbiorowej
do „starego miasta” – jest to m.in. większość osiedli Nowej Huty, której wschodnie
krańce oddalone są o 1,5 godziny przejazdu autobusem bądź tramwajem.
Podczas porannego szczytu dojeżdża taborem MPK około 12 tys. osób na godzinę
(Kołoś 1995). Brak uprzywilejowania pojazdów komunikacji zbiorowej w skali całego
miasta utrudnia im kursowanie i zmusza mieszkańców odleglejszych dzielnic do
podróży „do miasta” własnymi samochodami.
Ruch pieszy jest podstawowym sposobem poruszania się w tej części Krakowa,
czemu sprzyja jej zwartość przestrzenna – większość „starego miasta” zamyka się
w 10−minutowej pieszej izochronie. Ruch ten ma charakter docelowy, związany
z korzystaniem z placówek usługowych (zakupy, praca, nauka) i zwiedzaniem zabytków
(turyści), ponadto występuje tu ruch wypoczynkowy (na Plantach) i – sporadycznie
– tzw. „ewakuacyjny”, z dzielnicy staromiejskiej na zewnątrz, w wyniku kończenia
się masowych imprez w Rynku Głównym, bądź spektakli teatralnych. Skala ruchu
pieszego jest duża, lecz zmienna w ciągu doby. W godzinach szczytu – 1200−1300,
1500−1600, 1700−1800 – notowano w 1970 roku na głównych ulicach staromiejskich
6−8 tys. pieszych na godzinę, a na Floriańskiej nawet 14 tys. (Górka 1973a; fot. 18).
W Rynku Głównym w 1988 roku zaobserwowano stały wzrost liczby przechodniów
w godz. 630 –1500, napływających tu głównie ulicami Floriańską (18%), Grodzką (17%)
i Szewską (14%) – Mydel 1991. Między godzinami 1500 a 1600 wchodziło na Rynek
Glówny ponad 33 tys. osób, a przez cały dzień (losowo wybrany) naliczano ich 188
tys.! Jednak 1/4 z nich tylko przeszła przez ten plac, a 1/4 spędziło tu najwyżej pół
godziny, przechodząc jedynie z ul. Siennej na Szewską lub w odwrotnym kierunku.
Głównym celem pobytu pieszych w tej części Krakowa były wtedy – i są zapewne
i obecnie – zakupy i spotkania towarzyskie, w lokalach lub na płycie Rynku (najczęściej
„pod Adasiem”, tj. koło pomnika Mickiewicza).
W krakowskim “starym mieście’ ruch rowerowy odgrywa znacznie mniejszą
rolę, niż w innych miastach europejskich. Przyczyną jego niedorozwoju jest brak
wygodnych dróg rowerowych docierających do tej części Krakowa. Pierwszą tzw.
„ścieżkę rowerową” z Bronowic doprowadzono do wylotu ulicy Szewskiej dopiero
w 1993 roku.
Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy wymaga usprawnienia komunikacji
zbiorowej, z której szlakami powinny być połączone wspomniane drogi rowerowe.
W strefie „C” możliwie blisko Plant należy wybudować parkingi dla mieszkańców stref
O, A i B – oraz dla turystów, co pozwoli na dalsze ograniczenie ruchu samochodowego
w tych strefach i usunięcie parkingu z Placu Św. Ducha.
Odnośnie łączności, badana dzielnica ma w pobliżu dwa urzędy pocztowe:
Pocztę Główną u wylotu ul. Siennej i pocztę na Placu Dworcowym, w jej obrębie zaś
w sezonie turystycznym funkcjonuje placówka na Rynku Głównym (o bardzo
ograniczonym zakresie usług) – i kilkanaście skrzynek na listy. W 2001 roku otwarto
nieduży urząd pocztowy na Placu Wszystkich Świętych. W latach 90. przybyło ogólnie
dostępnych aparatów telefonicznych, dla których konkurencją są szybko obecnie
rozpowszechniające się w Polsce telefony komórkowe.
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5.3. Funkcja mieszkaniowa na tle zagadnień
ludnościowych
Pomimo postępującej od ponad stulecia depopulacji dzielnicy staromiejskiej
i ekspansji usług do pomieszczeń oraz całych kondygnacji zabudowy, zajętych wcześniej
na mieszkania, funkcja mieszkaniowa pozostaje nadal jedną z głównych w tej części
Krakowa. W 1999 roku lokale mieszkalne zajmowały 1/3 powierzchni użytkowej
budynków (188 tys. m2) – tylko nieco mniej, niż w 1990 roku. Mieszkania przeważają
na wyższych kondygnacjach zabudowy staromiejskiej – przypada na nie niemal
połowa powierzchni użytkowej II piętra, 60 % − III, a po 2/3 – na IV i V piętrze.
Mieszkalnictwo zajmuje najwięcej powierzchni na północy dzielnicy, gdzie dość
liczne są domy wysokie na 3−4 piętra, a zajęte w większej części na mieszkania.
Są to np. kamienice w zachodniej części ul. św. Marka i większość budynków przy
ul. Św. Krzyża, zaś na Okole – kilkanaście dużych kamienic w południowym odcinku
ul. Grodzkiej.
Choć budynki mieszkalne w tym rejonie miasta są stare (według NSP, w 1988
roku 88% mieszkań znajdowało się w domach co najmniej 70−letnich), to jednak
prace rewaloryzacyjne, bieżące remonty i ogólny postęp sprawiły, iż stan techniczny
tutejszych lokali mieszkalnych jest dobry. Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu
Powszechnego z 1988 roku (tab. 7), niemal wszystkie mieszkania były wyposażone w
sieć wodociągowo−kanalizacyjną i gazową. Największe opóźnienie dotyczy ogrzewania,
w tamtym okresie jeszcze w 2/3 lokali prowadzonego z użyciem pieców węglowych,
co wywierało negatywny wpływ na mikroklimat dzielnicy. Jednak nowsze dane,
z badań ankietowych (Winiarczyk 2001) wykazują przyrost – do około 50 % – odsetka
mieszkań ogrzewanych w nowoczesny sposób: grzejnikami elektrycznymi lub gazem,
z instalacji założonych w poszczególnych budynkach (także tych niemieszkalnych).
Według danych z 1988 roku, utrzymuje się tu, podobnie jak przed wojną
(Statystyka miasta Krakowa... 1998), polaryzacja zasobów mieszkalnych na małe
lokale, o metrażu do 50 m2 i liczbie izb do dwu oraz duże, kilkuizbowe o powierzchni
ponad 80 m2 (tab. 7). Przeciętne mieszkanie w tej części miasta składa się z 2,3 izby
i ma 70 m2 powierzchni użytkowej.
Po 1990 roku na rynku mieszkaniowym Krakowa pojawiły się oferty lokali
mieszkalnych z dzielnicy śródmiejskiej do wynajęcia i na sprzedaż, jakkolwiek nieliczne.
Są to apartamenty w wyremontowanych kamienicach i pałacach oraz lokale zwalniane
przez dotychczasowych użytkowników, poszukujących tańszych mieszkań w innych
dzielnicach lub migrujących do suburbiów, gdzie stawiają lub kupują domy. Ceny
tych mieszkań należą do najwyższych w Krakowie. Wiosną 2000 roku oferowano
do sprzedaży apartament o powierzchni ponad 100 m2 za 300 tys. zł, czyli w cenie
3 tys. zł za 1 m2, a dwukrotnie mniejsze mieszkanie kosztowało 130 tys. zł. Odnośnie
lokali do wynajęcia, miesięczny czynsz za duże mieszkanie (70−100 m2) naznaczono
wtedy na 2500 zł. Trzeba jednak dodać, iż opłaty za wynajem lokali usługowych
(zwłaszcza biurowych) były wówczas ponad dwukrotnie wyższe (ryc. 19).
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Ryc. 19. Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy staromiejskiej na tle innych regionów Krakowa
w 2002 roku, z uwzględnieniem cen i metrażu.
Fig. 19. Flats to sell in the historic core in 2002 against those of other Cracow’s districts,
by price and size
Źródło: opracowanie własne.
87

Krakowska dzielnica staromiejska w dobie przemian społeczno−ekonomicznych ...

Atrakcyjność mieszkalna omawianej dzielnicy jest znaczna, dzięki bliskości
różnorodnych placówek usługowych i ogólnej atmosferze („genius loci”) tej części
Krakowa, które to czynniki mogą przyciągnąć na „stare miasto” określone grupy
nowych mieszkańców, w tym i cudzoziemców. W powiązaniu z modernizacją
zabudowy, stanowiłoby to początek procesu gentryfikacji, znanego z wielu miast krajów
wyżej rozwiniętych przekształcania struktury społecznej. Obecnie jednak silniejszy jest
tu proces tercjaryzacji, czyli rozwoju usług, zwłaszcza handlowych i turystycznych
(nowe hotele) – (Zborowski 2000). Dzielnica ta wydaje się atrakcyjna także i dla
młodzieży, wśród której cieszy się ona dużym prestiżem (Szkurłat 2000).
Do młodzieży zalicza się jednak obecnie tylko niewielka część ludności dzielnicy
staromiejskiej. Dane z 1998 roku (zob. tab. 6 w Rozdziale 2) wykazują nie tylko
dalszą jej depopulację, lecz także starzenie się miejscowej społeczności. Osoby poniżej
16 lat stanowią tylko 1/7 tej populacji, a ludność w wieku powyżej 60 lat – 1/4.
Na 100 mężczyzn przypada tu przeszło 120 kobiet, których liczebna przewaga
występuje prawie we wszystkich rocznikach (ryc. 20). Z wyjątkiem wysokiego udziału
ludności najstarszej, cytowane wskaźniki demograficzne z 1998 roku były zbliżone
do przedwojennych, z 1931 roku.
Omawiana część Krakowa odznacza się także wysokim udziałem jednoosobowych
gospodarstw domowych – ponad 28 %, gdyż co czwarty jej mieszkaniec jest w stanie
wolnym, a co szósty – wdową, względnie wdowcem (Winiarczyk 2001). Udział
takich „niepełnych” rodzin był niemal taki sam już przed 30 laty (Kozak 1972).
Charakterystyczną cechą staromiejskiej populacji jest jednocześnie wysoki poziom
jej wykształcenia (tab. 6) i struktura zatrudnienia z dominacją usług, zwłaszcza
handlowych i oświatowych. Zgodnie z wynikami niedawnego badania ankietowego
(Winiarczyk op.cit.), odsetek bezrobotnych był tu minimalny – poniżej 3,5 %, a więc
kilkunastokrotnie mniejszy, niż udział osób niepracujących z powodu wieku (emeryci,
renciści, uczniowie i studenci), bądź stanu rodzinnego (gospodynie domowe).
Poziom życia jest tu wysoki. Śródmiejskie gospodarstwa domowe
dysponują wieloma nowoczesnymi urządzeniami: 82 % ma kolorowe telewizory,
75 % – magnetowidy i automatyczne pralki, 41 % – samochody, 20 % – komputery
osobiste, a 10 % – kamery video (Winiarczyk 2001). Ankietowani mieszkańcy
„starego Krakowa” wysoko oceniają (średnia nota 4,40−4,98 przy maksymalnej 5,00)
stan usług w swym rejonie zamieszkania, w tym zwłaszcza dostęp do usług kulturalnych,
poziom szkolnictwa, stan opieki lekarskiej i duszpasterskiej, wyraźnie gorzej
postrzegając zaś stan bezpieczeństwa (nota 3,1). Są oni na ogół bardzo zadowoleni
z warunków mieszkaniowych i z faktu zamieszkiwania właśnie w tej części Krakowa.
Jednak cytowana już autorka podaje, iż wyższy jest poziom życia w nowych
suburbiach na peryferiach Krakowa, osiedlach zamieszkanych przez ludność bogatszą,
niż mieszkańcy dzielnicy staromiejskiej.
Dość zaawansowany średni wiek ludności tej części Krakowa oraz niższe
dochody niepracujących już miejscowych emerytów i rencistów rzutują bowiem
na niższy stosunkowo poziom wyposażenia ich mieszkań w nowoczesne sprzęty
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Ryc. 20. Piramida płci i wieku ludności dzielnicy staromiejskiej za rok 1998.
Fig. 20. Sex and age pyramid of the Cracow’s historic core population in 1998
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Krakowa.
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i urządzenia, podobnie jak ze starą zabudową mieszkaniową łączą się wspomniane
braki technicznej infrastruktury, np. grzewczej.
Warto dodać iż w dzielnicy tej zamieszkuje ponad 500 osób „czasowo
zameldowanych” – głównie są to studenci, np. PAT. Inną specyficzną grupą
mieszkańców “starego miasta” jest duchowieństwo, w tym kilkaset sióstr i braci
z istniejących tu 10 zgromadzeń zakonnych.
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Rozdział 6

Krakowska

dzielnica

jako obszar konfliktów w przestrzeni

Intensyfikacja działalności gospodarczej i społecznej prowadzi, przy stałej
i ograniczonej powierzchni kraju, do powstania sytuacji konfliktowych, tj. takich, gdy
rozwój jednych funkcji utrudnia lub uniemożliwia rozwój innych (Grocholska 1980).
Konflikty takie istnieją w przestrzeni miast, w tym także w śródmieściach, gdzie
ogniskują się różne funkcje, często o sprzecznych wymogach lokalizacji. W przypadku
krakowskiej dzielnicy staromiejskiej można takich konfliktów wymienić kilka.
Zasadniczą jest tu sprzeczność między starą, zabytkową zabudową, wymagającą
konserwacji i ochrony (choćby z uwagi na jej turystyczną atrakcyjność, abstrahując
od wartości artystycznych i symbolicznych), a dążeniem do lokowania i rozwijania
w tym obszarze funkcji nowoczesnego centrum wielkomiejskiego, w związku z
centralnym położeniem omawianej dzielnicy w obrębie całej aglomeracji krakowskiej
i rosnącym popytem na lokale w tej części miasta, m.in. z braku alternatywnej i
równie opłacalnej lokalizacji. Konflikt ów zaznaczył się już w połowie XIX wieku, gdy
omawiany rejon Krakowa zaczął stawać się centrum miasta. Po okresie jego pewnego
przytłumienia (w latach PRL), konflikt ten rozgrywa się obecnie w nowych warunkach
ekonomicznych. Sprzeczność: stara zabudowa – nowe funkcje rozwiązywana bywa
drogą niekiedy dość radykalnej przebudowy zabytkowych domów, nadbudowywania
ich, przekształcania układu lokali, zmiany systemu ogrzewania, oświetlania i
komunikacji (windy), a w skali kwartału zabudowy, lub ulicy poprzez wznoszenie
nowych budynków, nie zawsze należycie zharmonizowanych z pozostałą zabudową.
W otoczonej ścisłą ochroną konserwatorską staromiejskiej dzielnicy Krakowa
odnotować można przykłady takich budowli wzniesionych tu w ostatnich kilku
latach, jak np. dwa hotele na końcu ul. św. Marka, zrekonstruowany gmach banku
przy ul. św. Tomasza, przebudowane oficyny kamienic przy Rynku Głównym 37
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i Placu Szczepańskim 3−A. Być może planowana budowa „Nowego Miasta”
w sąsiedztwie opisywanej dzielnicy zmniejszy popyt na lokale usługowe w „Starym
Mieście” i konflikt ten straci na ostrości.
Innym przykładem konfliktowej sytuacji w tej części Krakowa są sprzeczności
między jej funkcjami usługowymi, o czym była już mowa w rozdziałach 3.6. i 5.1.
Przypomnieć tu tylko należy, iż poszczególne grupy usług wykazują różny poziom
efektywności ekonomicznej, wobec czego jedne poszerzają swój udział w powierzchni
użytkowej budynków, wkraczając na ich wyższe piętra, do podziemi, a nawet
na place i ulice, a drugie, nie mogąc tej konkurencji sprostać, zmuszone są opuścić
„Stare Miasto”. Do pierwszej grupy należą m.in. handel z gastronomią i administracja
gospodarcza (w tym zwłaszcza banki i usługi prawno−finansowe), a do drugiej rzemiosło,
kultura i oświata (ryc. 21). W mechanizm ten ingerują niekiedy władze miasta, starając
się w śródmieściu zatrzymać mniej rentowne, lecz prestiżowe i tradycyjne funkcje,
jak np. szkolnictwo wyższe, lecz zakres tej interwencji w warunkach przywracania
gospodarki rynkowej i prywatnej własności śródmiejskich nieruchomości jest jednak
coraz mniejszy. Walka konkurencyjna zachodzi też w obrębie poszczególnych grup
usług, np. handlu.
Traktowane en bloc usługi są jednocześnie w konflikcie z funkcją mieszkaniową
dzielnicy staromiejskiej. Wspomniana ekspansja przestrzenna (pionowa) usług oznacza
ubytek lokali mieszkalnych, co, w powiązaniu z naturalnym ubytkiem ludności
(spowodowanym zdeformowaną strukturą płci i wieku) i odpływem części mieszkańców
do innych dzielnic, jest przyczyną depopulacji „Starego Miasta”. Od 1960 roku liczba
mieszkańców omawianej dzielnicy spadła czterokrotnie. Proces gentryfikacji, któremu
sprzyja oferowanie do wynajęcia lub do kupna mieszkań o wysokim standardzie,
usytuowanych w budynkach nowych lub zmodernizowanych, jest tu dopiero w fazie
początkowej. Wkraczanie usług na miejsce mieszkań zabezpiecza jednak dzielnicę
przed opisywanym w innych miastach, także polskich, degradacją zabudowy
i uformowaniem się w jej obrębie rejonów ubóstwa, ze znanymi (także policji)
negatywnymi konsekwencjami.
Realizacja programu usługowego wymaga zapewnienia dostępu do dzielnicy
śródmiejskiej – tak więc kolejny konflikt dotyczy rozwoju funkcji śródmiejskich
w warunkach pogarszającego się dostępu do placówek usługowych z innych
części Krakowa. W latach 90. XX wieku nasze miasto, jak i cała Polska, przeżyło
„samochodowy szok” związany z gwałtownym przyborem liczby samochodów.
Wprowadzono wtedy ostre restrykcje wobec ruchu kołowego, co zapewniło
pieszym priorytet (i bezpieczeństwo) w staromiejskiej dzielnicy, utrudniły jednak one
funkcjonowanie pewnym typom usług, generującym większy ruch samochodowy.
Mogą więc być one nowym czynnikiem selekcji usług, podobnie jak wspomniane
mechanizmy rynkowe. Niewielka skala staromiejskiej dzielnicy umożliwia, co
prawda turystom jej pieszą penetrację, lecz dla nocujących w miejscowych hotelach
powstały trudności z parkowaniem. Dotyczy to również mieszkańców dzielnicy i
osób zatrudnionych w jej granicach, n.b. kilkakrotnie liczniejszych. Wspomniane
regulacje rozwiązały, na korzyść pieszych, inny konflikt, tj. ruchu kołowego i pieszego.
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A – liczba, B – powierzchnia;
1 – gastronomia, 2 – instytucje finansowe, banki, ubezpieczenia, 3 – hotele, 4 – handel, 5 – kultura,
6 – nauka i szkolnictwo, 7 – rzemiosło, 8 – administracja, 9 – mieszkania, 10 – liczba ludności,
11 – lokale nieużytkowane (w remoncie).
A – service units number, B – share of the usable floor in the buildings;
1 – catering, 2 – banks, insurance institutions, 3 – hotels, 4 – retail trade, 5 – culture, 6 – science and
schools, 7 – craft, 8 – offices, 9 – flats, 10 – population number, 11 – non−used premises (under renovation).

Ryc. 21. Zmiany funkcji dzielnicy staromiejskiej w Krakowie w okresie 1970−99
Fig. 21. Changes of Cracow’s historic core functions over the 1970−99 period
Źródło: opracowanie własne.
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Dla przechodniów jednak zagrożeniem są rowerzyści poruszający się chodnikami
– z braku ścieżek rowerowych.
Ostatnim, choć niemniej ważnym konfliktem obserwowanym w dzielnicy
staromiejskiej jest stan środowiska geograficznego, a warunki życia, pracy i
przebywania w tej części Krakowa. Środowisko to od dawna nie jest już „naturalne”.
Mieszkańcy, pracownicy, klienci, interesanci, studenci, turyści – wszyscy oni narażeni są
na zanieczyszczenie powietrza (w tym elektromagnetyczne), uciążliwe hałasy, zapachy
i wstrząsy, mają ograniczony dostęp światła słonecznego (m.in. wskutek zabudowy
wysokiej i stłoczonej na małych działkach), przebywają w pomieszczeniach sztucznie
oświetlonych i ogrzewanych (coraz częściej − klimatyzowanych), a jeśli odliczyć Planty,
to omawiana dzielnica ma ogólnie dostępnych terenów zielonych bardzo mało.
Poprawa tych warunków, a więc przynajmniej złagodzenie tego konfliktu, wymaga
korzystnych zmian w skali co najmniej całego miasta.
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Porównanie

badanej dzielnicy z podobnymi

obszarami w

Polsce

i za granicą

Opisywane w niniejszej pracy przeobrażenia funkcjonalne i przestrzenne
krakowskiego „Starego Miasta” nie są czymś wyjątkowym w epoce głębokich
przemian społeczno−politycznych zachodzących na przełomie XX i XXI wieku w całej
Europie Środkowo−Wschodniej a zatem nie tylko w Polsce. Przemiany te w polskich
miastach tego regionu zostały zapoczątkowane po 1990 roku, gdy wprowadzono
nowy system gospodarowania i nowe zasady zarządzania miastami. Dzielnice
śródmiejskie, w tym również i te zabytkowe, wykazują odtąd zmiany fizjonomii,
w wyniku budowy nowych obiektów lub przebudowy istniejących, modernizacji i
estetyzacji ulic, placów, budynków i lokali usługowych (ze środków samorządu lub
prywatnych właścicieli) oraz zmiany symboliki (reklamy, pomniki, nazwy ulic itp.). W
dzielnicach tych zachodzą także istotne przekształcenia funkcjonalne i przestrzenne,
polegające na rozwoju usług wyższego rzędu kosztem pozostałych, a w szczególności
mieszkalnictwa na skutek oddziaływania mechanizmu renty gruntowej (Słodczyk
2001a). Nasilająca się walka konkurencyjna o lokale w śródmieściu wynika z ich
ograniczonej podaży. W zabytkowych dzielnicach śródmiejskich, nowe budynki
muszą być tak starannie zaprojektowane, by nie stanowiły dysonansu dla okolicznej
zabudowy i siłą rzeczy są tam nieliczne.
Obserwowane w śródmieściach polskich miast przemiany są z jednej
strony echem procesów zachodzących w krajach wyżej rozwiniętych, a zarazem
„nadrabianiem opóźnienia” w rozwoju usług, w tym śródmiejskich, narosłego podczas
półwiecza „realnego socjalizmu”. Porównywanie sytuacji miast nawet tego samego
regionu społeczno−ekonomicznego bywa ryzykowne, warto tu jednak przytoczyć
dane dla Budapesztu i Pragi z lat 90. XX wieku i zestawić je z liczbami dla Krakowa
(tab. 21). W zakresie niektórych grup usług dystans dzielący Kraków od tamtych

Krakowska dzielnica staromiejska w dobie przemian społeczno−ekonomicznych ...
Tab. 21. Struktura usług w centrum Krakowa w latach 90. XX wieku w porównaniu
z Budapesztem i Pragą
Tab. 21. Service structure in the Cracow city−centre in the 90s against those of Budapest
and Prague

Źródło: Podział usług oraz dane dla Budapesztu i Pragi za Paal M., 1996; dane dla
Krakowa za 1990 roku za Nowakowską M., 1991; za 1999 rok – zebrane przez autora.

miast, kilkakrotnie przecież większych stolic państw, lepiej niż Polska rozwiniętych,
jest niewielki, w innych, jeszcze duży.
Krakowskie „Stare Miasto” ma, jak wiadomo, charakter zabytkowy, co stawia
prowadzonym tu działaniom modernizacyjnym istotne ograniczenia. Można go pod
tym względem porównać z analogicznymi obszarami kilku miast polskich, których
zagospodarowanie i funkcje zbadano ponownie w końcu lat 90. i w analogiczny
sposób, jak uczynił to autor w dzielnicy krakowskiej (tab. 22, ryc. 22). Referowane
przez Słodczyka (2001a) wyniki badań dla Wrocławia i Poznania są generalnie zgodne
z tymi dla Krakowa, zaś te dotyczące staromiejskich dzielnic trzech byłych miast
wojewódzkich Polski Południowej – Krosna, Nowego Sącza i Tarnowa – różnią się
między sobą i odbiegają od krakowskich.
Różnice te wynikają z historii poszczególnych miast, ze skali ich staromiejskich
dzielnic i z ich funkcji. Wspomniane 3 miasta małopolskie mają dzielnice staromiejskie
znacznie mniejsze od krakowskiej (w sumie ich obszar stanowi tylko połowę „Starego
Miasta” w Krakowie), dysponują więc dużo szczuplejszą powierzchnią użytkową
w obrębie zabudowy (o mniejszych gabarytach, niż staromiejskie pałace i kamienice

Źródło: dla Krakowa badania własne, dla Krosna – Wojciechowska 2002, dla Nowego
Sącza – Turek 2002, dla Tarnowa – Gawron 2001.
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Tab. 22. Funkcje dzielnic staromiejskich 4 miast Polski Południowej około 2000 roku i ich zmiany od 1980 roku
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Ryc. 22. Zmiany udziału usług w powierzchni użytkowej w dzielnicach staromiejskich
– A−B. w domach wokół Rynków we Wrocławiu i w Krakowie, C−D. w całości zabudowy w
Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie
Fig. 22. Changes of the service share in the usable floor of the historic cores – in
the houses around the market squares of Wrocław and Cracow by the floors (A – Wrocław:
1989, Cracow: 1990, B – Wrocław: 1996, Cracow: 1999) and in all the buildings of those
districts in Cracow, Krosno, Nowy Sącz and Tarnów (C – about 1980, D – about 2000)
Źródło: dla Krakowa badania własne, dla Krosna – Wojciechowska 2002, dla Nowego
Sącza – Turek 2002, dla Tarnowa – Gawron 2001, dla Wrocławia – Burnus i Miszewska za
Słodczykiem 2001a.
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w Krakowie), są też nieco trudniej dostępne, leżąc na wzniesieniach. W dodatku,
na szybki rozwój krakowskiej dzielnicy wpłynęło, oprócz większej skali średniowiecznego
założenia, także sąsiedztwo dworca kolejowego, podczas gdy w tamtych miastach
stacje kolejowe wybudowano daleko od historycznego miasta, co wywołało rozwój
usług poza nim, wzdłuż ulic prowadzących do dworca (Jagiellońskiej w Nowym
Sączu, Piłsudskiego w Krośnie, Krakowskiej w Tarnowie). Wreszcie, znaczenie
Krakowa, mierzone nie tylko obszarem i zaludnieniem, lecz zwłaszcza funkcjami (w
tym stołeczną, pełnioną przez sześć wieków) przewyższa tamte miasta, stanowiące
jedynie ośrodki powiatowe, jeśli pominąć 23−letni epizod wojewódzki (1975−98).
Ma to niewątpliwie wpływ na obecne użytkowanie i funkcje rozpatrywanych dzielnic
staromiejskich.
Tym niemniej jednak także i w tych mniejszych miastach obserwujemy w latach 90.
analogiczne procesy, jak w Krakowie. Użytkowanie ziemi jest tu ustabilizowane, nowe
budynki są nieliczne. Jednocześnie w obrębie zabudowy ubywa mieszkań (w związku
z zachodzącą depopulacją tych dzielnic) a przybywa lokali usługowych. W powierzchni
użytkowej budynków wzrósł odsetek usług handlowo−gastronomicznych, a także
tych wyższego rzędu: kultury, oświaty, bankowości. Odnośnie handlu, podobnie jak
w Krakowie przybyło w tych dzielnicach sklepów (mniej zakładów gastronomicznych).
O ile w przypadku Krakowa zachodzi w dzielnicy staromiejskiej proces nadrabiania
opóźnień w stosunku do podobnych wielkich miast zachodnioeuropejskich, to trzy
uwzględnione tu ośrodki zmniejszają dystans do Krakowa, jakkolwiek ich strefy
wpływów i w związku z tym funkcje śródmiejskich starych dzielnic mają zasięg dużo
mniejszy, obejmujący najwyżej kilka powiatów.
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Omawiana w tej pracy staromiejska dzielnica jest dla Krakowa obszarem
wyjątkowym. Nagromadzenie na niewielkim obszarze kilkuset zabytkowych budowli,
szczęśliwym zrządzeniem losu nietkniętych przez XX−wieczne wojny, bogate kolekcje
muzealne i swoista atmosfera tego miejsca stanowią o jej niezwykłej atrakcyjności
i generują intensywny ruch turystyczny. Jednocześnie obszar ten jest istotną częścią
centralnego ośrodka usługowego, pełniąc wiele funkcji ważnych dla Krakowa i
regionu. Jak już wskazano w Rozdziale 6, koegzystencja aktywności typowych dla
wielkomiejskiego centrum z wiekową zabudową jest trudna. Stąd niemal od stulecia
na porządku dziennym jest problem przyszłości tej dzielnicy, konserwacji i odnowy
jej substancji budowlanej oraz doboru funkcji.
Autor nie zamierza przedstawiać tu kolejnych koncepcji rozwoju badanego regionu
Krakowa. Zwraca jednak uwagę na okoliczność, iż rozwój ten od połowy XIX wieku
do 1939 roku odbywał się w warunkach wolnokonkurencyjnych, a inwestorzy
nie zawsze uwzględniali postulaty zgłaszane przez władze miasta i instytucje czuwające
nad zachowaniem piękna „starego Krakowa”. Obowiązujące od połowy XIX wieku
ograniczenia, narzucone przez austriackie władze wojskowe, spowodowały nadmierne
zagęszczenie zabudowy w dzielnicy staromiejskiej i uniemożliwiły „stworzenie
nowego centrum poza obszarem historycznej zabudowy” (Purchla 1990). Omawiana
dzielnica stała się wówczas z konieczności centrum handlu, administracji i kultury,
połączonym siecią linii tramwajowych (z węzłem koło Sukiennic!) z pozostałymi
rejonami Krakowa. Taki kierunek rozwoju kontynuowano w latach międzywojennych,
a także w okresie PRL. W tym ostatnim okresie prowadzono dość intensywne prace
remontowe, borykając się z niedostatkiem środków (które, paradoksalnie, powinny
być zapewnione w systemie „planowej gospodarki”) i z narastającymi negatywnymi
wpływami nadmiernego uprzemysłowienia miasta.
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W kolejnych planach rozwoju Krakowa (Ziobrowski 1996) omawiana dzielnica
pełnić miała funkcje usługowe dla całego miasta i regionu, w tym zwłaszcza usługi
wyższego rzędu, jak nauczanie na poziomie uniwersyteckim i kultura. Wspomniana w
Rozdziale 3.5. uchwała Rady Ministrów nr 402/61 z 10. 10 1961 roku dała podstawy
prawne, finansowe i organizacyjne dla działań zabezpieczających zabytkową zabudowę
i służących realizacji programu jej dalszych funkcjonalnych przeobrażeń (m.in.
usuwanie uciążliwego przemysłu, renowacja zabudowy mieszkaniowej połączona ze
zmniejszeniem zaludnienia). Był to program kompleksowej odnowy dzielnicy „Stare
Miasto”, zatwierdzony uchwałą nr 290/62 Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa
z dn. 30. V 1962 roku (Skiba 1976), Miejskie Biuro Projektów w Krakowie wykonało
inwentaryzację zagospodarowania dzielnicy, według bloków urbanistycznych,
sformułowało także propozycje rozmieszczenia usług w staromiejskich budynkach.
Warto zaznaczyć, iż „docelowy program” użytkowania pomieszczeń w zabudowie
w obrębie Plant (tab.23) zakładał 30−procentowe zmniejszenie powierzchni użytkowej –
poprzez wyburzenie zrujnowanych i niezabytkowych oficyn, a proponowane wówczas
wielkości powierzchni przypadające na handel, gastronomię, administrację, kulturę
Tab. 23. Planowana w latach 80. XX wieku struktura użytkowania budynków dzielnicy
staromiejskiej Krakowa i jej stan w 1999 roku
Tab. 23. Structure of use of the Cracow historic core buildings planned in the 80s and that
existing in 1999

Źródło: stan docelowy według Kraków – Śródmieście, Miejscowy Plan Szczegółowego
Zagospodarowania Starego Miasta, 1984, za R. Mydelem (1987), dane za 1999 rok
zebrane przez autora.
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i hotele są niemal zgodne ze stanem z roku 1999. Rozbieżności dotyczą zaś powierzchni
mieszkalnej, która w największym stopniu paść miała ofiarą wspomnianych wyburzeń
(n.b. niezrealizowanych) oraz funkcjonalnej restrukturyzacji.
Prace remontowe, pomimo prób ich skoncentrowania w kolejnych blokach
urbanistycznych, a więc w kilku co najmniej sąsiadujących budynkach i podwórzach,
znacznie się przeciągały. Szczegółowa analiza przekształceń jednego z takich bloków,
położonego w północnej części dzielnicy, między ulicami Floriańską, Szpitalną,
św. Marka i św. Tomasza, gdzie prace rozpoczęto w 1965 roku, wykazała długie
trwanie (15 lat!) fazy recesji, podczas której powierzchnia użytkowa była przejściowo
pomniejszona, wskutek wyburzeń i wyłączenia z użytkowania remontowanych budynków
(Mydel 1987). Zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Starego
Miasta z 1984 roku, w całej dzielnicy założono zmniejszenie udziału mieszkalnictwa
(w związku z przewidywanym spadkiem zaludnienia do poziomu 7 tys. osób), rzemiosła,
przemysłu i administracji na rzecz kultury, turystyki, handlu, gastronomii, nauki
i oświaty.
Kolejna uchwała Rady Ministrów z 1974 roku postulowała powiązanie odnowy
„Starego Miasta” z przekształcaniem jego funkcji, w kierunku ogólnomiejskiego
centrum usługowego. Wcześniej jeszcze, bo w 1973 roku, władze miasta powołały
Radę Naukową Kraków 2000 – grupę uczonych reprezentujących różne dziedziny
nauki, konsultującą plany rozwoju Krakowa (Kraków 2000, 1974).
Omawiane plany nie uwzględniały jednak niezależnie ustalanych projektów
rozbudowy Huty Sendzimira (ówczesnej Huty Lenina), zazwyczaj przekraczających
formułowane przez planistów miejskich założenia (Soja, Górka 1988). Zakład ten
wywierał zresztą negatywny wpływ także i na budowle dzielnicy staromiejskiej,
pomimo kilkunastokilometrowej odległości, co przez długie lata było tuszowane
(Klęska Ekologiczna Krakowa 1990).
Po 1990 roku, w warunkach trwającej nadal wielkiej przemiany polityczno
−gospodarczo−społecznej Polski, dotychczasowe plany rozwoju Krakowa i jego
„Starego Miasta” musiały zostać zrewidowane. Nastąpiła bowiem reprywatyzacja
terenów, budynków i lokali, realną władzę odzyskał samorząd terytorialny, na nowo
zaczęła działać renta gruntowa, a jednocześnie stary wielki przemysł popadł w kryzys,
zatrzymał się wzrost demograficzny miasta i pojawiły się liczne prywatne inicjatywy
w sferze gospodarczej i kulturalnej w tym także w śródmieściu.
W dzielnicy staromiejskiej proces odnowy uległ przyspieszeniu, m.in. dzięki
funduszom nowych właścicieli, dążących do szybkiego uzyskania dochodów
z wynajmowanych mieszkań i lokali usługowych. O zachodzących tam przemianach
funkcjonalnych mowa była w Rozdziałach 4−5. Tutaj warto tylko podkreślić fakt,
iż gwałtowny rozwój handlu i rozmaitych usług (np. finansowych i prawnych) spowodował
osiągnięcie poziomu zakładanego w dawniejszych planach odnośnie wielkości
powierzchni użytkowanej przez te funkcje (por. tab. 10 w rozdziale 4.2. z danymi
J. Skiby 1976 i odsetkami w tab. 23). Zwraca też uwagę spadek udziału rzemiosła znacznie
poniżej założeń planu, słaby rozwój instytucji kulturotwórczych (por. rozdział 3.6.)
i stagnacja powierzchni mieszkalnej, przy depopulacji głębszej, niż przewidywano.
Wracając do aktualnych planów, trzeba dodać, iż nowy kierunek rozwoju
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przestrzenno−funkcjonalnego Krakowa zakłada m.in. pewne zmniejszenie dominacji
„Starego Miasta” jako ośrodka usługowego w drodze inwestycji w 7 tzw. „obszarach
strategicznych” (np. na terenach obecnego dworca PKP i w dzielnicy Kazimierz),
a także rozwijania usług w innych rejonach Krakowa (Mydel 1994). W szczególności,
rozwinąć ma się handel poza dzielnicą staromiejską, w formie ciągów na przedłużeniu
wybiegających z niej głównych ulic i wielkich obiektów handlowych, tzw. „super−“
i “hipermarketów” na przedmieściach. Już obecnie Kraków ma ponad 20 takich
budowli, a dalsze są w budowie, lub w planach (Więcław 2000). Stanowią one
już pewną konkurencję dla sklepów w śródmieściu, przyciągając konsumentów
z peryferyjnych osiedli. Zahamowanie względnego spadku znaczenia „Starego
Miasta” może nastąpić dzięki rozbudowie urządzeń usługowych w jego sąsiedztwie,
co umożliwiłoby podział programu usługowego między centra „stare” i „nowe”,
z korzyścią dla przeciążonych już budowli staromiejskiej dzielnicy.
Już w latach 60. dostrzeżono konieczność budowy nowej dzielnicy usług
śródmiejskich w pobliżu „Starego Miasta”. Towarzystwo Urbanistów Polskich rozpisało
nawet konkurs na temat ukształtowania głównego węzła komunikacyjnego Krakowa
i zagospodarowania tego rejonu miasta (Materiały... 1967). Ten ambitny projekt,
który miał być zrealizowany do 2005 roku, zakładał wybudowanie tzw. „Nowego
Centrum” na obszarze ponad 1 km2, przylegającym od północnego−wschodu
do staromiejskiej dzielnicy. Pod rozległą płytą przeznaczoną dla pieszych znaleźć się
miały urządzenia ogólnomiejskiego węzła komunikacyjnego: zespół dworców PKP,
PKS i LOT oraz tunele dla samochodów i tramwajów, zaś na powierzchni, wokół
wspomnianej płyty: hotele, domy towarowe, banki, placówki kulturalne i rozrywkowe
oraz inne jeszcze instytucje usługowe, których potencjał w istotny sposób odciążyłby
dzielnicę staromiejską. Ta ostatnia zachowałaby przede wszystkim funkcje kulturalne
i turystyczne.
Referowana tu koncepcja nie została, jak wiadomo, urzeczywistniona, jakkolwiek
przeprowadzono zasadniczą modernizację dworca kolejowego (remont głównego
gmachu, nowe 5 peronów, przykrytych płytą z parkingiem, tunele pod terenami
dworca), a w kolejnych planach zagospodarowania przestrzennego Krakowa,
z 1977 i 1988 roku (Zabierowski 1996) omawiane tereny rezerwowano na funkcje
usługowe, ostatnio jako jeden z “obszarów strategicznych”.
W 2000 roku władze Krakowa podjęły rozmowy z amerykańską firmą Tishman
Speyer Properties (TSP), która przedstawiła wstępny projekt zabudowy rejonu dworca
PKP. Pierwszy etap tej inwestycji, nazwanej „Nowym Miastem” miał być ukończony
do 2003 roku (KF 2000). Plan TSP zakłada wybudowanie zintegrowanego węzła
komunikacyjnego (nowego dworca PKS powiązanego z dworcem PKP i linią szybkiego
tramwaju), zespołu budynków o funkcjach handlowych, usługowych i rozrywkowych
oraz biurowców o powierzchni 22 tys. m2. Pierwsza część „Nowego Miasta” zajmie
około 15 ha terenu przylegającego od północy do „Starego Miasta”, z rozległym
placem między budynkami dworca PKP i obecnej poczty (nowy Rynek?) i główną
osią w postaci przebudowanej ul. Pawiej. Przy wznoszeniu nowej dzielnicy usługowej
ma być zatrudnione ok. 3 tys. osób, a pracę w jej obiektach znajdzie dalsze 4,5 tys.
Druga faza budowy „Nowego Miasta” zakłada wzniesienie biurowców o powierzchni
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użytkowej ok. 150 tys. m2 i luksusowej zabudowy mieszkaniowej, w formie budowli
jednak niezbyt wysokich, aby nie doszło do zniekształcenia panoramy „starego
Krakowa”. Koszt całej inwestycji ocenia się na 750 mln. USD.
Oferta TSP długo była przedmiotem negocjacji, z udziałem władz Krakowa,
zarządów PKP, Poczty Polskiej S.A., PKS i innych instytucji, wobec czego prace
– (niezbędne wyburzenia) rozpoczęto dopiero wiosną 2003 roku. Należy Krakowowi
życzyć zrealizowania tego interesującego projektu, który poprawiłby sytuację
„Starego Miasta”, gdyż mogłyby tam rozwijać się funkcje najbardziej odpowiednie
dla zabudowy, najcenniejszej w całym mieście i decydującej o znaczeniu Krakowa
w Polsce, a nawet w Europie.
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Tematem niniejszego opracowania były przemiany, jakie w krakowskiej dzielnicy
staromiejskiej wywołuje trwający od kilkunastu lat proces transformacji społeczno
−ekonomicznej Polski. Omawiana część Krakowa – XIII−wieczne miasto lokacyjne,
od prawie dwustu lat ograniczone pierścieniem Plant – jest niewielka (79 ha),
lecz niezmiernie ważna dla całej aglomeracji, gdyż jest głównym elementem
ogólnomiejskiego centrum usługowego, a jej niektóre funkcje, jak np. kulturalna,
czy uniwersytecka, mają znacznie większy zasięg oddziaływania.
Środowisko przyrodnicze tej części miasta jest oczywiście dalece przekształcone.
Nierówności dawnej wierzchowiny aluwialnej zostały wyrównane, a na jej powierzchni
nagromadziły się warstwy kulturowe. Klimat miejscowy wciąż wykazuje wysokie
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, choć zmalały one nieco, dzięki modernizacji
ogrzewania tutejszych budynków i ogólnej poprawie ekologicznej sytuacji miasta.
Miejscowe tereny zielone, to prócz Plant (21−hektarowego parku) ogrody klasztorne
oraz grupy drzew i trawniki, rozproszone po całej dzielnicy. Zieleń ta ma, oprócz
estetycznej, także znaczenie bioklimatyczne, polepszając nieco warunki przebywania
w tym gęsto zabudowanym obszarze.
Jakkolwiek „oficjalny” początek Krakowa, czyli właśnie opisywanego obszaru,
datowany jest na 5. VI 1257 r., dzień wydania przywileju lokacyjnego, to jednak
rejon na południe od obecnej linii tramwajowej („Okół”) był zasiedlony co najmniej
od XI wieku, stanowiąc handlowo−rzemieślnicze podgrodzie u stóp Wawelu, z kilkoma
kościołami. Różna geneza obu części „Starego Miasta” jest dobrze widoczna w ich
rozplanowaniu: na północy wytyczono 4−hektarowy rynek i regularną sieć ulic,
na południu zaś głównym elementem pozostały ulice Grodzka (wiodąca do zamku)
i Kanonicza (z dworkami wawelskich kanoników). W Rynku wzniesiono ratusz,
siedzibę władz miasta, Sukiennice i inne obiekty handlowe, rzemieślnicy działali na
pobliskich ulicach i na przedmieściach. Wykształciła się też na zachodzie, po 1400
roku, dzielnica uniwersytecka, a na północy dzielnica szpitalna. Całe miasto opasano
podwójnym murem obronnym, z 8 bramami i ponad 40 basztami.
W XVI wieku Kraków stanowił stolicę potężnej monarchii i należał do głównych
ośrodków handlowych kontynentu, a zyski mieszczanie lokowali w budowlach
świeckich i sakralnych, z których wiele dotrwało do naszych czasów. Przeniesienie
stolicy do Warszawy rozpoczęło kryzys Krakowa, pogłębiony przez wojny i klęski
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elementarne, a przypieczętowany upadkiem państwa. Pod austriackim zaborem
i w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815−46) omawiana dzielnica przeszła
poważne zmiany. Zburzono wtedy wiele zrujnowanych budynków, w tym Ratusz
i prawie całe fortyfikacje. Od połowy XIX w. „Stare Miasto” stawało się centrum
usługowym dla całego miasta, przez co wzmocniła się jego funkcja handlowa,
powstały banki, zespół sądów, nowe gmachy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale
liczba ludności zaczęła spadać. Rozwój ten spowodowany był bliskością dworca
kolejowego, doprowadzeniem do dzielnicy linii tramwajowych i narastającym ruchem
turystycznym do Krakowa ze wszystkich ziem dawnej Polski. Uformowana wówczas
struktura użytkowania ziemi, w tym zabudowa, niewiele się już później zmieniła, m.in.
wskutek szczęśliwego uniknięcia przez Kraków zniszczeń, które mogły spowodować
wojny światowe. Zmiany po drugiej z nich związane były z wprowadzeniem nowego
ustroju politycznego – i z industrializacją miasta, która negatywnie odbiła się też na
„Starym Mieście” (wzrost zanieczyszczenia powietrza). Jednocześnie prowadzono tu
intensywne prace rewaloryzacyjne, m.in. w gmachach UJ i w kościołach. Usunięto
wtedy z Rynku linie tramwajowe. Liczba ludności nadal spadała, m.in. wskutek złych
warunków mieszkaniowych.
Zaistniałe po 1990 roku a spowodowane przez transformację przemiany,
których głównymi czynnikami było przywrócenie działania renty gruntowej, zmiany
własnościowe i wzmocnienie uprawnień samorządu, odzwierciedliły się nie tyle
w użytkowaniu ziemi całej dzielnicy, ile w użytkowaniu jej budynków. Niemal jak przed
150 laty, 3/4 powierzchni przypada na użytki techniczne (połowa na zabudowę),
a 1/4 na zieleń. Starą zabudowę, wśród której jest ponad 1000 chronionych
prawem zabytków, uzupełniono jednak kilkunastoma nowymi budynkami,
szybciej też przebiegają remonty i renowacje. Odnośnie powierzchni użytkowej w
staromiejskich budynkach, wzrósł w jej obrębie udział usług (do 49 %), a spadł udział
mieszkań, nastąpiły też przemieszczenia w obrębie usług, gdyż w nowych warunkach
ekonomicznych ich rentowność okazała się zróżnicowana. Obserwuje się przyrost
powierzchni usługowej na wyższych piętrach, a także w suterenach. Pod względem
intensywności użytkowania ziemi, charakter w pełni śródmiejski ma jednak tylko połowa
dzielnicy (Rynek Główny i sąsiednie ulice), gdyż resztę zajmują rejony mieszkaniowe
i innych funkcji nieśródmiejskich, oraz ogrody klasztorne i Planty.
Przywrócenie mechanizmu rynkowego uruchomiło w tym obszarze niemal
swobodną grę popytu i podaży, czynszów, podatków i kosztów eksploatacji.
W jej wyniku usługi wymagające większej powierzchni a obecnie mniej rentowne,
zaczęły opuszczać dzielnicę staromiejską, ustępując pola tym bardziej zyskownym.
Ubytek ten, widoczny w strukturze wykorzystania powierzchni użytkowej budynków
i w liczbie placówek dotyczy: rzemiosła, części administracji i kultury, a wzrost udziału
przede wszystkim handlu i gastronomii, a także finansów i usług prawnych. Do głównych
funkcji dzielnicy wyrażanych liczbą placówek i ich powierzchnią użytkową, należą
jednak nadal kultura, sztuka i turystyka, nauka i szkolnictwo, handel i gastronomia,
administracja i finanse. Dokładniejsza analiza uwidacznia też przesunięcia w obrębie
poszczególnych typów usług, np. w handlu przybyło wyspecjalizowanych sklepów
z artykułami przemysłowymi (obuwie, odzież, sprzęt fotograficzny i komputerowy),
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a ubyło sklepów spożywczych, choć zarazem więcej jest tzw. „delikatesów”.
Czynsze należą tu do najwyższych w mieście, stąd częste zmiany użytkowników,
rezygnujących z drogich lokali, gdy interes idzie źle. Jednak najsłynniejsze miejscowe
placówki kulturalne, teatry, muzea, kina, działają nadal w staromiejskiej dzielnicy,
decydując o jej atrakcyjności dla przybyszów w tym także z zagranicy. Ruch turystyczny
jest też jednym z czynników obserwowanego tu rozwoju handlu, a zwłaszcza
gastronomii. Utrzymują swój stan posiadania w tej części Krakowa Uniwersytet
Jagielloński i Papieska Akademia Teologiczna, oraz oddział PAN i reaktywowana
Polska Akademia Umiejętności. Z innych usług, wymienić jeszcze trzeba placówki
rzemieślnicze (fotograficzne, fryzjerskie) i dość liczne tu gabinety lekarskie.
Dostęp do „Starego Miasta” zapewniają linie tramwajowe i autobusowe biegnące
jego obrzeżem oraz jedna linia tramwajowa przecinająca je, na osi ulic Dominikańska
–Franciszkańska. Ruch kołowy jest tu zaś silnie ograniczany, ze względu na
konieczność ochrony dzielnicy, której ulice i tak nie są doń dostosowane i z uwagi
na intensywny ruch pieszy, oceniany w niektórych miejscach i niektórych porach
na kilkanaście tysięcy przechodniów na godzinę.
Liczba mieszkańców dzielnicy w 1998 roku wynosiła tylko 5,3 tys. to jest
4/5 stanu z 1988 roku i 1/4 z 1960 roku. Jest to społeczność demograficznie
stara, sfeminizowana, z dużym odsetkiem osób samotnych ale jednocześnie dobrze
wykształcona i zatrudniona głównie w usługach handlowo−oświatowych. Wspomniane
już przyspieszenie prac remontowych podniosło poziom warunków mieszkaniowych
„Starego Miasta”. Jest ono nadal atrakcyjnym miejscem zamieszkania, z uwagi
na dostęp do wszelkiego rodzaju usług i „genius loci” zabytkowej dzielnicy.
Oferowane są tu do wynajęcia lub do wykupienia luksusowe apartamenty.
Wśród ludności tej dzielnicy kilkusetosobowe grupy stanowią czasowo zameldowani
studenci i duchowni, w tym mniszki i mnisi 10 zgromadzeń zakonnych.
Omawiana dzielnica jest terenem konfliktów w przestrzeni. Do głównych
należą: sprzeczność między zabytkową zabudową a funkcjami nowoczesnego
centrum wielkomiejskiego, opisane już konflikty między poszczególnymi rodzajami
usług (rentownych i nierentownych) oraz między usługami jako całością a funkcją
mieszkaniową dzielnicy. Zaznacza się też konflikt między postępującym rozwojem
usług, a malejącą dostępnością do nich, wskutek restrykcji dotyczących ruchu
kołowego, wprowadzanych ze względu na kolejny konflikt: pieszych i samochodów,
a także rowerzystów, będących trzecią stroną tego konfliktu. Wreszcie, istotny
problem stanowi tu zły stan środowiska geograficznego, rzutujący na warunki życia,
pracy i przebywania w tej dzielnicy pracowników, klientów, studentów, interesantów
i mieszkańców. Rozwiązanie tych wszystkich konfliktów leży w gestii planistów i
władz miasta.
Zachodzące w staromiejskiej dzielnicy Krakowa pod wpływem transformacji
przemiany są z jednej strony przejawem procesów obserwowanych w wyżej rozwiniętych
państwach np. tercjaryzacji (rozwoju usług) czy gentryfikacji (podnoszenia poziomu
śródmiejskiej społeczności), a zarazem są „nadrabianiem opóźnienia” w rozwoju usług,
narosłego w okresie realnego socjalizmu. Kraków nie odbiega pod tym względem
od innych wielkich miast Polski i całej Europy Środkowo−Wschodniej. Z kolei
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staromiejskie dzielnice mniejszych polskich miast, z natury rzeczy mniej intensywnie
zagospodarowane, zmniejszają dystans dzielący je od krakowskiego „Starego
Miasta”, podlegając tym samym procesom np. wzrostowi powierzchni usługowej w
obrębie zabudowy, czy przyrostowi liczby placówek usługowych, przy jednoczesnej
depopulacji centrum miasta.
Dalszy rozwój omawianej części Krakowa, zgodnie z wielokrotnie wykonywanymi
planami dla całego miasta, polega na rozwijaniu potencjału usługowego,
przy utrzymaniu substancji budowlanej, nadal poddawanej starannym i niezbędnym
pracom konserwatorskim. Ochrona ta ma też dotyczyć terenów zielonych dzielnicy.
Co do programu usługowego, duże nadzieje wiąże się w Krakowie z projektem
tzw. „Nowego Miasta”, dużego zespołu śródmiejskich usług, który ma być wybudowany
w sąsiedztwie „Starego Miasta”, w pobliżu dworca kolejowego. Przedstawiony przez
amerykańskiego inwestora projekt ma odciążyć dzielnicę staromiejską od części
jej administracyjno−handlowych funkcji i pozostawić jej te najbardziej zgodne
z zabytkową zabudową, czyli kulturalne i turystyczne.
Na zakończenie trzeba wyrazić nadzieję, iż bieżąca, piąta już poważna przemiana
opisywanej dzielnicy (4 poprzednie miały miejsce po 1257 roku, po 1609 roku,
w połowie XIX wieku i po 1945 roku) uchroni jej „genius loci” i zapoczątkuje nowy
okres pomyślnego rozwoju.
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Summary

Historic core of Cracow Over Period
of Poland’s Socio−Economic Transition
of 20th and 21st Centuries Turn
– Its Land Use and Functions

The author dealt with changes caused in Cracow’s historic core by the socio−
economic transition of Poland, initiated in 1989.
The discussed part of Cracow – the city located in the 13th century, for over
two centuries limited by the Planty Gardens ring (earlier by defence walls), is quite
small (79 ha), but very important for the whole urban agglomeration. This is the
crucial element of Cracow’s city−centre and some of its functions, i.e. the university
and cultural ones, show much wider scope.
The natural environment of this part of Cracow is considerably transformed.
Denivelations of the alluvial fan was reduced, by the cultural deposits. The local
climate shows high pollution indices, in spite of the heating system modernisation
and a general improvement of the city ecological situation. Green zones, consisted
of Planty (21 ha), monastery gardens, trees and lawns dispersed all over the district,
have not only aesthetic values, but also the bioclimatic ones.
Although the “official” birth date of Cracow – and of the described area
– is that of the 5th June, 1257, when the town was granted a charter, an area
southward the tram line (that of “Okół”) had been settled at least since the 11th
century. This was the settlement situated at the foot of the Wawel Castle, populated
by merchants and craftsmen. There were several churches. The different genesis
of both the parts of Cracow’s historic core is still seen in their spatial patterns.
In the northern part medieval planners traced the huge Market Square (4 ha) and
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a regular street grid, while main axes of the southern one were streets of Grodzka
(leading to the castle) and Kanonicza (with mansions of Wawel cathedral canons).
In the Market Square the Cloth Hall was built, together with the numerous trade
buildings, there was also the town hall. The craftsmen worked in the adjacent streets
and in suburbs. Westward the university zone was created (after 1400), northward
– a hospital. The city was defended by the double wall ring, with 47 towers and 8
gates.
In the 16th century, its “Golden Age”, Cracow was a capital of the powerful
monarchy, being one of the greatest European emporia. Burghers invested their
incomes into new houses and churches. But a transfer of the royal court to Warsaw
in 1609 initiated the crisis, deepened by the war losses, elementary disasters
– and, finally, by the State fall in 1795. Under Austrian occupation and during
the Cracow Republic years (1815−46) the discussed district was considerably transformed.
Many ruined buildings were pulled down, the town hall and nearly all fortifications
included. Since the mid−19th century the historic core has been turned into the city−centre
– its commercial functions were developed, the bank, court and University buildings
were built – and the population number began to fall. This development was due to a
proximity of the railway station, the tram lines leading to the district and the growing
tourist traffic from all parts of partitioned Poland. The land use structure shaped
in this time hardly changed – also because Cracow was not destroyed during both
the World Wars. The changes since 1945 were caused by the new political system
introduction – and the industrialisation of the city, which influenced negatively
the historic core (the air pollution growth). A renovation of the district was continued,
mostly that of the University buildings and the some churches, the tram lines were
removed. The poor housing conditions were the factor of the further depopulation
of the district.
The transition of Poland’s socio−economic system in the 90s, causing
a return of the rent mechanism, property changes and the greater role of the self
−governmental bodies, in the discussed district was expressed not by its land use
structure, but rather by that of its buildings. Like 150 years ago, 3/4 of the district
was covered by technical uses (the half is built−up), 1/4 – by green spaces. The old
urban structure, in which there are over 1000 protected historic buildings, was
completed by about 20 new constructions. The renovation works are realised faster.
As regards the building usable floor, a share of the tertiary uses grew to 49%, that
of flats – fell to 43%. Within the tertiary sector the transition caused changes, because
of an inequal rentability of the particular services. An expansion of non−residential
uses to basements and on upper floors is observed. The city−centre character has
the central part of the district – the rest is dominated by the non−central functions
or covered by the green of Planty and the monastery gardens.
The rent mechanism caused in the district the considerable functional
evolution. The uses needing more space and being less rentable began to loose this area.
This is the case of craft, administration, culture, while trade, catering, financial/legal
facilities show the distinct growth of the unit number and the share in the total usable
floor. For the time being, the district’s basic functions are still those of culture, art
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and tourism, science and education, trade and catering, administration and finances.
The more detailed analysis reveals shifts within particular service types – i.e. there
are more shoe, cloth and computer shops, while less are the general food ones.
The rents are the highest here, thus users often change their locals. But famous
cultural institution, making the district attractive for the tourists (museums, theatres,
cinemas) are still active. There are numerous buildings of the Jagiellonian University
and the Papal Theological Academy. Among other uses , it is worth to mention
the craft and medicine facilities.
An access to the historic core is due to the tram and bus lines surrounding it
(one line passes through) – while the traffic is limited within, because of the building
protection and that of pedestrians. They are very numerous – in some places and
periods pass over 10 000 people per hour.
The population number in 1998 amounted only 5.3 thousand – 4/5 of
the 1988 level and 1/4 of that of 1960. This is the group demographically old
and feminised – and well−educated, working mostly in the trade and education.
The renovation improved the housing conditions of the district, which is attractive due
its tertiary potential and the “genius loci” of its old buildings. In this part of Cracow
often luxurious apartments are offered to let or buy. Among the local population
there are several hundred students – and the clergymen, in that monks and nuns
living in 10 monasteries.
The discussed district is the area of conflicts in space. These are: a
contradiction between the old urban structure and the modern central functions, a
competition between the services showing various rentability level, and that between
the whole tertiary sector and the residential function. Another conflict is that of the
functional growth – and the reduced accessibility of the district, due to the traffic
restrictions, necessary for the pedestrian safe – and that of cyclists, being the third
side of this conflict. Last but not least problem is the poor state of the natural
environment, harmful for employees, clients, students, customers – and the district
inhabitants. Solving of those conflicts is the considerable task for the city authorities.
The changes of Cracow’s historic core caused by Poland’s transition are
similar to those observed in other Polish and Central−European cities. Those changes
are symptoms of processes occurring in the city−centres of more developed countries
– like “tertiarisation” (the service development) and “gentrification” (the growth
of the social level of the local population) – and are the filling up of the gap caused
by the “real socialism” period, lasting some 50 years. Cracow’s city−centre is similar
to those of other great cities of Poland and of the whole region. On the other hand,
the historic cores of the smaller cities, less developed, tried to reduce the distance
between them and the Cracow one, due to the same trends – the service development,
the depopulation, etc. The further evolution of the discussed district – according to
spatial management plans of the whole city – should be the growth of its tertiary
functions and the renovation of its urban structure. The green spaces should also
be protected. As regards the functions, it is hoped in Cracow that the realisation
of the American project of the so−called “New City” – the great complex
of the city−centre service close to the historic core (near the railway station) will
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discharge the old district of the considerable part of administrative and commercial
facilities. For this part of Cracow the most proper functions are those of culture
and tourism.
Finally, it is worth to stress that the described above transition of Cracow’s
historic core, the fifth one – after those of 1257, 1609, the 19th century, and
1945 – will preserve its „genius loci” and initiate the new phase of its prosperous
development.

Résumé

Le noyau historique de Cracovie à l’ère
des transformations socio-économiques
en Pologne à la fin du XX siècle et au debut
du XXI siècle – son utilisation du sol et ses
fonctions

Le sujet de ce livre sont changes provoqués dans le noyau historique de la ville
de Cracovie par la transformation socio-économique, durant en Pologne depuis 1989.
Cette part de Cracovie – la ville médievale, fondée au XIIIe s. est entourée
des „Planty”, une verte avenue ayant remplacée les remparts il y a deux siècles – est petite,
d’une superficie de 79 ha, mais très importante. C’est un élément principal du centre de
services de la ville entière, et quelques fonctions de laquelle – universitaire, culturelle – ont
un rayon d’action beaucoup plus grand.
Le milieu naturel de ce quartier est, sans doute, transformé. Denivelations d’une
plaine, sur laquelle la ville était batie, sont nivelées, aussi grâce aux couches culturelles
épaissées, indices de pollution d’air sont hauts, bien que bas qu’auparavent, grâce
à une modérnisation du chauffage des maisons et l’amélioration générale d’une situation
écologique de la ville. Les espaces verts sont, outre les Planty, des jardins de couvents,
des arbres et des gazons, dispersés dans tout le quartier. Cette verdure améliore des
conditions bioclimatiques du centre-ville, étant aussi une décoration de ses bâtiments.
Quoique l’acte de naissance „officielle” de Cracovie – et de son noyau historique
– est daté au 5e juin 1257, le jour d’une charte de franchise, l’espace au sud de la ligne
de tram actuel /nommé „Okól”/ était peuplé depuis XIe s. C’était un bourg artisanal
et commercial au pied du château de Wawel, avec quelques églises. L’origine diffèrente
de deux parts de Cracovie ancienne est visible dans leur plans. Au nord se trouve la grande
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Place de Marché /4 ha/ tracée en 1257 avec un réseau régulier des rues voisines, tandis que
au sud des axes principaux sont la rue Grodzka /menante vers le château/ et Kanonicza, avec
les maisons des chanoines de la cathédrale du Wawel. Au milieu de la Place de Marché on
a bâti l’hôtel de ville, La Halle aux Draps et les autres bâtiments commerciaux, les artisans
travaillaient dans les rues voisines et dans les banlieux, hors de remparts. Il y avait aussi
le quartier universitaire à l’ouest /depuis 1400/ et celui d’hôpital au nord. Les fortifications
formaient une enceinte double, flanquée de 47 tours et percée de 8 portes.
Au XVIe s., son „L’âge d’or”, Cracovie était la capitale d’une monarchie puissante.
La ville fonctionnait comme l’emporium un de plus important d’Europe. La riche bourgeoisie
construisait splendides résidences et des églises. Mais le transfer de la cour royale
à Varsovie en 1609 commençait une crise de la ville, aggravée des guerres et cataclysmes,
et cachetée du declin d’Etat en 1795. Sous l’occupation autrichienne et pendant une
pèriode de la République de Cracovie /1815-46/ le quartier changeait notamment.
Beaucoup des maisons ruinées étaient démolies – avec l’hôtel de ville et presque toutes
les fortifications. De la moitié du XIXe s. le noyau historique commençait à devenir
le centre-ville moderne. Sa fonction commerciale se développait, on bâtissait banques,
tribunaux, nouveaux collèges de l’Université Jagellonne, etc. Ce développement était
provoqué par la proximité de la gare ferroviaire, l’ouverture des premières lignes de tram
et le trafic touristique vers Cracovie de toutes les parts de la Pologne partagée.
La structure d’utilisation du sol dans le quartier ancien formée dans ce temps-là
devenait presque intacte jusqu’au nos jours. Les changes observés plus tard étaient liés
avec le système politique nouveau introduit en 1945 et avec industrialisation du pays.
Dix kilometres à l’est le combinat métallurgique de Nowa Huta était ouvert et les suites
négatives de cette usine gigantesque étaient ressenties aussi au centre-ville. On faisait
la rénovation du quartier médieval, surtout les bâtiments de l’Université et les églises,
les lignes de tram y étaient fermées. La dépopulation durait, à cause des conditions
résidentielles défavorables dans les maisons vieilles et négligées.
Les effects principaux de la grande transition de Pologne sont des nouveaux
mécanismes du marché et un retour des proprieteurs anciens /ou leur héritiers/ qui disposent
libérament des parcelles et des immobilités. On observe donc les changements de l’usage
des bâtiments du centre-ville, tandis que la structure d’utilisation du sol est la même
qu’avant 150 ans – ¾ de la superficie du quartier est couverte par les espaces urbanisés /dont
la moitié par les bâtiments/ et ¼ - par la verdure. Parmi les vieilles bâtiments /dont 1000
sont monuments historiques protegées/, on a bâti une dizaine des objects nouveaux. Les
travaux de rénovation sont accélerés par les investisseurs privés. Quant à la superficie dans
les batiments, le secteur de services y occupait en 1999 49 %, et celui d’habitation – 43 %.
Pour ce qui est des taux des différents services, le retour de l’économie liberale a causé les
changes lieux avec la rentabilité inegale des activités particulieres. On observe l’invasion
de services vers le sous-sols et les étages au-dessus du rez-de-chaussée. La zone centrale
du quartier est le centre-ville veritable, parce que le reste a un caractère résidentiel ou
concentre les fonctions non-centrales. Toute la „Vielle Ville” est entourée des jardins
de couvents et des Planty.
Le jeu de prix du terrain cause dans le quartier une séléction des fonctions.
Les activités moins rentables ont du quitter du centre-ville. Cette migration, visible dans
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la structure d’utilisation des batiments et dans le nombre des unités économiques,
concern surtout l’artisanat, culture et administration publique. Au contraire, on y observe
le développement du commerce et restauration, aussi celui de finances et des services
juridiques. Les fonctions principales du quartier sont a present culture, art., et tourisme,
science et éducation, commerce et restauration, administration et finances. L’analyse
plus détaillé révéle l’évolution „intèrieure” des fonctions particulières. Il y a plus
de magasins de confection, de chaussures, d’électronique, et moins – ces offrant les
produits alimentaires généraux. Les loyers sont les plus hauts dans cette zone, donc les
entrepreneurs ayant problèmes quittent les locaux au centre-ville et sont remplacés par les
autres. Mais les fameuses institutions culturelles du quartier – théâtres, cinemas, musées –
grâce aux lesquelles cette part de Cracovie est le centre touristique, continuent à fonctionner.
Le tourisme est aussi un facteur important du développement commercial sous-dit.
Il y a plusieurs objets de l’Université Jagellonne et de l”Academie Théologique Papale.
On a constaté une regression de l’artisanat – et une stabilisation des services concernantes
la protection de santé.
L’accès du quartier est grâce aux lignes de tram et autobus. La circulation
y est limitée vu que la protection des bâtiments historiques – et celle des piétons,
le nombre de lesquels dans quelques lieux et quelques pèriodes se chiffre aux milliers
par heure.
La population du quartier – 5,3 mille en 1998 – est la moitié de celle du 1988
et le quart de celle du 1960. C’est la population vielle du point de vue démographique,
feminisée – et a un bon formation professionelle. Les citadins du centre-ville travaillent
essentiellement dans le secteur tertiaire. Le progrès des travaux de rénovation améliore
les conditions résidentielles du quartier, qui est un de plus attractifs de la ville entière,
grâce au program tertiaire abundant – et le „genius loci” de ses monuments. On y vend ou
loue des appartements de luxe. Parmi les habitants du quartier il y a quelques centaines
des étudiants – et du clergé, dans ce nombre des moines et des nonnes de 10 couvents.
On observe dans celle part de Cracovie des conflits spatiaux. Ce sont surtout
une contradiction entre le vieux tissu urbain et les fonctions du centre-ville moderne,
une concurrence des services particuliers /à cause de leur rentabilite inegale/ – et celle
du secteur tertiaire entier avec la fonction résidentielle. Les autres conflicts sont:
le développement des services au quartier et l’accès reduit au lequel, causé des restrictions
du trafic routier /nécessaires au point de vue des piétons – et des cyclistes, étant
la troisième part de ce conflit/, et la pollution d’environment, influençant les conditions
de vie, du travail et du séjour dans ce quartier des salariés, des clients, des étudiants,
des touristes – et des habitants. Le solution de ces conflits est une mission des autorités
de la ville.
Les changes causés de la transition pareilles à ces observés au noyau historique
de Cracovie surviennent dans les autres villes de Pologne et d’Europe postcommuniste.
Ils sont des symptômes d’une „tertiarisation” et „gentryfication” typiques pour les pays plus
développés que la Pologne – et d’un comblement d’une lacune entre les villes polonaises et
celles d’Europe Occidentale, provenue des 50 ans d’ancien regime. A present la situation de
Cracovie est pareille à celle d’autres grandes villes de Pologne et des pays voisins. Quant
aux les villes moyennes, leur noyaux historiques, utilisés moins intensivement essaient
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de reduire une distance entre eux et Cracovie. Le changements sont y pareilles – le
développement du secteur tertiaire, la dépopulation, etc.
Le futur de ce quartier de Cracovie – selon les plans de l’aménagement spatial
de la ville entière – est celui du centre-ville et de la rénovation continue de ses monuments.
La verdure du quartier doit être aussi protegée. On croit à Cracovie que la réalisation
d’un project américain nommé „La Ville Nouvelle” planifiée comme un grand complex tertiaire
tout près du quartier médievale /autour de la gare/ déchargerait des fonctions administratives
et commerciales, en laissant celles les plus convenables au son tissu urbain – le tourisme
et la culture.
Il faut ésperer que la transition actualle, la cinquième dans l’histoire millenaire
du quartier, après celles du 1257, du 1609, du XIX s., et du 1945 sauvera le „genius loci”
du quartier historique et commençera le nouveau pèriode du développement prospère.
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