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Streszczenie
Artykuł prezentuje charakterystykę przemian współczesnych miast, zwłasz-

cza w Polsce, zarówno dotyczących środowiska przestrzennego jak i społeczno- 
-kulturowego. Miasto jest od tysięcy lat „domem człowieka”, ukształtowa-
nym w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby i aspiracje społeczne, ale 
także jest środowiskiem o cechach kryzysogennych narażonym na rozmaite 
zagrożenia. Krytycy zwracają uwagę na proces alienacji współczesnego mia-
sta, wynikający z wielu cech ponowoczesnej rzeczywistości. Jednocześnie 
można wskazać rozmaite działania podejmowane dla „odzyskania” miasta. 
Druga część artykułu poświęcona została prezentacji przemian Krakowa 
i powstawaniu nowych przestrzeni społecznych odpowiadających na potrzeby 
środowisk kreatywnych. 

Słowa kluczowe: miasto ponowoczesne, przestrzeń miejska, kultura miejska, 
zasoby lokalne, potencjał kreatywny, nowe miejsca

WSTĘP

Od pierwszych miast pojawił się szczególny sposób zagospodarowania 
i organizacji przestrzeni oraz kształtował się specyficzny kompleks zjawisk 
społecznych, ogólnie określanych jako „życie miejskie”. Podobnie jak inne 
złożone systemy społeczne, miasto buduje i rozwija własną kulturę, która staje 
się podstawą jego tożsamości, częścią wizerunku prezentowanego na zewnątrz 
i do wewnątrz, a także należy do ważnych uwarunkowań sukcesu lub porażki. 
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Wyróżniamy tu elementy różnego rodzaju, poczynając od materialnych wytwo-
rów kultury miejskiej, przez normy o odmiennej sile regulujące funkcjonowa-
nie mieszkańców i użytkowników; system wartości integrujących zbiorowość 
miejską jako całość, ale też wartości środowiskowych (grupowych) związanych 
tylko z pewnymi kręgami; ponadto język i inne systemy komunikowania się – na 
elementach kultury symbolicznej kończąc.

Miasto jako całość społeczno-przestrzenną charakteryzuje wielość typów 
aktywności społecznej, ekonomicznej i politycznej, złożoność struktur, różnorod-
ność powiązań, wielokulturowość. Ze względu na te cechy niezbędna jest w nim 
znaczna liczba wyspecjalizowanych instytucji, otwartość systemów społecznych, 
a także wielość przestrzeni o różnorodnych funkcjach. Szczególną rolę odgry-
wają we współczesnym, wysoce heterogenicznym mieście obszary, które można 
określić jako sceny życia miejskiego, miejsca spotkań i dialogu. Oferowane przez 
miasto możliwości dotyczyły pracy, szans na awans społeczny, dostępu do wiedzy, 
uczestnictwa w zróżnicowanych praktykach życia społecznego, nawiązywania 
przydatnych kontaktów, możliwości wzbogacenia się i innych cenionych dóbr. 
Ponadto zapewniało ono cenne poczucie swobody poprzez udostępnianie rozma-
itych wariantów własnego „miejsca” (do wyboru), anonimowość czy brak presji 
opinii społecznej. Jednocześnie jednak pojawiały się od początku zagrożenia, 
zwłaszcza dla osób mniej przedsiębiorczych czy samodzielnych, potrzebujących 
wsparcia innych. Miasto, oferując wolność, pozbawiało w pewnym zakresie 
poczucia bezpieczeństwa. Życie miejskie stwarzało konieczność odpowiadania 
na wyzwania, szybkiej orientacji w pojawiających się okazjach czy zdolności 
do podejmowania ryzyka. Miasto jest także od samego początku środowiskiem 
o wysokim stopniu zmienności.

Zachodzące w mieście przemiany dotyczą wszystkich jego podsystemów, 
pojawiają się zatem nowe elementy, nowe struktury, nowe procesy, nowe funkcje, 
podczas gdy inne zanikają lub ulegają modyfikacjom. Te procesy odnajdujemy 
we wszystkich miejskich podsystemach: społecznym, przestrzennym, kulturo-
wym czy gospodarczym. W zbiorowości mieszkańców zachodzą różnorodne 
przeobrażenia, dotyczące jej wielkości, stopnia zróżnicowania: społecznego, 
zawodowego, etnicznego i religijnego, zamożności oraz preferowanych stylów 
życia. Przekształceniom ulegają podstawy społecznego ładu, zasady organiza-
cji życia miejskiego, polityka władz miasta, działania gospodarcze i rozmaite 
elementy kultury. Także w przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe obiekty, 
elementy oraz sposoby jej użytkowania i zorganizowania. W pewnym sensie 
miasto jest „oknem wystawowym” systemu społeczno-politycznego, kultury, 
poziomu gospodarczego czy etapu rozwoju cywilizacyjnego.  Pojęcie „współ-
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czesne miasto”, które jest tu przedmiotem rozważań odnosi się do miasta drugiej 
połowy XX wieku i początków XXI, jest zatem środowiskiem społeczno-prze-
strzennym kształtującym się pod presją narastających zmian technologicznych 
zmieniających nasze sytuowanie się w przestrzeni materialnej. To, co przez całe 
wieki było jednym z istotnych wyróżników miasta jako środowiska człowieka 
– gęste, skomplikowane powiązanie działań, ludzi, obiektów, symboli na nie-
wielkiej przestrzeni stopniowo traci na znaczeniu, przynajmniej w niektórych, 
bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie społeczeństwach. Zmienia się także 
związek twórców-mieszkańców – użytkowników ze społecznie wytworzonymi 
przestrzeniami produkcji, konsumpcji, symboliki, ludycznymi.

Krytycy współczesnych miast, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, zwracają 
uwagę na niebezpieczny z punktu widzenia tradycyjnych funkcji tego środowiska 
społeczno-przestrzennego proces „alienowania się” miasta w stosunku do swoich 
twórców. Miasto staje się człowiekowi obce, często wrogie. Zygmunt Bauman, 
charakteryzując miasto odpowiadające radykalnej wizji unowocześnienia prze-
strzeni, zgodnie z najbardziej funkcjonalnymi założeniami przywołuje smutne, 
choć pouczające dzieje Brasilii, w której O. Niemeyer próbował wcielać w ży-
cie lecorbusierowski le Plan dictateur: „W powszechnym odczuciu najbardziej 
widoczne objawy brasilitis to brak tłumu i tłoku, puste rogi ulic, anonimowość 
miejsc i ludzkie postaci pozbawione twarzy oraz odrętwiała monotonia otoczenia, 
które nie kryje żadnych zagadek [...]. Mistrzowskie rozplanowanie Brasilii redu-
kowało do zera szanse spotkania drugiego człowieka” [Bauman, 2000: 55]. Owo 
zanikanie witalnych funkcji miasta dostrzegalne jest przy analizie cech miasta 
ponowoczesnego. Ten typ środowiska społeczno-przestrzennego ukształtował się 
w wyniku czwartej rewolucji społecznej rozpoczętej wynalezieniem i powszech-
nym zastosowaniem mikroprocesora. Coraz większe znaczenie dla budowania 
systemu relacji międzyludzkich w układzie interakcji między jednostkami 
i, stopniowo, instytucjami, mają rozmaite rodzaje przestrzeni wirtualnych, portale 
społecznościowe i inne formy komunikowania się za pośrednictwem globalnych 
sieci. „Agora przenosi się do sieci” – wskazuje Ewa Rewers [2005: 7] w swojej 
charakterystyce post-polis. Miasto, które było obietnicą miejsca-domu dla czło-
wieka, stało się, ze względu na zachodzące w nim procesy społeczne, ale i spo-
sób kształtowania przestrzeni – rozbijający obszary naturalne tworzone w toku 
powolnego rytmu rozwijania się społeczności lokalnych – miejscem natykania 
się na obcych [Sennett, 1996: 19]. Ten kierunek rozwoju miast, który w pewnym 
sensie jest ich od-społecznianiem, sprzyja upowszechnianiu się jednego z najwięk-
szych zagrożeń dla jakości życia miejskiego – stanów lękowych i braku poczucia 
bezpieczeństwa. Skłania to ludzi do rozmaitych działań w przestrzeni, kulturze 
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i życiu społecznym, do powstawania gated-communities, budowania mentalnych 
murów między różnymi grupami nawzajem postrzegającymi się jako zagrożenie, 
a także do unikania pewnych miejsc czy ludzi zdefiniowanych jako „inni”. 

Nie oznacza to oczywiście, że władze miast i rozmaite instytucje w nich funk-
cjonujące nie podejmują najróżniejszych działań w dążeniu zarówno do symbo-
licznego „odzyskania” przestrzeni miejskiej czy kształtowania obszarów spotkań 
i dialogu, jak też do wprowadzenia w życie atrakcyjnych form uczestniczenia 
w procesach życia społecznego. Szczególnie wiele uwagi takim możliwościom 
poświęca się w rozważaniach nad kształtowaniem miasta kreatywnego. Z jednej 
strony jest ono rozumiane w kategoriach specyficznego podejścia do ciągłego 
planowania i rozwiązywania problemów występujących we współczesnych mia-
stach. Podstawowe znaczenie ma tu budowanie sieci powiązań między różnymi 
podmiotami, funkcjonującymi we wszystkich ważnych sferach życia miejskiego. 
Z drugiej strony koncepcja miasta kreatywnego pozostaje związana z rozwojem 
wielu nowoczesnych „przemysłów” i działań, w tym zwłaszcza przemysłów 
kultury i branży informacyjnej. Istotne znaczenie ma tu rozwój różnych dziedzin 
kultury artystycznej i wzrost obecności sztuki w przestrzeniach miasta. Chodzi 
zwłaszcza o ich znaczenie w budowaniu przestrzeni dialogu i wzajemnego ro-
zumienia się rozmaitych grup oraz w rozwoju gospodarczym. Inną ważną cechą 
kreatywnego miasta jest wzmacnianie różnorodności społecznej i kulturowej, 
a poprzez to stymulowanie wielokierunkowego rozwoju kultury oraz skłanianie 
członków społeczeństwa do porozumiewania się i rozumienia [Duxbury, 2004: 
6]. Warto wskazać, że budowanie kapitału kreatywności miast wiąże się z prze-
łamywaniem negatywnego wpływu różnic kulturowych, o czym była mowa 
wyżej. Heterogeniczność środowiska miejskiego może być zasobem – elementem 
potencjału kreatywności, ale też, rzecz jasna, źródłem zagrożenia. Z jednej strony 
chodzi tu o rozróżnienie „chcianego” i „odrzucanego” dziedzictwa kulturowe-
go, z drugiej – o umiejętności i wolę konwertowania owej różnorodności na 
wzmacnianie kapitału intelektualnego czy społecznego kształtowanego w ramach 
kultury miejskiej. Już kilkadziesiąt lat temu J. Jacobs wskazywała na znaczenie 
różnorodności przestrzeni, instytucji, zachowań i cech mieszkańców dla wital-
ności i tworzenia „ducha” miasta. Znaczną część swoich rozważań nad życiem 
i śmiercią wielkich amerykańskich miast poświęciła różnorodności przestrzennej 
i społecznej miasta, która decyduje o jego możliwościach rozwojowych [Jacobs 
1961: 152 i nast.]. Dopuszczenie do kształtowania się obszarów kryzysowych 
w mieście, brak odpowiednich „interwencyjnych” inwestycji, a także perspektyw, 
utrzymywanie się lub powiększanie sfery ubóstwa, postawy bierności ze strony 
władz czy instytucji, upowszechnianie się postaw roszczeniowych w pewnych 
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grupach mieszkańców – to zjawiska współdecydujące o występowaniu zjawisk 
społecznej dezorganizacji. Tworzenie kapitału kreatywności w miastach wiąże 
się zatem także z rozwojem lokalnych przedsiębiorstw społecznych, szukaniem 
nowych rozwiązań dla zwiększenia dostępności mieszkań, rozwijaniem instytucji 
ekonomii społecznej sprzyjających ujawnianiu się inicjatyw środowisk marginali-
zowanych, nieobecnych w głównym nurcie życia społecznego, kultury i gospodar-
ki. Takie lokalne projekty są dla powstawania miasta kreatywnego równie ważne 
jak zorientowane globalnie klastry rozwojowe oparte na kojarzeniu talentów, 
nowoczesnych technologii i współpracy międzynarodowej [Polèse, Stren 2000: 
16]. Same projekty „flagowe”, choć ważne dla stymulowania rozwoju miasta, 
nie są wystarczające do wykreowania trwałego potencjału twórczego. 

KIERUNKI PRZEMIAN MIAST WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Okresy wielkich przemian, takich, jakie zachodzą w Polsce w ciągu ostat-
nich dwóch dekad, powstawanie nowych systemów społeczno-ekonomicznych, 
kształtowanie się nowych zasad sprawowania władzy, nowe uprawnienia władz 
lokalnych i reguły życia społecznego, a także demokratyzacja procesów podej-
mowania decyzji – wszystko to przynosi szczególnie wiele zmian w organizacji 
i sposobach wykorzystywania przestrzeni.

Wśród najważniejszych przeobrażeń miasta jako zbiorowości, od początku 
lat 90. XX wieku, należy wskazać pojawianie się nowych elementów struktury 
społecznej oraz wzorów nierówności i dystansów społecznych. Zmianie ulegają 
podstawy ładu społecznego i reguły rządzące interakcjami między rozmaitymi 
podmiotami funkcjonującymi w życiu społecznym. Zmieniają się poszczególne 
elementy kultury: normy, wartości, przekonania, sposoby komunikowania się, 
symbole, wytwory materialne. Powstają nowe prądy twórczości artystycznej. 
Wszystkie te zjawiska w większym lub mniejszym stopniu znajdują odzwier-
ciedlenie w przestrzeni.

Współczesne miasta polskie określane są często, niezbyt precyzyjnie, jako 
„postsocjalistyczne”, a zatem takie, w którym zanikły, przynajmniej w pewnym 
zakresie, elementy przestrzenne i społeczne związane ze specyfiką społeczeństwa 
socjalistycznego, a pojawiły się nowe związane z przechodzeniem od gospodarki 
centralnie sterowanej do opartej na zasadach rynkowych oraz od społeczeń-
stwa autorytarnego do demokratycznego. Wytwarzanie przestrzeni w mieście 
socjalistycznym zdominowane było przez decyzje polityczne dotyczące m.in. 
realizowania celów ideologicznych, przede wszystkim budowania (konstruo-
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wania) nowego typu społeczeństwa. Cechy takiego społeczeństwa obejmowały 
m.in. egalitarność, masowość, specyficzny rodzaj struktury społecznej oparty na 
dominacji wielkoprzemysłowej klasy robotniczej czy podporządkowanie władzy 
centralnej. Intensywna industrializacja ukształtowała struktury przestrzenne 
i społeczne, zdeterminowała układ hierarchiczny klas i warstw społecznych, 
wpłynęła też znacząco na struktury administracyjne i wzajemne powiązania 
między regionami. Przemysłowi przyznano status najważniejszego czynnika 
miastotwórczego, co wiązało się z praktyką lokowania fabryk w miastach. „Ta 
narzucona industrializacja sprzyjała żywiołowemu rozwojowi zwłaszcza małych 
miejscowości, ponieważ kierowano do nich znaczne inwestycje. Żywiołowość 
rozwoju miała jednak swoją cenę – procesy destrukcji istniejących układów 
przestrzennych i społecznych” [Prawelska-Skrzypek, 1990: 20].

Socjalistyczna przeszłość jest istotnym bagażem utrudniającym procesy 
harmonijnego rozwoju. Ponadto na te niekorzystne residua PRL-u nakładają się 
procesy przemian charakterystyczne dla współczesnych miast w epoce globali-
zacji. W efekcie tworzy się szczególny rodzaj collage’u miejskiego, w którym 
w sposób mniej lub bardziej dopasowany funkcjonują wspólnie elementy społecz-
ne, kulturowe i przestrzenne należące do różnych porządków. Ta sytuacja sprzyja 
powstawaniu sprzeczności i zderzeń kulturowych wyrażających się zarówno 
w chaosie przestrzennym, jak i w braku ładu społecznego w codziennych prakty-
kach życia miejskiego. Jednocześnie funkcjonowały (i wciąż jeszcze funkcjonują), 
po pierwsze, elementy „socjalistycznej w treści” przestrzeni: budynki, pomniki, 
trwałe dekoracje związane z poprzednią epoką, po drugie zaś, nowe, wyłaniające 
się elementy przestrzeni postsocjalistycznej: pomniki, elementy sakralne, nazwy, 
miejsca. Niektóre elementy przestrzeni stosunkowo łatwo zmienić lub całkiem 
odrzucić, inne mają charakter trwały i chociażby ze względów ekonomicznych 
muszą pozostać, nawet jeśli kojarzą się z czasami socjalizmu. Bardziej złożona 
kwestia to pozostałości w praktykach życia społecznego i rytuałach miejskich 
– jako elementy kultury i odzwierciedlenie orientacji mentalnych wykazują 
one tendencję do opóźniania się w stosunku do przemian gospodarczych czy 
politycznych. 

Perspektywy rozwojowe miast polskich w ciągu ostatnich dwóch dekad 
w coraz większym stopniu zależą od ich lokalnych zasobów, a nie od decyzji 
centralnego planisty. Te zasoby rozwojowe, zarówno materialne, jak i niema-
terialne, obejmują zazwyczaj kapitały: ludzki, społeczny, kulturowy, natury 
(przyrodniczy) i gospodarczy. Mogą one być rozpoznawane, rozwijane, ale 
oczywiście także marnowane czy zaprzepaszczane przez niewłaściwą politykę 
ich wykorzystywania, brak odpowiedniej strategii bądź inne czynniki działające 
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jako bariery w stymulowaniu rozwoju lokalnego. Kapitały te stanowią swego 
rodzaju całość, wzajemnie się warunkują i, w pewnym zakresie, mogą ulegać 
konwersji. Zróżnicowanie poziomu ich rozwoju na płaszczyźnie lokalnej wy-
znacza aktualne pozycje miast jako atrakcyjnych środowisk. Gospodarowanie 
przestrzenią od początku transformacji stało się bardziej oszczędne i efektywne. 
Pojawiły się zjawiska polaryzacji, jeśli chodzi o stopień koncentracji zabudowy, 
zamożność miast i regionów, nasilenie korzystania z nowoczesnych technologii, 
zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych i inne wymiary [Malikowski, 
2001: 335–336]. 

W związku z procesami restrukturyzacji istotnej zmianie ulegają funkcje wielu 
obszarów. Przede wszystkim zmniejsza się znaczenie tradycyjnie rozumianych 
przestrzeni produkcji, a także zachodzą istotne przeobrażenia w przestrzeniach 
konsumpcji (zwłaszcza dzielnic mieszkalnych i rekreacyjnych), rozwija się 
przestrzeń wymiany oraz kształtują się nowe rodzaje przestrzeni społecznych, 
często wielofunkcyjnych, jak również przestrzenie o charakterze ludycznym 
[Jałowiecki 2005].

W wyniku transformacji następuje zwielokrotnienie podmiotów wytwarza-
nia przestrzeni: ważną rolę odgrywają samorządy terytorialne, przedsiębiorcy 
krajowi i zagraniczni oraz dawni właściciele nieruchomości zmierzający do 
restytucji swojej własności. W „grze o przestrzeń” biorą też udział inwestorzy 
prywatni, dysponujący znacznymi środkami finansowymi, a często mający bardzo 
rozbudowane potrzeby konsumpcyjne. Maleje rola planów zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast rośnie znaczenie projektowania architektonicznego 
i architekta jako „autora” zagospodarowania przestrzeni. Miasto przekształca się 
z przestrzeni politycznej w przestrzeń ekonomiczną [Jałowiecki 1996: 46].

Podkreślić należy wzrost wykształcenia, rozwój potrzeb w zakresie realizo-
wania wybranego stylu życia, wyższy poziom zamożności, zmiany budżetu czasu 
(np. bardziej elastyczne godziny pracy), pogłębienie świadomości ekologicznej 
i upowszechnianie się bardziej racjonalnych stylów życia, obejmujących m.in. 
aktywną rekreację. Inne istotne zmiany to zwiększenie zainteresowania sposo-
bami zagospodarowania przestrzeni, a także powstawanie aktywnych środowisk 
lokalnych podejmujących dialog z władzami miasta oraz wyrażających swoje 
potrzeby i aspiracje.

Wszystko to oznacza zdecydowaną przemianę sposobu użytkowania prze-
strzeni, jakkolwiek w najznaczniejszym stopniu dotyczy to oczywiście kilkunastu 
największych miast, o sporym potencjale rozwojowym, w których nastąpiła 
koncentracja osób z wyższym wykształceniem, aktywnych, przedsiębiorczych, 
uczestniczących w życiu społecznym w stopniu ponadprzeciętnym. I w tych 
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ośrodkach jednak można wskazać rozmaite zagrożenia rozwojowe wynikające 
z chaotycznych procesów zagospodarowywania przestrzeni i powstających en-
klaw narażonych na niebezpieczeństwo degradacji – słowem, obszarów kryzyso-
wych. Wyzwanie stanowi skuteczne prowadzenie odnowy historycznych centrów 
miast oraz poprawa polityki przestrzennej, w tym gospodarowanie przestrzenią 
według modelu „dobry gospodarz” [Karwińska, 2008: 49] oraz prężna polityka 
społeczna oparta na aktywizacji środowisk zagrożonych. W sferze przestrzennej 
potrzebne jest równoważenie rozwoju obszarów metropolitalnych, odwołujące 
się do koncepcji miasta kompaktowego i urbanizacji spolaryzowanej (rozwój 
procesów urbanizacyjnych w ściśle określonych miejscach i na wyznaczonych 
kierunkach, zapobiegający zjawiskom urban sprawl) oraz reurbanizacji (zwią-
zanej z rewitalizacją obszarów zdegradowanych), wzmacniającej tożsamość 
obszarów metropolitalnych [Markowski, Marszał, 2006: 21–22].

Rodzi się pytanie, w jakim stopniu miasta polskie zostały dotknięte podob-
nymi problemami i podlegają procesom przemian charakterystycznych dla miast 
krajów rozwiniętych. Na pewno pojawił się ów opisywany przez N. Ellin strach, 
który był (i jest) istotnym czynnikiem wpływającym na sposób budowania miasta. 
Charakterystycznym przejawem tego uczucia jest szybki rozwój grodzonych 
osiedli i podejmowanie kontroli na znacznych obszarach miast, co przyczynia 
się do ubożenia życia miejskiego, zmniejszając prawdopodobieństwo zachowań 
spontanicznych [Ellin, 2001: 86–83]. Cechą polskich miast jest widoczna obec-
ność pewnych środowisk powiązanych z klubami sportowymi, narzucającymi 
podziały przestrzenne w drodze zaznaczania granic „strefy wpływów” kibiców 
takiego czy innego klubu (np. przy wykorzystaniu agresywnych graffiti). Inne 
charakterystyczne zjawiska to polaryzacja przestrzenna i społeczna prowadząca do 
podziału na „złe” i „dobre” miejsca (dzielnice), a co za tym idzie – pojawianie się 
obszarów no-go-in (dla uprzywilejowanych) i, do pewnego stopnia, no-go-out (dla 
tych przypisanych gorszym dzielnicom) [Bauman, 1997: 150], choć zwłaszcza 
to drugie zjawisko nie jest jeszcze w polskich miastach szczególnie widoczne. 
Czy procesy te będą się nasilały? Powstawanie gett, czyli gettoizacja, jest nie-
uchronnym skutkiem przemian, polaryzacji społeczno-przestrzennej i tworzenia 
się oddzielnych światów w ramach przestrzeni miejskiej – gett przymusowych 
i gett z wyboru (gated communities) [Bauman, 2001: 114–116]. Inne zjawisko 
występujące w miastach zachodnich to kurczenie się przestrzeni publicznych 
na rzecz przestrzeni prywatyzowanych, a także zanikanie miejsc na rzecz „nie-
-miejsc” lub, co gorsza, „nie-miejsc- udających-miejsca”, czego przykładem są 
galerie handlowe [Burszta, 2010: XII]. Stanowi to także zagrożenie dla harmonij-
nego funkcjonowania systemu przestrzennego polskich miast [Smagacz, 2008].
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Ważne wydaje się wreszcie podkreślenie narastającego zróżnicowania kul-
turowego w obrębie miast polskich, przede wszystkim największych ośrodków 
metropolitalnych, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi skutkami tego 
zjawiska [Karwińska 2009a]. Podobnie jak w wielokulturowych miastach in-
nych krajów, i w polskich pojawia się problem prawa do miasta rozumianego 
jako prawo do naznaczania przestrzeni publicznej na swój sposób i zgodnie 
z własnymi wartościami. W warunkach polskich jest to w mniejszym stopniu 
problem kształtowania się dzielnic „mniejszościowych”, powstawania odrębnych 
przestrzennie, społecznie i kulturowo gett (choć pojawiają się znaczne skupiska 
„przybyszów”, zwłaszcza w wielkich miastach), a w większym – radzenie sobie 
z różnorodnością kulturową, która ma korzenie w odległej czasem przeszłości, 
a o której przez wiele lat (czy wieków) nie pamiętano. Chodzi tu na przykład 
o dziedzictwo pruskie czy niemieckie na Ziemiach Odzyskanych, a także dziedzic-
two żydowskie, litewskie, białoruskie, łemkowskie czy ukraińskie, które niejako 
na fali procesów demokratyzacji życia społecznego jest, przez osoby i środowiska 
z nim związane, przypominane i prezentowane w dyskursie publicznym. Niektóre 
z tych treści budzą rozmaite kontrowersje, stają się niewygodne lub, przeciwnie, 
przywoływane przez lokalnych polityków, często dla uzyskania doraźnych ko-
rzyści. W istocie w tym „prawie do miasta” chodzi też o prawo do decydowania 
o obecności bądź nieobecności pewnych tradycji, nazw, symboli czy zachowań. 

Podobnie jak w miastach zachodnich, także i w polskich pojawiają się ten-
dencje do przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji przestrzennej 
i kulturowej. Znajdują one wyraz w dążeniu do wykreowania nacechowanych 
pozytywnie wydarzeń w sferze kultury miejskiej oraz inspirowania zjawisk unika-
towych, nadających miastom cechy wyjątkowe. Standardem staje się budowanie 
obrazu miasta na bazie jego zróżnicowanych tradycji, dzięki wykorzystaniu moż-
liwości tkwiących w heterogeniczności społecznej, kulturowej czy gospodarczej. 
Powraca tu problem „prawa do dziedzictwa”, polityki kulturalnej wspierającej 
tę „chcianą”, akceptowaną część przeszłości danego miasta czy regionu, a jed-
nocześnie omijającej tę „niechcianą”, czasem postrzeganą jako zagrażająca (np. 
kwestia zaniedbanego, często celowo niszczonego dziedzictwa żydowskiego 
w wielu miastach polskich związana jest z chęcią swoistego wymazania z pamięci 
zbiorowej pewnych wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej i pierwszych lat 
po jej zakończeniu). Nie znaczy to, że w każdym przypadku dąży się do zakła-
mania historii i wyodrębnienia tylko dziedzictwa definiowanego jako „nasze”, 
ze względu jednak na wysoki stopień złożoności wielu relacji międzyetnicznych 
taka perspektywa, zwłaszcza w warunkach lokalnych, z dala od wielkich miast, 
wydaje się wielu decydentom najbezpieczniejsza. 
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I jeszcze kwestia ważna w kontekście przywoływanego przykładu Krakowa, 
a mianowicie specyfika miast historycznych, których przestrzeń zawiera wiele 
elementów wysoko cenionego dziedzictwa kulturowego. „Wszystkie miasta są 
historyczne (ale niektóre z nich bardziej niż inne)” – ten tytuł referatu [Piccinato 
1993] wygłoszonego na konferencji w Krakowie1 przywołuje „szczególność” 
niektórych miast. Muszą one funkcjonować jako środowiska społeczne, systemy 
organizacyjne zaspokajające potrzeby swych mieszkańców, jednostki gospodarcze 
uczestniczące w procesach produkcji, konsumpcji i wymiany – słowem, pełnić 
wiele zróżnicowanych funkcji miejskich. Jednocześnie rozważane są i postrzegane 
w kategoriach narodowego czy nawet światowego dziedzictwa kulturowego, jako 
miejsca wyjątkowe. Ich krajobraz (townscape) jest nośnikiem ważnych treści 
kulturowych. Może być „odczytywany” czy „interpretowany” podobnie jak inne 
dziedziny kultury: literatura, muzyka czy plastyka. Jest też dowodem ciągłości 
dziejów narodu, ważną częścią dziedzictwa kulturowego udostępnianego innym 
społecznościom i następnym pokoleniom [Kosiński 1984: 12–13]. Historyczne 
wartości miasta są niezwykle istotnym elementem budowania podstaw identyfi-
kacji z miejscem zamieszkania, tworzenia poczucia przywiązania, „patriotyzmu 
lokalnego”. Chodzi tu o pogodzenie potrzeby rozszerzania dziedziny uniwersal-
nych wartości humanistycznych (co jest dyktowane wymogami uczestniczenia 
w rozwoju światowej cywilizacji) z koniecznością ochrony oraz kultywowania 
odrębności i swoistości.

PRZESTRZENIE SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO KRAKOWA

Kraków jest przykładem miasta rozwijającego się przez całe wieki w sposób 
ewolucyjny. Stanowi jeden z najstarszych i jednocześnie najbardziej złożonych 
systemów urbanistycznych. Najdawniejsze plany miasta ujawniają już cechy 
układu urbanistycznego, który możemy obserwować także współcześnie. Odnaj-
dujemy tożsamość przestrzenną miasta, analizując strukturę i sposób zagospo-
darowania przestrzeni w toku kilkusetletniej historii, a centrum Krakowa, Stare 
Miasto, wygląda na planach współczesnych identycznie jak w wieku XIX czy na 
początku XX. Rozwój ekonomiczny i demograficzny Krakowa z początku XX 
stulecia wiązał się z pogłębianiem ponadlokalnych funkcji miasta i rozbudową 
przemysłu. Budownictwo mieszkaniowe koncentrowało się przede wszystkim 

1 Konferencja „Managing Historic Cities” zorganizowana została w grudniu 1991 roku przez 
Międzynarodowe Centrum Kultury. Jej misją było zwrócenie uwagi na specyficzne problemy miast 
historycznych w warunkach przemian systemu ekonomicznego i politycznego.
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w jego zachodniej części, jakkolwiek ruch budowlany rozwijał się także na ob-
szarach podmiejskich, których mieszkańcy coraz silniej byli związani z Krako-
wem przez zatrudnienie czy edukację [Mydel 1994: 19–23]. Na podstawie planu 
urbanistycznego z lat 1909–1910 przyjęto podział miasta na strefy: Stare Miasto 
miało pełnić funkcje handlowe, Zwierzyniec, Grzegórzki i Kleparz funkcjonować 
jako dzielnice mieszkaniowe, natomiast tereny wypoczynkowe i rekreacyjne 
przewidziano w okolicy Błoń, a po uzyskaniu Lasku Wolskiego także i na tych 
obszarach. Dzielnica reprezentacyjna miała powstać w okolicy alei Trzech 
Wieszczów, gdzie budowano monumentalne gmachy Biblioteki Jagiellońskiej, 
Akademii Górniczo-Hutniczej czy Muzeum Narodowego. Rozwój przemysłu 
zamierzano kontynuować na obszarze Grzegórzek i Podgórza.

Przyjęcie po drugiej wojnie światowej koncepcji rozwoju Krakowa jako 
wielkiego ośrodka przemysłowego narzuciło konieczność innego niż dotychczas 
sposobu organizacji przestrzeni, a konkretniej nadmiernego rozrostu przestrzeni 
produkcji i przestrzeni konsumpcji (reprodukcji siły roboczej). Kombinat meta-
lurgiczny Huta im. Lenina przekroczył w połowie lat 80. wyjściowe założenia, 
a jednocześnie planowane nowe miasto (Nowa Huta), które miało wypełniać 
wszystkie założone funkcje miejskie w modelowy sposób, w istocie stało się 
jeszcze jedną dzielnicą rozbudowującą się „przez pączkowanie”, czyli przez 
budowę nowych domów mieszkalnych, przedłużanie tras komunikacyjnych 
i przyłączanie kolejnych powstających osiedli do istniejącej infrastruktury tech-
nicznej. W tych warunkach miasto nie mogło funkcjonować jako zrównoważony 
układ, harmonijnie; przeciwnie, stale pogarszały się warunki życia i stopień 
zadowolenia mieszkańców. 

Współcześnie Kraków jest jednym z głównych ośrodków krajowych w sferze 
politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej – miastem o unikatowej randze 
kulturowej wykraczającej istotnie poza znaczenie lokalne. Ma ono istotny poten-
cjał rozmaitych kapitałów wzmacniających jego pozycję konkurencyjną jako me-
tropolii w ramach zjednoczonej Europy. Potencjał ten musi być jednak należycie 
chroniony, uzupełniany i wykorzystany. Szczególnie ważne jest przestrzeganie 
reguł równoważenia rozwoju wyznaczających ramy dla działań podejmowanych 
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Chodzi tu zarówno o poprawę 
istniejącego stanu (przez wprowadzenie niezbędnych korekt), jak i o tworzenie 
warunków pozwalających na unikanie sprzeczności między trwaniem i rozwojem. 
Można wymienić następujące konieczności związane z przemianami Krakowa:

1. Dążenie do zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodni-
czym a działalnością człowieka. Oznacza to przyznanie właściwej rangi dzia-
łaniom proekologicznym, bezpośrednio i pośrednio chroniącym środowisko 
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życia, rozwój obszarów zielonych, zmiany w organizacji ruchu miejskiego, ale 
również tworzenie pewnych możliwości i warunków dla zdrowego stylu życia 
i jego promocja.

2. Zachowanie odpowiednich proporcji między ciągłością i zmianą. Spo-
sób zagospodarowania terenów musi uwzględniać ich otoczenie i sąsiedztwo, 
a zwłaszcza istniejące historyczne zespoły zabudowy, ważniejsze obiekty dzie-
dzictwa kulturowego. Bardzo ważna jest też ochrona krajobrazu miejskiego, 
który powinien być zachowany jako układ całościowy, ze względu na to, że 
reprezentuje szczególne walory.

Szczególnym problemem w rozważaniach nad ciągłością i zmianą jest ochro-
na „widoków” miejskich, będących częścią krajobrazu kulturowego, elementem 
dziedzictwa historycznego, w tym samym stopniu, co przedmioty materialne, 
budynki, pomniki czy mała architektura.

Równoważenie rozwoju to także problem zachowywania równowagi mię-
dzy interesem indywidualnym (jednostki) a interesem zbiorowym (interesem 
określonej grupy społecznej, dzielnicy, miasta, regionu, wreszcie kraju). Jest 
rzeczą oczywistą to, że nie sposób miasta „przykroić” na osobistą miarę każde-
go mieszkańca, jednakże po okresie dominowania interesu ogólnospołecznego 
w ideologii i praktyce ostatnich kilkudziesięciu lat można zauważyć swoiste 
wyczulenie jednostek w związku z odzyskiwaniem poczucia podmiotowości 
w życiu społecznym.

Kolejny postulat równoważenia rozwoju można określić jako dążenie do 
wykreowania miejskiej całości. Chodzi o wywoływanie i wzmacnianie proce-
sów integracji miasta jako spójnego systemu złożonego przecież ze znacznie 
różniących się między sobą elementów. Poszczególne dzielnice Krakowa cha-
rakteryzują się odmiennym zagospodarowaniem przestrzeni, innymi funkcjami 
w skali miasta, indywidualnymi zasobami rozwojowymi, a także określonymi 
cechami społeczno-kulturowymi. Zaznacza się więc podział na dzielnice „lepsze” 
i „gorsze” czy na „centrum” i „peryferie”.

Równie istotne jest działanie na rzecz równowagi między istnieniem miasta 
jako całości w skali makro a tożsamością lokalną. Wspomniana wyżej integracja 
miasta dokonuje się w makroskali, a jednocześnie harmonijny przebieg życia 
społecznego wymaga rozwoju relacji międzyludzkich i grupowych także w skali 
mezo i mikro.

Historyczny zespół miasta jest obszarem przyciągającym bardzo wielu 
potencjalnych inwestorów, osoby prowadzące wszelkiego rodzaju działalność 
gospodarczą, a także rozmaite przedsięwzięcia, które zdaniem swoich inicjatorów 
najlepiej sprawdzą się w tym właśnie obszarze miasta. Rodzi to niemało dyskusji 
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i nawet konfliktów. Inne problemy to pojawiające się sprzeczności między wi-
zjami architektonicznymi czy kolorystycznymi właścicieli nieruchomości, skle-
pów i różnych firm, którzy w dążeniu do szczególnie rozumianej atrakcyjności, 
unikalności czy nowoczesności łamią ład przestrzenny i estetyczny zabytkowej 
części miasta. Mimo istnienia odpowiednich przepisów regulujących zasady prze-
budowywania czy adaptacji oraz opracowania przez wydział ochrony zabytków 
Urzędu Miasta swoistych instruktaży pomagających w projektowaniu reklam 
czy szyldów itp., efekt końcowy, obserwowany na ulicach Krakowa, często 
dalece odbiega od oczekiwań związanych z zachowaniem atmosfery i klimatu 
kulturowego miasta [Karwińska, 1998: 145–155]. 

Rozważając problemy kształtowania przestrzeni społecznych w Krakowie, 
należy odnotować wzrastający poziom zainteresowania zwłaszcza sposobem 
funkcjonowania i możliwościami przemian przestrzeni publicznych tego miasta. 
Jednym z przykładów jest realizacja projektu „Mieszkańcy Krakowa w obronie 
przestrzeni publicznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt przewidywał m.in. publikację tomu 
Przestrzeń publiczna w demokratycznym państwie, w którym zamieszczono 
opracowania prezentujące działania na rzecz obrony przestrzeni publicznej 
przygotowane przez osoby bezpośrednio związane z praktyką jej organizowania 
i planowania i/lub z pracą naukową w tej dziedzinie. Autorzy wychodzą z założe-
nia, że „miasto należy do mieszkańców” i jest wartością wspólną mieszkańców 
i użytkowników. Niemniej powrót do demokratycznego ustroju i podejmowane 
przez dwie dekady działania przekształcające Kraków nie zagwarantowały 
rozwiązania narosłych w przeszłości problemów miasta ani nie uchroniły przed 
pojawieniem się następnych konfliktów i sprzeczności [Bartkowicz, 2009: 10]. 

W Krakowie występuje największy w Polsce zespół zabytkowy, obejmujący 
ponad 6 tysięcy zabytków architektonicznych z kolejnych epok od średniowiecza 
do współczesności oraz ponad 2,5 miliona ruchomych dzieł sztuki. Istotnym 
walorem miasta jest krajobraz kulturowy odzwierciedlający jego dzieje: średnio-
wieczny układ urbanistyczny Starego Miasta, osiemnastowieczny układ Podgórza, 
dziewiętnastowieczne dzielnice na obszarze dawnych krakowskich przedmieść, 
fortyfikacje austriackiej twierdzy Kraków, system ulic i placów pochodzących 
z różnych okresów historii miasta. Ważne są zabytkowe panoramy miasta (w wielu 
punktach zagrożone lub naruszone w wyniku rozmaitych dawniejszych trendów 
w rozwoju Krakowa), obiekty sakralne (kościoły, klasztory, synagogi), kamie-
nice, pałace, rozmaite budynki pełniące funkcje publiczne, obiekty należące do 
instytucji edukacyjnych, rezydencje, parki i ogrody. Niemało z tych elementów 
krajobrazu kulturowego wymaga jak najszybszego objęcia ochroną konserwa-
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torską i działaniami rewaloryzacyjnymi, co stanowi wyzwanie dla władz miasta 
w warunkach realiów gospodarki rynkowej oraz krzyżowania się interesów 
i potrzeb rozmaitych grup czy instytucji. Rocznie odbywa się w Krakowie 40 
festiwali, w tym znane również poza granicami Polski: Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Żydowskiej, Triennale Grafiki, Festiwal Sacrum Profanum, Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych i inne, w sumie ponad 2,5 tysiąca 
spektakli i koncertów. Wiele punktów w przestrzeni Krakowa i najbliższych okolic 
ma od dawna status ważnych miejsc, niekiedy obszarów kulturowych, w zna-
czeniu zdefiniowanym przez A. Wallisa [1979]. Fenomenem Krakowa pozostaje 
Rynek Główny, jeden z najważniejszych, w skali nie tylko miasta czy obszarów 
kulturowych, jakkolwiek współcześnie, zwłaszcza w percepcji mieszkańców 
Krakowa, zagrożony jest nadmierną komercjalizacją i zbanalizowaniem zwią-
zanym z podporządkowywaniem jego społecznych funkcji wymaganiom ruchu 
turystycznego. Nadal jednak w znacznym zakresie można określać Rynek Główny 
jako Forum Regale [Rożek, 1993: 13], miejsce, gdzie organizowane są rozmaite 
uroczystości o charakterze m.in. politycznym, religijnym i ceremonialnym, mające 
znaczenie narodowe, choć oczywiście także regionalne lub lokalne. Wyjątkowy 
status Rynku Głównego potwierdza się w badaniach percepcji przestrzeni miej-
skiej Krakowa [Karwińska, 2007]. Można zasadnie przypuszczać, że przybiera-
jące ostry charakter dyskusje zarówno profesjonalistów, jak i mieszkańców na 
temat ewentualnych nowych inwestycji na terenie Rynku Głównego, a także te 
dotyczące sposobów wykorzystywania i użytkowania tej przestrzeni, świadczą 
o upowszechnionym poczuciu szczególności tego miejsca. Powracające co rok 
spory o lokowanie w Rynku rozmaitych imprez, podobnie jak sprzeciwy wobec 
„unowocześniania” zabudowy wskazują na osobisty stosunek do tego fragmentu 
przestrzeni Krakowa przejawiany przez wielu mieszkańców, użytkowników, de-
cydentów, jak również osoby zawodowo związane z planowaniem przestrzennym 
i zarządzaniem rozwojem miasta.

Przedstawione przez antropologów analizy rozmaitych obszarów wyod-
rębnionych w organizmie miejskim Krakowa dowodzą trwałości funkcji i zna-
czenia także innych elementów przestrzeni, takich jak chociażby place targowe 
[Szromba-Rysowa, 1993]. Można tu wymienić także pewne elementy przestrzeni 
czy kultury oraz praktyki społeczne zwłaszcza należące do małej tradycji, które 
uzupełniają ten obraz miasta [Michalec, 2005]. Pojawiają się tu jednak pewne 
zmiany wywołane przez procesy przeobrażeń społeczno-politycznych i gospo-
darczych.

W przestrzeni społecznej Krakowa nietrudno wskazać nowe elementy, które 
są związane z procesami metropolizacji i rozwijania zróżnicowanych funkcji 



 NOWE PRZESTRZENIE SPOŁECZNE W MIASTACH WSPÓŁCZESNYCH... 269

miejskich. W okresie transformacji powstało wiele możliwości i wyzwań w sferze 
organizacji przestrzeni miejskiej. Uwolnione od tradycyjnych funkcji przemy-
słowych tereny stanowią ważny potencjał, dają szansę na twórcze i oryginalne 
zagospodarowanie nowych przestrzeni, często o bardzo atrakcyjnej lokalizacji. 
Przykładem służy tu Zabłocie – dawny obszar przemysłowy zlokalizowany 
w pobliżu atrakcji turystycznych Kazimierza, niegdysiejszej dzielnicy żydowskiej 
i popularnego celu wielu turystów odwiedzających Kraków. Nowe koncepcje 
zagospodarowania Zabłocia obejmują wzmocnienie tworzącej się wokół Krakow-
skiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego przestrzeni „edukacyjnej”, elementów 
przestrzeni ludycznej, wysokiej jakości przestrzeni konsumpcji i przestrzeni sym-
bolicznej związanej z budową Muzeum Sztuki Współczesnej oraz przebudową 
i adaptacją budynków na potrzeby muzeum „Fabryka Schindlera”. 

Pojawiają się w strukturze społecznej Krakowa środowiska, które w pewnym 
sensie dają się określić jako elementy klasy kreatywnej. Można wręcz mówić 
o kontynuacji tradycji sięgającej średniowiecza, kiedy to w przychylnym arty-
stom Krakowie tworzyli wybitni architekci, rzeźbiarze i malarze, przybywający 
wówczas do miasta na zaproszenie dworu królewskiego, bogatego patrycjatu 
czy arystokracji. Potrzeby i oczekiwania środowisk artystycznych, intelektual-
nych i biznesowych coraz wyraźniej determinują we współczesnym Krakowie 
kształtowanie się nowych przestrzeni społecznych i poszukiwanie atrakcyjnych 
miejsc, jeszcze niezbanalizowanych nadmiernym „konsumowaniem”. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat możemy odnotować rozwój takich przestrzeni krakow-
skich oferujących nowe możliwości tym spośród turystów i mieszkańców, dla 
których Stare Miasto i Rynek Główny straciły powab miejsca ważnego. 

Te przestrzenie to Kazimierz – dawna dzielnica żydowska, położone na pra-
wym brzegu Wisły Podgórze oraz Nowa Huta. Wszystkie trzy obszary przez długi 
okres postrzegane były przez pryzmat niekorzystnych stereotypów. Wskazują na 
to nie tylko obserwacje codzienne i lektura gazet krakowskich, lecz także wyniki 
badań prowadzonych przez H. Liburę na początku lat 90. XX wieku, które stano-
wią swoisty „raport otwarcia” dla wymienionych dzielnic. Mieszkańcy Krakowa 
zdecydowanie negatywnie waloryzowali te trzy obszary Krakowa, które na tle 
innych zajmowały niską lokatę na skali „złe miejsce – dobre miejsce”. Kazimierz 
doczekał się najgorszych ocen, co wynikało w znacznym stopniu z utrwalenia 
się złej reputacji z okresu PRL-u, kiedy było to miejsce wyjątkowo zaniedbane, 
zarówno jeśli chodzi o wymiar przestrzenny, jak i społeczno-gospodarczy. Do-
datkowo niekorzystna była dla oceny tego miejsca świadomość nieobecności 
dawnych mieszkańców i brak chęci, aby  przywracać pamięć o nich. W wypadku 
Podgórza i Nowej Huty także wystąpiła znaczna przewaga ocen negatywnych. 
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Na skali „brzydkie miejsca – ładne miejsca” najgorzej wypadła Nowa Huta, ko-
lejno Kazimierz i Podgórze. Nowa Huta również najczęściej oceniana była jako 
„obca” (skala „bliskie – obce”) [Libura, 1990: 91–107]. Te właśnie przestrzenie, 
źle oceniane przez długi okres, stosunkowo od niedawna odgrywają istotną rolę 
w tworzeniu charyzmy Krakowa.

 Jak wskazuje M. de Certeau [1984: 104], to nie nazwy placów czy ulic, ale 
odkrywanie ich i dekodowanie przez użytkowników nadaje pewnych obszarom 
sens, który trudno racjonalnie uzasadnić. Dlaczego w stosunku do niektórych 
obszarów rozwijamy jako flâneurs (spacerowicze), ale także jako inwestorzy, 
zarządcy czy wreszcie codzienni użytkownicy pewne mitologie, konstruujemy 
obrazy i przekonania mające świadczyć o wyjątkowości takiego czy innego 
terenu? Trudno wyjaśnić to do końca przy użyciu frazesu „wszystko na sprze-
daż”, choć zapewne znaczną część motywacji związanej z takim poszukiwaniem 
„duszy” miasta czy obszaru można by tak zakwalifikować [Hansen, Verkaaik, 
2009: 9]. A jednak nie tylko o to chodzi w dbaniu o miejską „charyzmę”. Bywa 
to również, całkiem często, przedmiotem bezinteresownego zafascynowania 
i ma związek z kształtowaniem się poczucia tożsamości z określonym obszarem 
definiowanym jako „ważny”.

Plany rozwojowe przygotowywane z udziałem mieszkańców i lokalnych 
instytucji zainteresowanych przyszłością dzielnicy wskazują, że poczucie 
przynależności do zdefiniowanej całości społeczno-przestrzennej staje się dla 
mieszkańców istotne. Formułowane przy różnych okazjach oczekiwania w sto-
sunku do władz miasta i mediów wskazują na rozwijające ambicje zaznaczenia 
swojej odrębności. Na przykład mieszkańcy Podgórza upominają się o to, by 
twórcy przewodników po Krakowie pamiętali, że miasto „nie kończy się na 
Wiśle”, mieszkańcy Kazimierza sami upowszechniają etykietkę „Krakowskiego 
Montmartre’u”, a mieszkańcy Nowej Huty podkreślają zalety „młodszej siostry”2 
w porównaniu ze „starszym Krakowem”. Wszystkie te sformułowania świadczą 
zarówno o chęci zaznaczania swojej specyfiki, jak i o przynależności do znaczącej 
i wielkiej całości, jaką stanowi Kraków. Warto przypomnieć, że przeprowadzone 
na początku lat 90. (kiedy Kraków podzielony był na cztery wielkie, sztucznie 
wytyczone dzielnice) badania wykazały, iż spora część mieszkańców miasta 
określała „swoje otoczenie” za pomocą tradycyjnych nazw dzielnic katastralnych 
[Karwińska, Prawelska-Skrzypek, Rębowska, 1992].

2 Tak w artykułach prasowych czy innych przekazach medialnych często określa się Nową 
Hutę.
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Dzielnice, które zaczęły od początku transformacji odgrywać rolę nowych 
miejsc (fresh points) w Krakowie, charakteryzują się pewnymi specyficznymi 
cechami współdeterminującymi perspektywy rozwojowe. Unikatowe zasoby 
Kazimierza to rozmaite obiekty i tradycje, należące do zabytków kultury ży-
dowskiej, które mają moc przyciągającą dla turystów z całego świata. Dzielnica 
ta ma również pewne cechy środowiska, które R. Florida określa jako „intelek-
tualny ekosystem”; składa się nań kilka ważnych elementów, takich jak bogata 
infrastruktura kulturalna, odpowiednie środowisko społeczne, zróżnicowane 
możliwości spędzania wolnego czasu, otwartość i różnorodność [Florida, 2004: 
39]. Warto dodać, że nawet negatywna opinia na temat Kazimierza została w pew-
nym sensie wykorzystana do budowy obrazu tego nowego miejsca – w dzielnicy 
tej powstawały przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne z etykietką off culture, 
a zatem różne od głównego nurtu, nieschematyczne.

Kazimierz to także obszar budzący niejednoznaczne odczucia. Z jednej strony 
w sposób oczywisty i widoczny dla każdego żydowskie dziedzictwo tego miejsca 
jest zasobem rozwojowym, wykorzystywanym do konstruowania przestrzeni 
symbolicznej, przestrzeni konsumpcji i wymiany, a także budowania lokalnego 
potencjału gospodarczego. Z drugiej jednak strony materialne dziedzictwo ży-
dowskie funkcjonuje od wielu lat niejako w oderwaniu od codziennych praktyk 
życia społecznego, współtworzy pewną fikcyjną w istocie rzeczywistość będącą 
przedmiotem nostalgii jednych i odrzucenia innych. Fakt, że najbardziej znaczące 
z punktu widzenia możliwości rozwojowych dzielnicy zasoby stanowią elementy 
kultury odrzucanej przez wiele jednostek, a nawet całe środowiska, komplikuje 
kształtowanie się kultury lokalnej i utrudnia procesy identyfikacji. Żydowskość 
Kazimierza jest trudna do oswojenia i w praktyce pozostaje sztucznie wykreowa-
nym światem „dla turystów”. Pojawiają się tu zatem ważne pytania o prawdziwą 
tożsamość tego miejsca, o prawa do materialnego, a jeszcze bardziej niemate-
rialnego dziedzictwa, a także do decydowania o jego przyszłości i kierunkach 
rozwoju. Pewne rodzaje aktywności mogą w opiniach społecznych pozostawać 
w sprzeczności z historią dzielnicy. Można wręcz zapytać: „Czy są takie rodzaje 
aktywności, które rozwijane na Kazimierzu uwłaczają jego godności i pamięci 
o jego zmarłych mieszkańcach?” [Mach, Frysztacki, 2008: 9–10]. Wiele podmio-
tów odpowiedzialnych za rozwój dzielnicy podejmuje działania zmierzające do 
wprowadzenia elementów dziedzictwa żydowskiego do świadomości społecznej, 
poprzez przełamywanie poczucia obcości, oswajanie i pokazywanie atrakcyjno-
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ści3. Ta, zaniedbana jeszcze kilkanaście lat temu, część miasta jest obecnie bardzo 
intensywnie użytkowana. Powstały dziesiątki rozmaitych instytucji, zwiększyła 
się znacznie podaż mieszkań, rozwijają się przestrzenie wymiany i ludyczne. 
Analiza mapy dzielnicy wskazuje na zwielokrotnienie liczby rozmaitych in-
stytucji, obiektów czy wielofunkcyjnych przestrzeni. Wszystkie te elementy 
środowiska społeczno-przestrzennego wytwarzają tkankę miejską o znacznej 
„gęstości”. Rewitalizacji tego obszaru towarzyszyły istotne przemiany na rynku 
nieruchomości, wyrażające się wzrostem cen nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych. Kazimierz stał się więc wyjątkowo atrakcyjnym dla rozmaitych 
inwestorów miejscem lokowania nowych przedsięwzięć. Oczywiście pojawia się 
tu także niebezpieczeństwo swoistego „przeinwestowania” tego miejsca, a także 
pewnego zbanalizowania wartości kulturowych przez zbyt intensywne wykorzy-
stywanie w rozmaitych kontekstach, niekoniecznie zawsze w sposób właściwy, 
to znaczy odpowiedni dla wyjątkowego charakteru tych wartości. Rodzą się też 
wątpliwości związane z planami deweloperów próbujących wykorzystać każde 
niezajęte jeszcze miejsce, zwłaszcza w najbardziej prestiżowych lokalizacjach 
(okolicach placu Nowego czy ulicy Szerokiej). Ze względu na brak rozstrzygnięć 
wynikających z braku miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania dla 
całego Kazimierza zagrożenie dla przyszłości tego obszaru jest realne.

Z kolei Podgórze jawi się w rozważaniach nad przemianami Krakowa jako 
dzielnica z przyszłością, pewien rodzaj wartości „na później”. Ta idea powstała 
w związku z zauważalnym procesem stopniowej, lecz ciągłej komercjalizacji 
Kazimierza. Podgórze, w oczach swoich mieszkańców, zwłaszcza tych aktywnie 
działających w rozmaitych ruchach obywatelskich na rzecz rozwoju dzielnicy, 
nabiera znaczenia jako alternatywa dla Kazimierza, którego aura „klimatyczno-
ści” czy „magiczności” zaczyna być zagrożona. Zdarza się, że pewne instytucje 
kulturalne, miejsca i środowiska przenoszą się z dzielnicy tracącej te atrybuty 
do nowej lokalizacji. Moda na Podgórze staje się coraz bardziej widoczna 
– dzielnicę tę wybiera na miejsce zamieszkania coraz więcej młodych ludzi, 
powstają tu galerie artystyczne oraz małe hotele dla turystów. Podgórze buduje 
swoją tożsamość historyczną na częściowo podobnych tradycjach jak Kazimierz, 
odwołując się do tragicznych losów swoich żydowskich mieszkańców w czasie 
drugiej wojny światowej. Do tych wydarzeń historycznych nawiązuje aranżacja 

3 Przykładem takich działań jest chociażby zorganizowana  4 czerwca 2011 roku „Noc sy-
nagog” na Kazimierzu, w trakcie której można było zwiedzać siedem bożnic, wśród nich także 
te zazwyczaj niedostępne dla turystów. W programie uwzględniono przeszłość i teraźniejszość 
żydowskiej kultury, warsztaty, koncerty, wystawy i wykłady. Impreza cieszyła się wyjątkowym 
powodzeniem.
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placu Bohaterów Getta, na którym ustawiono wiele krzeseł różnej wielkości 
przypominających dramatyczny moment opuszczania przez Żydów własnych 
domów przed zamknięciem w getcie. Jest to kolejny przykład przestrzeni, w której 
zaznaczono nieobecność całego środowiska, a także rozmaitych elementów jego 
kultury zarówno materialnej, jak i niematerialnej, na przykład języka czy sposo-
bów komunikowania się.

Współczesne ruchy obywatelskie Podgórza skupiają się na budowaniu 
pozytywnych skojarzeń z nazwą dzielnicy i odwołują do dawnych tradycji 
rzemieślniczych czy handlowych. Odbywają się tu Targi Rzeczy Wyjątkowych 
„made in Podgórze”, dni otwartych drzwi firm podgórskich oraz rozmaite akcje 
prezentujące inicjatywy obywatelskie [Karwińska, 2009b: 23–25]. Zabytki tej 
dzielnicy nie są tak szeroko znane i opisywane jak najważniejsze elementy Wiel-
kiej Tradycji Narodowej związane z obszarem Starego Miasta czy wspomniane 
wyżej zabytki kultury żydowskiej spopularyzowane w skali niemal światowej. 
Jednak idea promowania Podgórza jako „nowego miejsca” opiera się właśnie 
na owej wizji małej ojczyzny, lokalnego patriotyzmu, wyeksponowania zanie-
dbanych tradycji przemysłowych. Przestrzeń kulturowa Podgórza jest zatem 
kształtowana w pewnym sensie z bardzo drobnych elementów, co w efekcie 
sprzyja powstawaniu „drobnoziarnistej” struktury stwarzającej wiele możli-
wości kreowania rozmaitych wersji miasta czy dzielnicy i rozmaitych podstaw 
identyfikacji. Szczególną wartością Podgórza są zabytki przemysłowe, które 
konstytuują unikatowy szlak techniki miejskiej, ważne dlatego, że bezpośrednio 
nawiązują do przeszłości tej dzielnicy i jednocześnie wprowadzają tę przeszłość 
do współczesnego obrazu dzielnicy, wzbogacając go w ten sposób.

Zarazem, wskazując na instytucje i miejsca decydujące o statusie dzielnicy 
jako „nowego miejsca”, należy podkreślić powstanie Muzeum Sztuki Współ-
czesnej (MOCAK), którego twórcą jest włoski projektant miejsc wyjątkowych 
– Claudio Nardi. Jego nazwisko stanowi, rzecz jasna, element tworzenia marki 
miejsca, ale w tym wypadku chodzi także o niezbyt jeszcze powszechne w Pol-
sce myślenie o kreowaniu pewnej całości miejskiej, a nie pojedynczego obiektu. 
Nie tylko powstał tu zespół muzeów (chodzi o sąsiedztwo muzeum „Fabryka 
Schindlera”) i otwartych przestrzeni wystawienniczych, ale można wręcz mó-
wić o zapoczątkowaniu miejsca z potencjałem4, które będzie zapewne istotnym 
czynnikiem dynamizowania rozwoju tej dzielnicy. Wraz ze wspominaną wyżej 
uczelnią wyższą te instytucje tworzą przestrzeń o znaczącej sile miastotwórczej 

4  „Miejsca z potencjałem” są jedną z determinant tworzenia miast kreatywnych [Bradford, 
2004: 6–8].  
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przyciągającej wiele różnych rodzajów aktywności i rozmaite instytucje. Ich rola 
w życiu gospodarczym i społecznym miasta sprzyja podejmowaniu dalszych 
działań, na przykład związanych z poprawą infrastruktury, systemu komunikacyj-
nego itd. Ten fragment Podgórza, ciągle jeszcze naznaczony swoją przemysłową 
przeszłością, staje się potencjalnie atrakcyjnym miejscem do mieszkania (co już 
odzwierciedlają ceny nieruchomości), kolejnym subcentrum kulturowym i spo-
łecznym. Warto wskazać, jak ważną rolę w przemianach środowiska społeczno-
przestrzennego Podgórza odgrywa upodmiotowienie zbiorowości lokalnej, co 
wyraża się na przykład w aktywizacji rozmaitych stowarzyszeń i organizacji. 
Ważne jest tu zwłaszcza prężnie działające stowarzyszenie Podgórze.pl, któ-
rego celem jest m.in. zachowanie tożsamości tej dzielnicy. Stowarzyszenie to 
stworzyło grupę nacisku, recenzującą kolejne zamierzenia inwestycyjne władz 
miasta i dzielnicy i uwrażliwiającą mieszkańców na potencjalne zagrożenia 
tożsamości miejsca. 

Kolejnym, alternatywnym i, w pewnym sensie, „nowym miejscem” staje 
się w coraz większym stopniu Nowa Huta, która buduje swój obraz w sposób 
zdecydowanie odrębny niż starsze dzielnice Krakowa. Tu także przypomniano 
dziedzictwo przeszłości, które na samym początku przemian po roku 1989 było 
przedmiotem krytyki i odrzucenia jako „bagaż PRL-u”. Stosunkowo szybko 
jednak w rozmaitych kręgach mieszkańców Nowej Huty pojawiły się dążenia do 
odzyskania różnych, możliwie wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego 
tej dzielnicy. Upowszechniany przez wiele lat mit powstania Nowej Huty na 
„surowym korzeniu” został zanegowany przez przypomnienie jej wcześniejszych 
dziejów, zarówno bardzo odległych, związanych z pradziejami tego obszaru, jak 
i bardziej kontrowersyjnych, z okresu tuż po drugiej wojnie światowej, zanim 
rozpoczęto budowę kombinatu. W rzeczywistości Nowa Huta powstała na gruzach 
dawnych całości społeczno-przestrzennych, niegdysiejszych tradycji i innych 
elementów kulturowych, o których przez wiele lat zupełnie zapomniano. Latem 
1949 roku dawnym mieszkańcom wsi „nie pozwolono nawet zebrać z pól doj-
rzewającego zboża [...], wioski uległy zburzeniu, chłopi rozproszeniu, a ludzkich 
krzywd nigdy nie wyrównano” [Gryczyński, 2007: 4].

Przestrzeń i zbiorowość mieszkańców Nowej Huty ulegają znacznym zmia-
nom od początku lat 90. XX wieku. Tu droga do nieformalnego statusu fresh 
point była w pewnym sensie jeszcze trudniejsza niż w Podgórzu, które stosun-
kowo łatwiej pozbywało się etykietki zdegradowanej dzielnicy przemysłowej. 
Wizja socjalistycznego miasta „przy hucie” podporządkowanego niemal zupełnie 
potrzebom przemysłu, okazała się bardzo utrwalona w świadomości społecznej 
i wsparta negatywnymi stereotypami. Jeszcze na początku lat 90. Nowa Huta 
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wydawała się niemal niezmieniona, brakowało tu wielu widocznych w innych 
częściach Krakowa znaków przemian, zwłaszcza w sferze tworzenia nowego 
krajobrazu kulturowego. 

Największe znaczenie dla przyspieszenia transformacji społeczno-prze-
strzennej miało zmniejszanie się istotności Kombinatu jako głównego czynnika 
miastotwórczego. Znaczenie Huty wyraźnie wykraczało poza jej funkcje jako 
głównego miejsca pracy. Chodziło nie tylko o stabilne zatrudnienie i wysokie 
zarobki, lecz także o możliwość dostępu do rozmaitych dóbr oraz usług i wreszcie 
o rolę Kombinatu jako ośrodka skupienia, podstawy więzi społecznych. Funk-
cjonowanie Nowej Huty jako zbiorowości regulowały wymagania rytmu pracy 
przemysłowej, który określał budżet czasu, kształtując w znacznym zakresie styl 
życia. Chociaż przemiany polityczne i gospodarcze zachwiały podstawami tego 
świata, starsza część mieszkańców dzielnicy nadal wykazuje rozwinięte poczucie 
lokalnego patriotyzmu i wyraża przywiązanie do miejsca zamieszkania.

Jednak przełamywanie stereotypu nieciekawej dzielnicy o monotonnej zabu-
dowie, naznaczonej wpływem niszczącego środowisko naturalne przemysłu, stało 
się kwestią ambicji przede wszystkim najmłodszych pokoleń Nowej Huty. To one 
w stosunkowo szybkim tempie zaczęły zmieniać sposób funkcjonowania w prze-
strzeni miasta i w środowisku społecznym. Metaforycznie można by powiedzieć, 
że przejmowały przestrzeń dzielnicy we władanie. Dążenie do zmian wiązało się 
z koniecznością rozwoju kapitału społecznego, co wyrażało się w powstawaniu 
nowych stowarzyszeń i ruchów stawiających sobie za cel nadanie Nowej Hucie 
znaczącej pozycji wśród dzielnic Krakowa. Ze względu na specyfikę dziejów 
kreowanie nowego wizerunku dzielnicy wymagało stworzenia (odkrycia) no-
wych zasobów rozwojowych. Dlatego m.in. tak wiele uwagi przywiązuje się do 
rozwoju różnych form kultury alternatywnej i powoływania specjalnych insty-
tucji. Jednym z przykładów jest Manufaktura – Studio Brzmień Nowoczesnych 
„Zgniatacz Dźwięków”, stanowiąca propozycję alternatywnego (w stosunku 
do komercyjnych instytucji muzycznych) centrum kulturowego. Twórcy tego 
ośrodka stawiają sobie za cel nie tylko przyciąganie młodych ludzi o bardzo 
zindywidualizowanych potrzebach w sferze muzyki (zwłaszcza tzw. niszowej), 
lecz także stworzenie niebanalnego, „nowohuckiego” środowiska muzycznego. 
Organizowany co roku Festiwal Sacrum Profanum, którego najważniejszy koncert 
odbywa się w przestrzeniach postindustrialnych Kombinatu, jest wydarzeniem 
artystycznym na skalę europejską. Inne Manufaktury działające w Nowej Hucie 
zajmują się na przykład ożywianiem dawnych umiejętności rzemieślniczych, jak 



276 ANNA KARWIŃSKA

Pracownia Dziewiarstwa Artystycznego, która organizuje kursy dziewiarstwa 
ręcznego i maszynowego, a także projektowania odzieży5.

Niechcianym dziedzictwem okresu PRL-u w Nowej Hucie była mnogość 
problemów społecznych związanych ze środowiskami zagrożonymi wyklucze-
niem. Rozwój organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 
takich jak wspomniane wyżej Manufaktury, przysłużył się kreowaniu nowego 
wizerunku Nowej Huty, miejsca wielokulturowego, stwarzającego równe szanse 
rozmaitym środowiskom społecznym. 

 Podobną „przekornością” w stosunku do stereotypu tej dzielnicy odznacza 
się także idea promowania użytków przyrodniczych i ekologicznych oraz od-
krywania walorów krajobrazowych i kulturowych. Powstały szlaki turystyczne 
na terenie Nowej Huty, w tym Zielony Szlak „Nowa Huta – Dłubnia”, łączący 
zabytki, tereny ciekawe pod względem przyrodniczym, miejsca o charakterze 
rekreacyjnym oraz parki [Gądek, 2006: 58]. To odkrycie walorów przyrodniczych 
Nowej Huty było kolejnym elementem wykluwającej się od początku transfor-
macji nowej koncepcji dzielnicy jako całości wielokulturowej, która odwołuje 
się do znacznie bogatszego i złożonego dziedzictwa, niż powszechnie uważano 
przez cały okres Polski Ludowej. 

Wszystkie trzy rozważane obszary stanowią elementy większego systemu spo-
łeczno-kulturowego i przestrzennego, jakim jest Kraków, wielokrotnie opisywany 
i analizowany jako miejsce szczególne, nasycone wartościami wywodzącymi się 
z odległej przeszłości, a także związanymi z najnowszą historią. Odkrywanie 
fenomenu tego miasta wymaga przyjmowania rozmaitych perspektyw: histo-
rycznej, etnograficznej, socjologicznej czy urbanistycznej, by wymienić tylko 
najważniejsze. Nawarstwianie się wytworów kolejnych okresów pozwala na 
uchwycenie złożoności współczesnej przestrzeni miasta oraz nadawanie swoiste-
go, lokalnego sensu obiektom i praktykom, które tworzą niepowtarzalny klimat 
trwający mimo ujednolicających wpływów globalnej kultury. Tu ślady przeszłości 
nie były (na szczęście) niszczone czy wymazywane, jak w wielu innych miastach, 
zwłaszcza w Warszawie, gdzie działania wojenne z lat 1939–1945 unieważniły 
ogromne zasoby architektonicznej i kulturowej spuścizny. W Krakowie ocalały 
nawet elementy dziedzictwa żydowskiego, które w rozmaitych miejscach uległy 
zagładzie, jak na przykład w Poznaniu, gdzie fragment starego żydowskiego 
cmentarza z grobem słynnego na całą Europę rabina Akiby Egera ukryty jest pod 

5 Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich, zob. 
http:/www.pin.nowa-huta.net/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=67 
[dostęp: 20.07.2008].
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powierzchnią podwórza jednej z kamienic. Mieszkańcy tego budynku bronią się 
jednak przed przypominaniem tego dziedzictwa [Kolbuszowska 2005]. 

Różne możliwości kreowania przyszłości każdego z tych nowych miejsc 
w Krakowie wynikają z specyfiki zasobów lokalnych, osobliwości dziejów 
i tradycji. Każda dzielnica wypracowuje własny model rozwojowy wsparty 
zaangażowaniem mieszkańców i instytucji lokalnych. We wszystkich trzech 
chodzi zarówno o budowanie jednocześnie tzw. wizerunku konkurencyjnego, 
podkreślającego unikatowość i szczególne walory konkretnych miejsc, poszu-
kiwanie korzeni lokalnych oraz cech przestrzennych, społecznych i kulturowych 
wyróżniających pozytywnie, jak i o sytuowanie się w ramach szerszego kontekstu 
miejskiego, w ramach którego te cechy swoiste nabierają wyjątkowego blasku 
i potwierdzenia [Karwińska, 2010].

UWAGI KOŃCOWE

Prowadzone tu rozważania mają związek z próbą odpowiedzi na pytanie 
o czynniki „sukcesu” miasta, rozumianego jako możliwość osiągania przez nie 
liczącej się pozycji na mapie regionu, kraju czy wreszcie świata. Współcześnie 
coraz częściej są to czynniki o charakterze kulturowym w szerokim sensie tego 
słowa, obejmującym zarówno materialne, jak i niematerialne zasoby kulturalne 
nagromadzone w mieście, a także różnego rodzaju cechy decydujące o jego 
osobowości, często związane z osobliwościami dziejów, związki z ważnymi wy-
darzeniami w różnych epokach historycznych oraz specyfika rozmaitych kręgów 
społecznych i kulturowych w zbiorowości miejskiej. Od początku transformacji 
znacznie poszerzyło się postrzeganie czynników miastotwórczych, jeśli chodzi 
o mieszkańców i użytkowników miasta, jak również środowiska decydentów. Co 
więcej, upowszechniła się świadomość konieczności tworzenia i wzmacniania 
coraz to nowych zasobów rozwojowych. Zaprezentowane tu trzy przykłady no-
wych przestrzeni społeczno-kulturowych Krakowa obrazują właśnie taki proces. 
Te dzielnice jeszcze u progu lat 90. były źle oceniane przez jego mieszkańców 
i dopiero w następnych kilku latach zaczęły się zmieniać, nabierając większej 
atrakcyjności. Ważne w nowej rzeczywistości zasoby miasta obejmują zarówno 
zasoby kulturowe związane z wielką tradycją narodową, jak i te o charakterze 
lokalnym, nadające specyfikę i tożsamość nawet niewielkim wspólnotom. Upo-
wszechniła się ponadto wiedza o możliwościach kreowania nowych wartości, 
których źródłem mogą być bardzo różne, czasem nieoczekiwane elementy 
dziejów, osobliwości lokalne, przemiany społeczne i gospodarcze itd. Wreszcie, 
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znacząco wzrosła aktywność społeczna przejawiana przez różne grupy mieszkań-
ców miasta, którzy odkryli z jednej strony wagę wspólnego działania, z drugiej 
zaś – swoje uprawnienia i możliwości. 

Działania rozwojowe podejmowane przez uczestników miejskiego życia 
mieszkańców, organizacje, władze samorządowe i inne podmioty w trzech 
przywołanych obszarach Krakowa, mimo odmiennych wizji przyszłości swoich 
dzielnic i różnorodności zasobów, które wykorzystują, mają pewne wspólne 
cechy. Chodzi tu przede wszystkim o docenienie i umiejętność wykorzystania 
lokalnych wartości i unikatowych tradycji, które są silnie zakotwiczone w cha-
rakterystycznych krajobrazach lokalnych, a także ukształtowanych w przeszłości, 
społecznych, gospodarczych czy kulturowych cech przestrzeni, zbiorowości, 
struktur zawodowych oraz lokalnej gospodarki. 
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THE NEW SOCIAL SPACES IN MODERN CITIES. CRACOW’S “FRESH POINTS”

Abstract

The article presents main characteristics of transformation of modern cities, particularly in 
Poland. It describes the changes in the spatial and in socio-cultural environment. For thousands of 
years the city has been considered as “man’s home”, formed in response to emerging needs and 
social aspirations, but it is also the environment with the crisis-prone characteristics, exposed to 
various threats. Critics draw attention to the process of alienation within the modern city, resulting 
from many features of postmodern reality. At the same time, one can specify different actions for 
“regaining” the city. The second part of the article is devoted to the presentation of changes of Cracow 
and the emerging of the new social spaces corresponding to the needs of creative environments.

Key words: postmodern city, urban space, urban culture, local resources, creative potential, 
new places


