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Wymiar etniczny  
struktury społecznej Krakowa – 
przeszłość i czasy współczesne

1. Wprowadzenie

B adania struktury etnicznej i narodowościowej ludności miejskiej należą we 
współczesnej geografii polskiej, ale także środkowoeuropejskiej, do rzadkości. 
Na ten stan złożyło się szereg przyczyn. W Polsce, jak i w innych krajach 

należących do bloku wschodniego, był to jeden z problemów wyrugowanych z te-
matyki badawczej, w imię głoszonej ówcześnie jednolitości narodowej społeczeństw. 
W powojennej Polsce badaniom narodowościowym nie sprzyjało także zarzucenie  
w spisach powszechnych pytań o pochodzenie etniczne, narodowe oraz język 
używany w domu. Nawet w krajach o wielonarodowym składzie społecznym, jak 
Czechosłowacja, Jugosławia czy ZSRR, poza ogólnymi regionalnymi badaniami, nie 
prowadzono etnicznych studiów miejskich.

Pierwsze prace poświęcone segregacji etnicznej w dużym mieście Europy Środ-
kowej pojawiły się dopiero w latach 90. XX w. Dotyczyły one Budapesztu i mniejszości 
romskiej licznie zamieszkującej to miasto1. W kolejnych pracach ten sam autor wy-
kazywał związek zachodzący pomiędzy segregacją rezydencjonalną, a przestrzennym 
rozmieszczeniem Romów w Budapeszcie2. W ostatnich latach pojawiły się też pierwsze 
opracowania dotyczące rozmieszczenia mniejszości narodowych i obcokrajowców  
w Pradze3 oraz polskich miastach, np. w Warszawie4 i Krakowie5.Celem opracowania 
jest przedstawienie przemian etnicznych Krakowa w okresie dwóch ostatnich wieków. 
Wskazują one na przejście miasta od wielonarodowej struktury społeczności miejskiej 
okresu międzywojennego do międzynarodowej, wielkomiejskiej struktury społecznej 
doby globalizacji.

2. Etniczny tygiel miejski czasów średniowiecza i renesansu

Od zarania swoich dziejów Kraków rozwijał się jako ośrodek stołeczny, wpierw 
będąc siedzibą księcia Wiślan, później głównym ośrodkiem Małopolski. W XI w. Kra-
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ków przejął od Gniezna funkcje stołeczne w Królestwie Polskim. Funkcje głównego 
ośrodka kulturalnego, naukowego, politycznego, a także położenie na głównych 
szlakach handlowych Europy dały podwaliny do rozkwitu miasta i napływu ludności 
niemal z całej ówczesnej Europy.

Skład narodowościowy średniowiecznego Krakowa w XIV w., oszacowany 
przez J. Mitkowskiego, był zróżnicowany6. W granicach murów miejskich Kraków 
liczył w XIV w. około 10 tys. mieszkańców, z czego połowę stanowili Polacy. Duże 
znaczenie, nie tylko liczebne (35% ogółu mieszkańców) posiadała ludność niemiecka. 
O sile ekonomicznej i społecznej tej ludności świadczy prowadzenie ksiąg miejskich 
po lokacji Krakowa w 1257 r. w języku niemieckim, później dopiero po łacinie. 
Grupa ta dominowała wśród członków zamożnego patrycjatu, miała też duży udział 
w radzie miejskiej i wśród starszych cechów rzemieślniczych. Pośród mieszczan kra-
kowskich wysoką pozycję zajmowali też Włosi pochodzący głównie z Genui, a także 
z Mediolanu, Wenecji oraz Florencji. Tworzyli oni, głównie na Kazimierzu będącym 
częścią średniowiecznej aglomeracji Krakowa, niedużą kolonię. Zajmowali się han-
dlem, byli lekarzami oraz żupnikami7.

Pod koniec XIV w. w księgach sądu ziemskiego krakowskiego pojawiają się 
Żydzi, zamieszkujący południowo-zachodni kwartał ówczesnego średniowiecznego 
miasta, w okolicach dzisiejszej ul. św. Anny. Z końcem XV w., za panowania Jana 
Olbrachta, gmina żydowska została usunięta z Krakowa i przeniesiona do podkra-
kowskiego miasta Kazimierz (od 1802 r. dzielnica Krakowa), który od tego momentu 
aż do drugiej wojny światowej był matecznikiem krakowskich Żydów.

Za dynastii Jagiellonów znaczenie polityczne, gospodarcze, kulturalne, religijne 
i społeczne Krakowa wzrosło. Miasto utrzymywało swoją wysoką pozycję wczesno-
nowożytnej metropolii środkowoeuropejskiej aż do końca XVI w. Około 1600 r. 
aglomeracja krakowska liczyła ok. 34–37 tys. mieszkańców. Kraków w tym czasie 
zaliczał się, obok Pragi, Gdańska i Wrocławia, do największych ośrodków miejskich 
Europy Środkowo-Wschodniej. O jego metropolitalności świadczy między innymi 
ówczesna różnorodność etniczna. Nadal duże znaczenie posiadała ludność niemiecka 
licząca prawie 3 tys. osób, co stanowiło około 8% ogółu mieszkańców aglomeracji 
krakowskiej8. Jej znaczenie w XVI w. zmniejszyło się w wyniku polonizacji ludno-
ści miasta. Wiązało się to z zjawiskiem przechodzenia bogatych mieszczan obcego 
pochodzenia w szeregi rodzimej szlachty. Nadal spore znaczenie mieli Włosi, któ-
rych liczbę szacuje się na 700 osób. Z reguły byli oni zaliczani do bogatych kupców  
i finansistów. Spotykamy wśród nich także architektów, malarzy i muzyków. W oma-
wianym okresie do rozkwitu dochodzi gmina żydowska licząca 3,5 do 3,7 tys. osób. 
Społeczność ta posiadała na Kazimierzu 5 synagog, z których cztery zostały założo-
ne w latach 1553–16209. Ludność ta trudniła się rzemiosłem i drobnym handlem, 
zajmowała się też pożyczaniem pieniędzy. Z usług finansowych gminy żydowskiej 
korzystał między innymi Zygmunt III, a także szlachta, magnaci i mieszczaństwo. 
Na przełomie XVI i XVII w. w księgach prawa miejskiego figurowali też Francuzi 
(z zawodu przeważnie złotnicy, krawcy i księgarze), Flamandowie (kupcy, krawcy, 
złotnicy), Szkoci w dużej grupie pochodzący z Aberdeen (kupcy i kramarze), a tak-
że Węgrzy (służący na dworze Zygmunta III) oraz Czesi. Kraków dawał schronienie  
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w omawianym okresie niewielkim grupom Litwinów, Anglików, Duńczyków i Tur-
ków oraz ludności ruskiej.

Wraz z przeniesieniem stolicy Rzeczpospolitej do Warszawy oraz najazdem 
Szwedów w drugiej połowie XVII w. nastąpiła wyraźna stagnacja w rozwoju społecz-
nym i gospodarczym miasta. Odzwierciedliło się to w spadku napływu ludności do 
Krakowa, w tym szczególnie obcokrajowców; zaznaczyły się też wyraźnie procesy 
polonizacji.

3. Społeczność żydowska w ciągu wieków

Po likwidacji Rzeczypospolitej i jej podziale w drugiej połowie XVIII w., Kraków 
został włączony do zaboru austriackiego (od 1846 r.), co spowodowało trwający  
aż do I wojny światowej stały, ale nieduży napływ ludności z ówczesnych Austro-
-Węgier: Austriaków, Ukraińców, Czechów, Słowaków. W 1910 r. grupa ta liczyła 
około 4 do 5 tys. osób, stanowiąc około 3% ogółu krakowian10. 

Obok wymienionych narodowości dużą rolę tak społeczną, jak i gospodarczą 
odgrywali krakowscy Żydzi zamieszkujący przede wszystkim Kazimierz. W 1804 r. 
Kraków liczył 25 750 osób, z czego 18% stanowili Żydzi. Dekretem austriackim 
z 19 marca 1812 r. pozwolono ludności żydowskiej na rozszerzenie granic gmi-
ny żydowskiej na Kazimierzu. Dekret ten zezwalał też mieszkać w chrześcijańskiej 
części Kazimierza, a najbogatsi przedstawiciele tej społeczności mogli osiedlać się 
w Krakowie. Przez cały XIX w. aż do drugiej wojny światowej rosła liczba ludności 
żydowskiej. W 1931 r. (ostatni przedwojenny spis ludności w Polsce) społeczność ta 
liczyła 56,8 tys. osób, stanowiąc 25,8% ogółu mieszkańców miasta. Bezpośrednio 
przed wybuchem drugiej wojny światowej Żydów w Krakowie było około 60 tys. 
osób (ryc. 1). Warto zwrócić uwagę, że Kraków pod względem relacji narodowych 
polsko-żydowskich był dość typowy pośród miast polskich. We wszystkich dużych 
miastach polskich ludność wyznania mojżeszowego stanowiła od 1/4 do 1/3 ogółu 
mieszkańców11. Wyróżniał się tylko Poznań i Toruń ze znikomym udziałem tej grupy 
narodowej (tab. 1). Udział ludności 
żydowskiej w miastach Polski (w 
tym i w Krakowie) był więc wyraźnie 
wyższy niż w innych dużych miastach 
Europy Środkowej. Inne też były 
tendencje kształtowania się udziału 
Żydów w społeczeństwie miejsco-
wym. Tę odmienność kształtowania 
się stosunków narodowych dobrze 
oddaje porównanie udziału ludności 
żydowskiej wśród mieszkańców Kra-
kowa, Budapesztu, Wiednia i Pragi  
w latach 1869–1931 (ryc. 2).

Tab. 1. 
Udział ludności żydowskiej w wybranych 

miastach Polski w 1921 r. i 1931 r. 

Źródło: A. Gawryszewski, 2005.
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Krakowscy Żydzi tradycyjnie zamieszkiwali dzielnicę Kazimierz, duże ich skupiska 
występowały też w sąsiadującej z nią dzielnicy Stradom. W okresie międzywojennym 
rozpoczął się proces dość intensywnych wewnątrzmiejskich migracji tej społeczności. 
Ta wewnętrzna migracja kierowała się przede wszystkim do dzielnic nowych, głównie 
na obszary rozwijającego się handlu i przemysłu. Największy przyrost starozakonnych 
nastąpił w związku z tym w dzielnicach: Ludwinów, Dębniki, Nowa Wieś, Półwsie 
Zwierzynieckie, Krowodrza i Grzegórzki (ryc. 3). Omawiane migracje przyczyniły się 
do dekoncentracji ludności żydowskiej na terenie Krakowa. Największy odpływ objął 

Ryc. 1. 
Ludność chrześcijańska i żydowska Krakowa w latach 1815–1931

Źródło: opracowano na podstawie danych austriackich (1869–1910) i polskich (1921–1931) spisów 
ludności oraz J.M. Małecki, Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1796–1815),  
[w:] J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, t. 3, Wyd. Literackie, Kraków 
1985.
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mieszkańców tradycyjnych dużych skupisk ludności żydowskiej: Kazimierza i Strado-
mia. Podczas gdy w 1910 r. w obu tych dzielnicach zamieszkiwało 80% wszystkich 
krakowskich Żydów, to w 1921 r. już tylko 65%, a w 1931 r. 57%. Wpływ na tę 
dekoncentrację ludności żydowskiej miało szereg czynników. Wymienić tu można 
między innymi industrializację miasta i rozwój jego dzielnic przemysłowych, wzrost 
„siły gospodarczej” omawianej mniejszości narodowej oraz brak prawnych barier do 
osiedlania się poza tradycyjnymi obszarami zamieszkiwania. Obok przemieszczeń 
wewnętrznych nastąpił dalszy, lecz stosunkowo nieduży napływ ludności żydowskiej 
do Krakowa. Mało znany jest fakt napływu do Krakowa w latach 30. XX w. Ży-
dów z Berlina. Część z nich, uciekając przed nawałnicą hitlerowską, osiedliła się w 
Krakowie w drugiej połowie lat 30., budując okazałe kamienice na granicy dzielnic 
Czarna i Nowa Wieś, nieopodal Parku Krakowskiego. Ten rejon miasta został póź-
niej nazwany „Małym Berlinem”.

Przedwojenny Kraków posiadał zasadniczo dwa oblicza: chrześcijańskie i żydow-
skie. Inne grupy narodowe były nieliczne i nie miały w mieście większego znaczenia 

Ryc. 2. 
Ludność żydowska w wybranych miastach Europy w latach 1869–1931

Źródło: dane dla Krakowa na podstawie austriackich (1869–1910) i polskich (1921–1931) spisów 
ludności; L. Belzyt, Kraków i Praga, op. cit.; Jews in Budapest, [w:] Encyclopedia Judaica, t. 4, Keter 
Publishing House, Jerusalem, Macmillan Company, New York 1971; Statistik Austria. Bevölkerung nach 
dem Religionsbekenntnis und Bundesländern 1951 bis 2001, http://www.statistik.at/.../bevoelkerung nach 
dem religionsbekenntnis und bundeslaendern 1951 bis 2001 022885.pdf (12. 01. 2011).
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społecznego. Pod względem struktury narodowej Kraków był bardziej podobny do 
Warszawy niż do Łodzi czy Lwowa (w których istniały po trzy duże grupy etniczne). 
Specyfiką społeczności krakowskiej było to, iż tworzyła ją, obok Polaków, ludność 
żydowska osiadła w Galicji od pokoleń, podczas gdy w miastach Królestwa Polskiego 
(także i w Warszawie) duży udział mieli Żydzi, którzy przybyli tam na przełomie XIX 
i XX w., w następstwie prześladowań i wprowadzonych dla nich w Rosji zakazów 
osiedleńczych. Ta „krakowska struktura długiego trwania” sprzyjała powstawaniu w 
Krakowie korzystniejszej płaszczyzny koegzystencji obu nacji, zwłaszcza wśród inteli-
gencji. Zbliżenie obu grup narodowych znalazło między innymi wyraz w zmniejszają-
cej się stale koncentracji zamieszkiwania i wzrastającym równocześnie rozproszeniu 
wśród ludności polskiej. Trzeba jednak dodać, że pomimo to zmiany wyznania oraz 
„mieszane” małżeństwa polsko-żydowskie były jednak sporadyczne12.

Chociaż udział ludności żydowskiej w międzywojennym Krakowie wzrósł sto-
sunkowo nieznacznie, to jednak jej rola w życiu społecznym i gospodarczym rosła 
nieustannie. Było to związane z mniejszym stopniem sproletyzowania w porównaniu 
z Polakami i liczną grupą posiadaczy nieruchomości, drobnego handlu i zakładów 
przemysłowych. Sytuacja taka dawała łatwiejszy dostęp ludności żydowskiej do szkol-
nictwa (zwłaszcza wyższego) i do zajmowania pozycji klasy średniej, głównie w tzw. 
wolnych zawodach m.in. lekarzy i adwokatów.

Okres drugiej wojny światowej i zajęcie Polski, w tym Krakowa, przez Niem-
ców miały zasadniczy wpływ na stosunki narodowościowe. Utworzenie w Krakowie 
getta żydowskiego, a później Holocaust ludności żydowskiej w niemieckich obozach 
koncentracyjnych doprowadziły do niemal całkowitej zagłady tej społeczności. Dane 
dotyczące ludności żydowskiej w powojennym Krakowie są sprzeczne. Liczba ta 
waha się od 500 osób w kwietniu 1945 r. do około 16 tys. w 1946 r. Najbardziej 
prawdopodobne są wartości pośrednie, rzędu kilku tysięcy osób13. W latach powo-
jennych notowano duży napływ Żydów z terenu byłego ZSRR. Jak ocenia J. Misz-
tal14, ludność żydowska w Polsce na skutek napływu ze wschodu wzrosła w 1946 
r. do ponad 200 tys. osób, w Krakowie szacuje się tą grupę na około 20 tys. osób. 
Po przejściowym wzroście liczby Żydów, w 1947 r. do ponad 20 tys., nastąpił stały 
spadek ich stanu liczebnego. Był on związany z odpływem Żydów do utworzonego 
w 1948 r. państwa Izrael, a także wyjazdami do USA i Europy Zachodniej. Ostat-
nie w miarę pewne dane szacowały społeczność żydowską Krakowa w 1950 r. na 
około 4 tys. osób15.

4. Stosunki etniczne w okresie realnego socjalizmu  
i współcześnie

Drugą nacją, która po wojnie znalazła się w Krakowie byli Ukraińcy. Według 
szacunków starostwa grodzkiego w Krakowie mieszkało zaraz po wojnie około 300 
osób narodowości ukraińskiej, a jesienią 1946 r. – 1200 osób16. Ludność ta w czę-
ści została przesiedlona na Ziemie Zachodnie w ramach akcji „Wisła”, podobnie jak 
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pozostali Łemkowie i Ukraińcy17. Ze sprawozdań starosty wynika, że w kwietniu 
1945 r. było w Krakowie około 250 osób narodowości rosyjskiej (cywile) i 100 
Białorusinów.

Jak już podkreślono, w okresie powojennym spisy powszechne w Polsce nie 
zawierały pytań odnoszących się do narodowości ani wyznania. Było to zgodne  
z obowiązującą komunistyczną doktryną jednolitej narodowościowo Polski. Z tego 
względu wszelkie informacje o pochodzeniu etnicznym były bardzo skąpe, niejed-
nokrotnie sprzeczne i odnoszące się do badań wybranych mniejszości narodowych 
w Polsce. Kraków nie posiada żadnego opracowania poświęconego tematyce naro-
dowościowej okresu powojennego. Nie oznacza to jednak, że był w tamtym czasie 
pozbawiony mniejszości narodowych. Obok ludności żydowskiej i ukraińskiej Kra-
ków „wzbogacił” się po wojnie o nowe, choć nieduże kręgi etniczne. Do nich należy 
zaliczyć Greków i Romów. Obydwie te grupy pojawiły się w Krakowie w związku  
z budową Kombinatu Metalurgicznego i miasta Nowa Huta pod Krakowem. Grecy 
będący emigrantami politycznymi po przegranej przez komunistów greckich wojnie 
domowej, zostali osadzeni w liczbie około 12 tys. w Polsce w latach 50. XX w.18. 
Część z nich osiedliła się w Nowej Hucie, pracując głownie przy budowie nowohuckich 
osiedli. Ich potomkowie wrośli w społeczność krakowską i dość szybko zasymilowali 
się, jednak niektórzy z nich w latach 90. powrócili do Grecji.

Romowie również w większości zamieszkują osiedla Nowej Huty. Znaleźli się 
tam w ramach akcji „produktywizacji ludności cygańskiej” prowadzonej przez władze 
komunistycznej Polski, a zmierzającej do osadzenia w stałych siedzibach Romów pro-
wadzących jeszcze w latach 60. wędrowny tryb życia19. Ich liczbę ocenia się obecnie 
na około 2–3 tys. osób. Odradza się też w Krakowie społeczność ormiańska, której 
członkowie w znakomitej większości czują się Polakami. O obecności mniejszości 
narodowych w Krakowie świadczą czynne chrześcijańskie świątynie obrządków 
wschodnich, między innymi: greckokatolickiego, prawosławnego, ormiańskiego oraz 
zachowane synagogi na Kazimierzu.

Obecność ludności niepolskiej w Krakowie potwierdzają dane Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 maja 2002 r. Zasługą tego spisu 
jest uwzględnienie po 80 latach (od 1921 r.) problematyki narodowościowej. Utrud-
nieniem w wykorzystaniu wyników tego spisu jest jednak sposób agregacji danych 
oraz ich niekompletność.

Ludność o tożsamości niepolskiej to zarówno przedstawiciele nacji o długich 
tradycjach obecności na ziemiach polskich (np. Żydzi, Ormianie, Łemkowie, Niemcy, 
Romowie), jak i imigranci – cudzoziemcy, którzy w większości pojawili się w latach 
90. XX w. (np. Amerykanie, Wietnamczycy). Wśród ludności niepolskiej są więc 
cudzoziemcy (każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa) oraz osoby 
należące (zgodnie z ustawodawstwem polskim) do mniejszości narodowych i etnicz-
nych (ryc. 4). Ustanowiła i zdefiniowała to Ustawa o mniejszościach narodowych  
i etnicznych w Polsce oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r.20 

W 2002 r. na 758,5 tys. mieszkańców Krakowa, ludność polska stanowiła 
96,1%, niepolska 0,3%, a osoby o nieustalonej narodowości 3,6%. Z 1895 osób, 
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które deklarowały narodowość niepolską, GUS wymienia tylko ludność narodowości: 
romskiej (264 osoby), ukraińskiej (255 osób), rosyjskiej (141 osób) i amerykańskiej 
(101 osób), a więc można zidentyfikować tylko 40% tej grupy.

W Krakowie, zgodnie z Ustawą z 2005 r., mieszkają przedstawiciele ośmiu (z 
dziewięciu) mniejszości narodowych: białoruskiej (16 osób), czeskiej (9 osób), nie-
mieckiej (57 osób), ormiańskiej (11 osób), rosyjskiej (46 osób), słowackiej (18 osób), 
ukraińskiej (150 osób) i żydowskiej (40 osób) oraz dwóch (z czterech) mniejszości 
etnicznych: romskiej (264 osoby) i łemkowskiej (49 osób). Nie ma reprezentantów 
Litwinów, Tatarów ani Karaimów. Wprawdzie współcześnie to zaledwie 662 miesz-
kańców miasta, ale, jak już wspomniano, dzięki ich obecności i pracy kształtowało 
się dziedzictwo kulturowe miasta. 

Szacuje się, że w Krakowie mieszka stale i oficjalnie wraz z rodzinami kilka 
tysięcy obcokrajowców. Kilkunastotysięczną grupę tworzą dodatkowo czasowi imi-
granci zarobkowi, przebywający tu w sezonie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym. 
W Polsce, przy słabej kontroli meldunkowej, szczególnie trudno poddaje się ocenie 
imigracja zarobkowa na pobyt czasowy. Podane powyżej szacunki mają charakter 
przybliżony i wydają się w przypadku regionu miejskiego Krakowa ustalone na po-
ziomie minimalnym21. Wśród przebywających w Krakowie obcokrajowców można 
wyróżnić kilka grup społecznych, które posiadając zróżnicowaną pozycję społecz-
ną, zajmują różne obszary regionu miejskiego. Kadrę profesjonalistów, która jest 
zatrudniona w firmach zagranicznych, filiach międzynarodowych przedsiębiorstw 
oraz bankach i firmach ubezpieczeniowych znajdujemy w zrewitalizowanych kamie-
nicach strefy centrum II oraz obrzeża centrum, a także w osiedlach suburbialnych, 
zwłaszcza na Woli Justowskiej. Podobne miejsca w przestrzeni regionu miejskiego 
Krakowa, zajmują pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych, których 
dodatkowo spotykamy w historycznym centrum I, gdzie działa kilkanaście placówek 
konsularnych i przedstawicielstw międzynarodowych organizacji handlowych. Pra-
cownicy międzynarodowych szkół i instytucji naukowych, obok miasta centralnego, 
zamieszkują nowe osiedla apartamentowców, podobnie studenci obcokrajowcy 
wynajmujący tam mieszkania, ale także zakwaterowani w akademikach miasteczka 
studenckiego. Odmienną grupę, tak pod względem społecznym, jak i geograficznym, 
stanowią przedstawiciele państw Europy Wschodniej oraz Azji, przebywający przede 
wszystkim okresowo. Lokują się oni w strefach peryferyjnych, przedmiejskiej i pod-
miejskiej. O tej lokalizacji decydują niższe czynsze oraz możliwości zameldowania 
na pobyt czasowy, pozwalające na „swobodniejsze” przekraczanie granicy polskiej 
przy powtórnym wjeździe do Polski22.

5. Międzynarodowy charakter współczesnego Krakowa

Chociaż, jak to wykazano, mniejszości etniczne współcześnie w wymiarze 
liczbowym stanowią małą cząstkę społeczności krakowskiej, to spuścizna duchowa 
i materialna pozostała po nich nadaje miastu specyficzny i niepowtarzalny klimat, 
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który zawiera się w pojęciu genius loci Krakowa. Właśnie spuścizna historyczna, 
obok silnie rozbudowanych instytucji kulturalnych, jest jednym z zasadniczych ele-
mentów, które przyciągają do Krakowa coraz liczniejsze rzesze turystów, tak pol-
skich, jak i zagranicznych (ryc. 5). W latach 2003–2009 liczba turystów krajowych 
odwiedzających Kraków wzrosła o ponad 40%, natomiast zagranicznych – prawie 
trzykrotnie. Kraków jest dzisiaj, poza Warszawą, najważniejszym centrum turystycz-
nym w Polsce, a liczba turystów zagranicznych i udzielanych im noclegów ustawicznie 
rośnie, dając miastu pierwsze miejsce w kraju pod względem udziału cudzoziemców 
w liczbie noclegów (ryc. 6). Na potrzeby między innymi turystów rozwija się baza 
noclegowa. W 2009 r. obejmowała ona 120 hoteli, w tym 7 hoteli najwyższej kla-
sy pięciogwiazdkowej, 12 obiektów czterogwiazdkowych i 67 trzygwiazdkowych. 
Bazę tę uzupełnia ciągle rozwijająca się sieć placówek gastronomicznych, licząca  
w 2009 r. ponad 3 tys. różnego rodzaju obiektów. Istotnym elementem rozwoju 
turystyki, zwłaszcza zagranicznej jest rozbudowa sieci połączeń komunikacyjnych  
w ruchu międzynarodowym. Obok międzynarodowych linii kolejowych i autobuso-

Ryc. 5. 
Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa w 2005 r. (wg wybranych państw)

Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2009. Raport końcowy, Małopolska Organizacja  
Turystyczna, Kraków 2009, http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=downlo-
ad&f_menager_id=349 (12. 01. 2011).
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wych, coraz większą rangę uzyskuje transport lotniczy. W ostatnich latach, po liberali-
zacji rynku lotniczego Kraków dzięki tzw. tanim liniom lotniczym uzyskał niespotykaną 
dynamikę przyrostu pasażerów, których liczba z 0,8 mln w 2004 r. wzrosła do 1,6 
mln, w 2005 r., 2,35 mln, w 2006 r. i do 2,8 mln osób w 2010 r. Krakowski port 
lotniczy Balice osiągnął w 2005 r. najwyższą dynamikę przyrostu liczby pasażerów 
spośród wszystkich zarejestrowanych w IATA portów lotniczych świata. 

Międzynarodową rangę Krakowa tworzą coraz częściej wspomniane wcześniej 
instytucje i firmy zagraniczne mające tu swoje przedstawicielstwa. O randze tej świad-
czy też coraz silniej rozbudowywująca się sieć placówek tzw. otoczenia międzynaro-
dowego, którą w Krakowie reprezentuje 8 konsulatów generalnych (Austrii, Francji, 
Niemiec, Rosji, Ukrainy, Słowacji, USA i Japonii), 13 konsuli honorowych, a także 
8 zagranicznych placówek kulturalnych. Rangę międzynarodową Krakowa umacnia 
współpraca miasta z metropoliami zagranicznymi (37 miast) w ramach tzw. miast 
bliźniaczych oraz miast partnerskich (tab. 2).

Kraków jest zaliczany do starych miast średniowiecznych, które przetrwały nie 
tylko w swojej historycznej postaci. Przetrwał też tutaj, pomimo złożonych i czasami 

Ryc. 6. 
Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie udzielonych noclegów w latach 2005–2009  

w wybranych miastach Polski 

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki. 
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tragicznych wydarzeń czasów drugiej 
wojny światowej, a także okresu ko-
munistycznego, specyficzny „duch 
miasta” wielokulturowego, otwartego 
na obcego przybysza. Przybysza, któ-
ry w pierwszym pokoleniu był jeszcze 
obcokrajowcem, lecz w następnych 
„wtapiał” się w społeczność krakow-
ską, budując jej różnorodność kultu-
rową. Ten właśnie społeczny klimat 
budowany przez pokolenia pozwalał 
współczesnemu Krakowowi zaistnieć 
jako ważny ośrodek nauki i kultury, 
nie tylko polskiej, lecz i europejskiej. 
Można powiedzieć, że dziedzictwo 
kulturowe dało podwaliny pod two-
rzenie dzisiejszego i przyszłego mię-
dzynarodowego wizerunku Krakowa 
– miasta europejskiego w zjednoczo-
nej Europie. 

Tab. 2. 
Współpraca międzynarodowa Krakowa  
z miastami zagranicznymi (stan 2010 r.)

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta  
Krakowa, 2010.
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Ethnic dimension of Kraków –  
history and modernity 

(SUMMARY)
The purpose of the paper is to describe ethnic changes in the city of Kraków over the cen-
turies. The city possessed a multi-ethnic society starting in the Middle Ages, which lasted 
until World War II. Since the war, the city has made the transition to a less multi-ethnic but 
more international society in the era of globalization. Kraków functioned as a key cultural, 
scientific, political, and commercial center starting in the 14th century. The city’s prosperity 
helped it flourish and attract people from all around Europe. The population of Kraków within
city walls was about 10,000 in the 14th century, half of which were Poles. About 35% of the 
population was German, which made the German minority important both in demographic 
and economic terms. 
In the late 18th century, Kraków was forcibly annexed by the Austrian Empire, which initiated 
an influx of Austrians and other inhabitants of the Empire including Ukrainians, Czechs,
Slovaks and Jews. The Jewish population soon came to play a key social and economic 
role in the city. Between 20% and 25% of the city’s population was Jewish in the decades 
prior to World War II. The war virtually eliminated ethnic minorities from Kraków. This was 
especially true of the Jewish population, which essentially ceased to exist. 
Contemporary Kraków is inhabited by 10,000 to 15,000 foreigners including those registe-
red as permanent residents as well as seasonal workers and foreign students. The ethnic 
mosaic of the city is enriched by numerous foreign tourists visiting Kraków every year. 
While foreigners constitute a very small percentage of the city’s present-day population, 
the spirit of the minorities of the past lives on. Kraków also possesses a physical legacy 
of past minorities in the form of historical buildings, which help the city maintain a unique 
atmosphere that can be described as the genius loci of the city. 
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