
KRAKÓW – MIASTO 
KULTURY NAUKI I SPORTU



Infrastruktura sportowa Krakowa – 
co mówią liczby?

 850 obiektów sportowych w 2008 roku, w tym:

Boiska sportowe - 324 
Sale ćwiczeń, siłownie – 293
Korty tenisowe – 119
Boiska wielofunkcyjne  - 25
Pływalnie kryte – 21
Hale sportowe – 21
Ujeżdżalnie – 13

Źródło: Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK (Kraków w liczbach). 



Miasto – jako organizator imprez

 2003 – 16 imprez - 50,7 tys. uczestników
 2004 – 25 imprez – 76,9 tys. uczestników
 2005 – 28 imprez – 85,1 tys. uczestników
 2006 – 31 imprez – 97 tys. uczestników
 2007 – 25 imprez – 100 tys. uczestników 
 

 Źródło: Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK. 



Cykliczne wydarzenia sportowe

Bieg Samorządowy 
Cracovia Maraton
Marszobieg Niepodległości
Gala Mistrzów Sportu
„Bieg Trzech Kopców”
 Bieg Sztafetowy Liceów "O Szablę Kapitana 

Stawarza" 
 Krakowska Olimpiada Młodzieży 



SPORTOWA SIŁA DZIELNIC

 Młodzieżowy Festiwal Sportu Juliada 
 Turniej Narciarski Szkół o Puchar Dzielnicy II 
 Maraton Azorski 
 Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich 
 Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie” 

skierowany do osób niepełnosprawnych 
 Zawody jeździeckie: Memoriał Adama Królikiewicza 
 Bieg Skotnicki 
 Wakacje z Siemachą”
 Bieg Skotnicki 



SPORTOWA SIŁA DZIELNIC

 Bieg "W pogoni za żubrem" 
 „Podgórski Dzień Sportu” 
 Liga Piłkarzy Amatorów Podgórska E-klasa, który 

angażuje ponad stu piłkarzy w wieku 20-60 lat 
 Bieg Albertusa
 Dzień Dziecka - Dni Otwartej Przystani – promocja 

sportów wodnych wśród dzieci 
 Turniej piłki nożnej halowej o puchar Przewodniczącego 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
 Bieg Samorządowca na Błoniach Krakowskich 



Sport w opinii urzędników 

 Pozytywne zmiany o charakterze ilościowym i 
jakościowym….  

„Na pewno do minimum zmniejszył się deficyt sal 
gimnastycznych o podstawowych wymiarach. Na 
pewno zdecydowana większość gmin posiada juz 
małe hale sportowe, gdzie można rozgrywać 

zawody z udziałem drużyn zapraszanych, z zewnątrz”  



Sport w opinii urzędników

 … przy jednoczesnej świadomości 
niedostatecznego wykorzystania potencjału 
Małopolski….

„Małopolska, mimo atrakcji związanych z jej 
położeniem geograficzna, atrakcyjnością turystyczna 

była bardzo uboga, jeśli chodzi o tego typu 
pływalnie. Na przykład z zestawieniu z innymi 

regionami, czy z zestawieniu z regionami 
słowackimi” 



Sport w opinii urzędników

…i sukcesów małopolskich sportowców 

„Chcemy cos takiego przygotować i myślę że oprócz 
tego właśnie, ze jest to miasto nauki, kultury, 
zabytków, itd. trzeba tez będzie bardziej rozpromować 
Małopolskę jako miasto Korzeniowskich, 
Radwańskich”



Sport w opinii urzędników

 Znaczenie sportu w życiu społecznym – szeroka 
definicja sportu

„My tu w samorządzie województwa patrzymy na 
kulturę fizyczną jako pewne zjawisko kulturowe, 
które po prostu pomaga rozwijać się człowiekowi 
i normalnie funkcjonować mu w świecie” 



Sport w opinii urzędników

 „Teraz też walczymy, czy myślimy żeby wykorzystać 
środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które tam 
są na programy rozwojowe szkól, żeby poprzez 
kompetencje kluczowe nie rozumieć tylko tych zajęć z 
matematyki i informatyki, języków obcych, itd. ale tez 
żeby pojawiały się tam zajęcia sportowe, chodź tych 
traktowane jako ogólny rozwój, czy przygotowanie 
człowieka nie wiem do życia w demokratycznym 
społeczeństwie, prawda? Szukamy takich luk w tych 
wszystkich programach unijnych, żeby również kulturę 
fizyczną tam przemycić. Chodź ona nigdzie tam nie 
występuje z nazwy, wprost. Także staramy się wcisnąć 
gdzie się da. Żeby środków i działań, projektów na rzecz 
kultury fizycznej było jak najwięcej”.



Sport w opinii urzędników

 Wykorzystanie lokalnego kapitału społecznego i 
kulturowego. 

 Zachęta do działania i wsparcie dla oddolnych inicjatyw

„Kolega, koleżanka, ja, którzy wyjadą gdzieś tam i 
będą cos tam animować to jest absolutna pomyłka. 
Jesteśmy tam obcy, przyjechaliśmy z dużego 

miasta, 130km stamtąd i nie jesteśmy w stanie nic
zrobić. Ale jeżeli przekonamy do pewnych działań ludzi, 
którzy tam z imienia i nazwiska wręcz znają swoich 
wspołmieszkańcow, to juz jest zupełnie inna bajka. To 
domino potem się ruszy. To jest zasada 
pomocniczości, my nie mamy zamiaru tego naruszać”. 



Sport w opinii urzędników

 „Trudno jest być autonomiczną jednostką w tak 
zbiurokratyzowanym świecie, ale my robimy wiele i 
staramy się możliwościami programowymi naszego 
ośrodka wspierać jak gdyby innych. Wraz z nasza 
dzielnicą tutaj współpracujemy, bo oni na podstawie 
corocznego rozporządzenia Pana Prezydenta określają 
nasz status. I z wieloma dzielnicami mamy stały kontakt. 
Z AWF-em np. współpracujemy, mamy bardzo silną 
współpracę. Tutaj do nas do ośrodka przychodzą 
studenci, żeby na żywo i w praktyce zobaczyć to, co 
czego nauczyli się na zajęciach” 



Szkoła jako środowisko sportowe 

 Postulat zwiększenia dostępności obiektów 
szkolnych w czasie pozalekcyjnym

 „Ożywić” szkolne boisko 
„Bo prawda jest taka i to jest w ogóle nasza idea fix, 
żeby szkoła żyła, żyła po godzinach nauki szkolnej. 
Żeby tam były zajęcia i plastyczne i muzyczne i z 
zakresu kultury fizycznej. Bo, tak na prawdę, jeżeli 
ktoś szumnie i górnolotnie mówi o kulturotwórczej 
roli szkoły, to nie ma kulturotwórczej roli jeżeli się 
tam nic nie dzieje, jak się tam przejść to wszystkie 
szkoły zamknięte na głucho, sale gimnastyczne 
zamknięte na głucho, cisza nic się nie dziej”. 
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