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podkreślaną przez respondentów bogatą ofertę różnorodnych świeżych pro-
duktów, ale i specyficzny klimat targowiska. 

Pod znakiem zapytania stoją losy placu w Mogile. Autorki zastanawiają 
się, czy przetrwa on próbę czasu. Obserwując jego kurczącą się systema-
tycznie ofertę, zdecydowaną lokalność oraz peryferyjne położenie względem 
całego miasta, można przewidywać stopniowe zanikanie tamtejszych funk-
cji targowych. Pozycja pozostałych dwóch placów, ze względu na dogod-
ne położenie komunikacyjne, okoliczne duże skupiska bloków mieszkalnych, 
dotychczasową popularność wśród mieszkańców dzielnicy (a w przypadku 
Tomexu także reszty miasta) oraz niezwykle bogatą ofertę towarów i usług, 
wydaje się niezagrożona.

Summary
During more than 60 years of Nowa Huta history, established as a separate town, and 

since 1951 treated as a district of Kraków, markets located there carried out an impor-
tant role in the life of the local community. Markets were not only places of purchases but 
also were allowing the neighbours’ contacts. Markets were important for the inhabitants 
especially in the days of the centrally controlled economy, giving the opportunity to buy 
goods not available in local stores of Nowa Huta in accordance with the utopian principle 
of “workers” settlement self-sufficiency. The importance of markets has not abated even 
after 1989 when political and socio-economic transformation occurred. Markets have been 
transformed because of new entrepreneurs who offered new assortment. The condition of 
markets varies depending on the location. However, it seems that even the neighbourhood 
of shopping centres does not bring losses. What is more, there could be noticed even a pe-
culiar kind of coexistence between these two forms of trade.

Markets became a permanent element of that part of Krakow, and are recognized by 
many residents of the city. The extent of their impact on customers, traders and farmers is 
large, far beyond the city borders. Currently in a relatively small area of Nowa Huta, within 
the 25 oldest settlements and in their immediate vicinity, in the area inhabited by just over 
50 thousand people, there are three markets. 

On the basis of the interviews by questionnaires conducted in selected groups of re-
spondents there have been performed an analysis of the markets impact range as well as 
consumers, entrepreneurs and selling there farmers’ perception.

key words: buyers, customers, entrepreneurs, markets, Nowa Huta, public space, traders
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