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Narodziny nowego Poznania to dogłębna i kompleksowa analiza życia miasta,  
której rezultatem jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dla miasta.  
Do tej pracy zaprosiliśmy 10 ekspertów z różnych dziedzin, którzy przeprowadzą 
diagnozę i zaproponują pomysły w 9 obszarach tematycznych obejmujących całe 
spektrum życia miasta. Przez 9 kolejnych miesięcy organizujemy także 9 debat 
tematycznych, którym towarzyszy publikacja raportu przygotowanego przez eksperta.  
Cały projekt wieńczy wydanie przekrojowego raportu, w którym całościowo 
omówimy przestrzenie życia Poznania. Wszystkie diagnozy, analizy, pomysły 
i koncepcje zostaną podsumowane w debacie głównej w październiku 2021 r.
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RAPORT MIASTO SPORTU – O AUTORZE

Doktor nauk o kulturze fizycznej, asystent w Zakładzie 
Turystyki Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał 
podczas studiów i seminariów na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Akademiach Wychowania 
Fizycznego w Krakowie i Poznaniu oraz Międzynarodowej 
Akademii Olimpijskiej w Olimpii. Przewodniczący Koła 
Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej. Menedżer sportu, 
autor licznych polskich i zagranicznych publikacji nauko-
wych poświęconych zagadnieniom turystyki sportowej 
oraz wpływowi polityki i stosunków międzynarodowych 
na sport i ruch olimpijski. Od wielu lat zaangażowany 
w działalność społeczną oraz samorządową. Radny 
Miasta Poznania VII i VIII kadencji, Przewodniczący 
Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Członek rad 
programowych i społecznych różnych instytucji miejskich. 
Aktywnie pracuje w środowisku poznańskich organizacji 
pozarządowych jako członek zarządu stowarzyszenia 
Projekt Poznań.
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SPORT W STRATEGIACH 
MIASTA POZNANIA
Przez ostatnie lata niezwykle popularnym hasłem 
było: „Poznań stawia na sport”, które zarówno wła-
dze miasta, jak i urzędnicy, radni miejscy, działacze 
sportowi czy dziennikarze regularnie przypominali 
w swoich wypowiedziach poświęconych zagadnie-
niom kultury fizycznej w stolicy Wielkopolski. W isto-
cie slogan ten miał wiele wspólnego z Poznaniem, 
w którym tradycje sportowe rozwijane były od wielu 
dziesięcioleci. W 1886 roku powstało Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Poznaniu, które umożli-
wiało uprawianie w mieście nie tylko gimnastyki, 
ale także kolarstwa, boksu, zapasów, lekkoatletyki, 
szermierki czy piłki nożnej. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym stolica Wielkopolski stała się ponad-
to potęgą wioślarską. Co ważne, wraz z rozwojem 
ciała w zakresie kultury fizycznej, możliwy był także 
rozwój umysłowy, gdyż już w 1919 roku na Uniwer-
sytecie Poznańskim (funkcjonującym wtedy przej-
ściowo pod nazwą Wszechnicy Piastowskiej) wycho-
wanie fizyczne jako pierwsze w Polsce oraz jedno 
z pierwszych w całej Europie zostało podniesione do 
rangi dyscypliny uniwersyteckiej (Lipoński, 2012). Na 
przestrzeni lat miasto mogło więc pochwalić się nie 
tylko ogromnym dorobkiem teoretycznym i myślą 
sportową kontynuowaną przez kolejne pokolenia, 
ale i licznymi sukcesami praktycznymi – zarówno 
w osiąganiu sportowych sukcesów przez zawodni-
ków światowej rangi, jak  i w rozwoju infrastruktury 
sportowej, a szerzej – w sportowym zarządzaniu 

miastem. Prawdą jest bowiem, iż zgodnie z maksy-
mą „Sport to zdrowie!”, Poznań kładzie szczególny 
nacisk na rozwój sportu w regionie. Miasto do dziś 
przyciąga imprezy sportowe o skali krajowej i mię-
dzynarodowej, wspiera powstające kluby sportowe 
oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz 
sportu, promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl 
życia, a także poszerza swoje sportowe zaplecze 
poprzez regularną rozbudowę obiektów i coraz 
chętniej wykorzystywanych przez mieszkańców 
ścieżek rowerowych. 

Przyjęta uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 
24 stycznia 2017 roku Strategia Rozwoju Miasta Po-
znania 2020+ wskazuje, że jednym z nadchodzących 
zadań miasta na kolejne lata jest zintensyfikowanie 
działań związanych z rozwojem sportu jako mecha-
nizmu spajającego tkankę społeczną. Rozwój sportu 
jest też jednym z elementów, dzięki któremu Poznań 
może stać się wzorcowym miastem pod względem 
rozwiązań prospołecznych. Wspieranie aktywności 
ruchowej mieszkańców nie jest jednak jedynym 
zadaniem koniecznym do wcielenia w życie. Rów-
nie ważne są także takie płaszczyzny działań jak 
promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, ak-
tywność w staraniach o pozyskanie i organizację 
międzynarodowych imprez sportowych oraz dosko-
nalenie poziomu oraz profesjonalizmu funkcjonowa-
nia poznańskich klubów sportowych. Bardzo istotne 
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jest także kreowanie sportu jako elementu tożsa-
mości, spójnego z polityką wizerunkową miasta, na 
co wskazuje Strategia Rozwoju Miasta Poznania do 
roku 2030 (która – co może być mylące z uwagi na 
zapisany w tytule rok – była uchwalana wcześniej 
aniżeli Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+).
W ramach programu „Wskaźniki jakości życia 
mieszkańców Poznania”, raz na kilka lat Urząd 
Miasta Poznania przy współpracy z Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza wydaje publikację Jakość 
życia w Poznaniu, na łamach której prezentuje 
uzyskane efekty badań socjologicznych przeprowa-
dzonych na reprezentatywnej grupie mieszkańców. 
Ostatnia wersja publikacji ogłoszonej w 2013 roku 
wskazuje, że zapytani o aktywność fizyczną miesz-
kańcy Poznania preferowali bieganie, jazdę na 
rowerze oraz pływanie jako najczęstszą formę 
uprawiania sportu. Wielu ankietowanych dodawa-
ło także piesze wycieczki oraz odbywanie długich 
spacerów na ogólnodostępnych terenach rekre-
acyjnych jako popularną formę spędzania czasu 
wolnego. Jeden z wyników zawartych w Strategii 
Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wskazuje, iż ak-
tywność fizyczna mieszkańców podejmowana jest 
przeważnie w domu lub w pobliżu miejsca zamiesz-
kania, a wybierane formy aktywności są najczęściej 
realizowane samodzielnie i mają co do zasady 
charakter niezorganizowany. Wpływ na to może 
mieć nierówna oferta poznańskich osiedli w zakre-
sie proponowania lokalnych wydarzeń sportowych, 
pozwalających na aktywizację mieszkańców oraz 
budowę wśród nich kapitału społecznego. To może 
być jednym z kluczowych sportowo-rekreacyjnych 
problemów Poznania jako miasta odpowiedzialne-

go za kulturę fizyczną w granicach całego obszaru. 
Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wyznacza 
jednak konkretne priorytety oraz kierunki inter-
wencji do 2030 roku, uwzględniając w priorytecie 
„Silna Metropolia” potrzebę „wzmocnienia rozpo-
znawalności Poznania w kraju i za granicą w opar-
ciu o potencjał dziedzictwa kulturowego, kultury 
współczesnej, sportu i turystyki”. W priorytecie 
„Zielone, mobilne miasto” konieczność „wykorzy-
stania potencjału Warty i innych rzek oraz jezior 
do celów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
turystycznych i transportowych”. W priorytecie 
„Przyjazne osiedla” potrzebę „zapewnienia wyso-
kiej jakości lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-
-rekreacyjnej, usług społecznych i oświatowych na 
osiedlach”. Z kolei w priorytecie „Wspólnotowość 
i dialog społeczny” konieczność „wspierania działań 
kulturalnych i sportowych na rzecz rozwoju społecz-
nego”. Do wskazanych w dokumencie priorytetów 
przypisano kluczowe zadania, dzięki realizacji któ-
rych miasto będzie mogło wypełnić swoje założenia. 
Wśród nich pojawia się między innymi potrzeba 
modernizacji obiektu wielofunkcyjnego w parku Ka-
sprowicza, areny sportów walki przy ul. Reymonta, 
a także nowej hali widowiskowo-sportowej.

Mając na względzie wszystkie powyżej poruszone 
kwestie, zasadniczym zadaniem niniejszego raportu 
wydaje się zweryfikowanie, czy Poznań podejmuje 
racjonalne oraz uzasadnione decyzje, które przy-
bliżają miasto do spełnienia zapisów strategii, czyli 
w efekcie czy Poznań rzeczywiście można określić 
mianem tytułowego „Miasta sportu”, otwartego 
także na przynoszącą znaczne dochody turystykę. 
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ROZWIEJMY DYLEMATY:
CZY POZNAŃ FAKTYCZNIE 
STAWIA NA SPORT?

Za sprawy dotyczące upowszechniania sportu, rekre-
acji i krajoznawstwa, jak również aktywności osób 
niepełnosprawnych, koordynacji inwestycji i remontów 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, szkolenia spor-
towego dzieci i młodzieży, organizacji imprez sporto-
wych oraz promocji miasta poprzez sport i rekreację 
odpowiada Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. 
Jednostka ta sprawuje ponadto nadzór nad Poznański-
mi Ośrodkami Sportu i Rekreacji będącymi samorządo-
wym zakładem budżetowym miasta Poznania, a także 
klubami i lokalnymi związkami sportowymi mającymi 
siedzibę w mieście. Jednym z najprostszych, a zarazem 
najbardziej oczywistych mierników kondycji sportu 
w mieście jest więc weryfikacja zapisanych w budże-
cie miasta Poznania na poszczególne lata kwot, jakie 
zostały przeznaczone na kulturę fizyczną. Zestawienie 
w latach 2010–2019 prezentuje się następująco:
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Ryc. 1. Budżet Wydziału Sportu w latach 2010–2019 (w PLN).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Sportu Urzędu 

Miasta Poznania.

Wykres wskazuje, że w latach 2010 oraz 2011 stolica 
Wielkopolski przeznaczała kilkukrotnie większe środki 
finansowe na sport, aniżeli później. Pośród licznych 
przyczyn takiego stanu rzeczy najbardziej wiodącą 
była konieczność intensyfikacji działań moderniza-
cyjnych związanych z przyznaniem Polsce i Ukrainie 
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej – UEFA 
Euro 2012, największego do tej pory mega-eventu 
sportowego w historii miasta (Malchrowicz-Mośko, 
Rozmiarek, 2016). Trzy mecze fazy grupowej mi-
strzostw odbywały się na Stadionie Miejskim w Po-
znaniu – obecnie użytkowanym przez klub piłkarski 
Lech Poznań. Diametralny spadek kwot zapisywanych 
w budżecie miasta na sport nastąpił w latach 2013 
oraz 2014, kiedy to w całym kilkumiliardowym budże-
cie zagwarantowano na ten cel jedynie nieco ponad 
30 milionów złotych. Zabieg ten wydaje się zrozu-
miały w kontekście innych potrzeb z zakresu między 
innymi polityki transportowej, kulturalnej, zdrowia, 
bezpieczeństwa czy ochrony środowiska, w niektórych 
aspektach zaniedbanych z powodu wcześniejszego 
skoncentrowania się na rozgrywkach piłkarskich. Te 
jednak rekompensowały różnego rodzaju niedobory 
ogólnym pozostawieniem pozytywnego dziedzictwa, 
o czym traktował szerzej projekt społeczny Co pozo-
stanie po Euro? (2012). Od 2015 roku przez kolejne 
cztery lata suma środków przeznaczanych na sport 
była już regularnie podnoszona, a jej nieznaczny 
spadek – o ponad 3 miliony złotych – nastąpił dopiero 
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Ryc. 2. Sport w skali całego budżetu miasta Poznania (w %).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Sportu Urzędu 
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w 2019 roku. Choć oczywiste jest, że co roku całkowita 
kwota budżetu miasta ulega zmianie, powyższe dane 
są mniej więcej spójne z procentowym porównaniem 
kwoty przeznaczanej na sport w stosunku ogółu środ-
ków budżetowych:

W 2010 roku wydatki na sport wynosiły aż 14,41% 
całego budżetu miasta. Rok później nastąpił spadek 
do 6,05%, natomiast z wyjątkiem 2018 roku, wszyst-
kie pozostałe badane lata wykazały mniej niż 2% 
ogółu wydatków (od 1,13% w 2013 roku, po 1,95% 
w 2019 roku). Należy przy tym jednak zaznaczyć, że 
przez pięć ostatnich lat badania całkowita kwota 
budżetu miasta wzrosła aż o ponad półtora miliar-
da złotych. Średnio prawie jedna czwarta budżetu 
zajmuje finanse przeznaczane na oświatę. Nie bez 
znaczenia jest także sportowa sfera nauki dzieci 
i młodzieży. Wszyscy, nawet najwybitniejsi poznańscy 
sportowcy obecnych czasów, rozpoczynali bowiem 
swoją karierę od rywalizacji w zawodach zaliczanych 
do systemu sportu młodzieżowego. To w stolicy Wiel-
kopolski znajdują się kluby sportowe i uczniowskie 
kluby sportowe, które są odpowiedzią na większą 
potrzebę aktywności fizycznej. Wśród społeczeństwa 
wzrasta przekonanie, że sport ma pozytywny wpływ 
na wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny mło-
dych ludzi, ucząc między innymi zasad higienicznego 
trybu życia, reguł współżycia w grupie, systematycz-
ności, umiejętności wygrywania i przegrywania czy 
zasad fair play (Zdebska, 2008).
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Organizacje skupiające sportowców zachęcają 
dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego 
czasu – proponują bogatą ofertę pozalekcyjnych zajęć 
sportowych stanowiących alternatywę dla zachowań 
autodestrukcyjnych. Wiodącymi projektami, dzięki 
którym dzieci i młodzież prócz przyjemnego spędzenia 
wolnego czasu z rówieśnikami może wykształcić pra-
widłowe nawyki ruchowo-żywieniowe, są Młodzieżowe 
Centra Sportu (MCS), a także ukierunkowany rów-
nież na seniorów program „Trener Osiedlowy. Trener 
Senioralny. Trener Przedszkolaka”, który od 2015 roku 
corocznie wygrywa konsultacje społeczne w sprawie 
części miejskich wydatków budżetowych – Poznański 
Budżet Obywatelski – przez co już dawno powinien 
mieć zapewnione swoje stałe miejsce w budżecie 
Poznania. Przede wszystkim jednak te pierwsze są 
niezwykle cenną ogólnopolską wizytówką miasta, gdyż 
zapewniają optymalne warunki do szkolenia, a także 
skutecznie i efektywnie przygotowują uczestników do 
współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego. 
Stanowią ponadto lokalną odpowiedź na cele założone 
przez Ministerstwo Sportu, pozwalając jednocześnie 
na promowanie miasta w rywalizacji punktowej sportu 
dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. 
Od wielu lat Poznań w zestawieniu prezentującym łącz-
ną punktację wszystkich rywalizujących gmin (których 
obecnie jest 880) zajmuje zaszczytne drugie miejsce, 
tuż za Warszawą. Ostatnie wyniki ogólnopolskiej rywa-
lizacji prezentują się następująco:

Rycina 3. Miejsca w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
w ramach MCS-ów (2019).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Sportu w Warsza-

wie, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PATRZMY W PRZYSZŁOŚĆ:
POZNAŃSKI SPORT 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Stolica kraju, do której tracimy blisko pięć tysięcy 
punktów, ma jednak zupełnie inny potencjał i docelowo 
niezwykle trudno będzie podjąć się rywalizacji o status 
lidera zestawienia, jednak pozostawianie w tyle wszyst-
kich innych dużych miast jest z pewnością powodem 
do zadowolenia. Aby dokonać przekrojowej oceny 
funkcjonowania naszych MCS-ów, należy wyciągnąć 
wnioski z niniejszego zestawienia:
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2019 104 64 37 7887

2018 122 76 41 7756

2017 96 56 38 5930

2016 114 61 37 6772

2015 104 63 35 5946

2014 102 64 33 5269

2013 85 50 28 4889

2012 97 55 38 5022

2011 88 50 32 4892

2010 88 51 33 4929

Ryc. 4. Statystyki dotyczące Młodzieżowych Centrów Sportu w Poznaniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Sportu Urzędu 

Miasta Poznania.

Widoczne jest, że mimo jednosezonowych spadków 
liczby MCS-ów, klubów, dyscyplin oraz uczestników 
rozgrywek (na przykład w 2013 czy 2017 roku – choć 
w drugim przypadku spadek odnotowano wyłącznie 
w liczbach pierwszych dwóch kategorii), od 2010 roku 
Poznań przykłada dużą wagę do sportu dzieci i mło-
dzieży, co najlepiej pokazuje zasadniczy wzrost liczby 
uczestników korzystających z oferty licznych dostęp-
nych podmiotów (w latach 2010–2014 łączna liczba 
uczestników oscylowała wokół pięciu tysięcy osób, 
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Ryc. 5. Statystyki dotyczące Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

tymczasem od 2015 do 2019 roku nastąpiło zwiększe-
nie plasujące się od prawie sześciu do blisko ośmiu ty-
sięcy osób uprawiających sport w wieku dziecięcym lub 
młodzieżowym). Powyższe statystyki wyraźnie wskazują 
rok 2018 jako ten z największą liczbą MCS-ów i klu-
bów oraz najszerszą ofertą pod względem dyscyplin 
sportowych. Nie oznacza to jednak, że kolejne lata są 
zapowiedzią gorszej sytuacji miasta w tym względzie. 
W 2019 roku liczba MCS-ów i klubów spadła, aczkol-
wiek spowodowane to było faktem, że podmioty nie-
przynoszące punktów w systemie współzawodnictwa 
sportowego otrzymały dotacje z obszaru przeciwdziała-
nia uzależnieniom i patologiom społecznym, co spowo-
dowało ich wykreślenie z zestawienia.

Ciekawą inicjatywą jest także lokalna rywalizacja spor-
towa poznańskich szkół pod nazwą Poznańskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej. Inspirowana jest w swobodny spo-
sób dorobkiem Pierre’a de Coubertina i wskrzeszeniem 
przez niego nowożytnych igrzysk olimpijskich. Realiza-
torem tego całorocznego cyklu wydarzeń sportowych, 
obejmującego współzawodnictwo na poziomie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych (do czasu reformy oświa-
ty likwidującej gimnazja) oraz ponadgimnazjalnych jest 
Poznański Szkolny Związek Sportowy oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Sportowy jako oddział Poznańskich Ośrodków 
Sportu i Rekreacji. Młodzież ma do dyspozycji szeroką 

POZNAŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Rok
szkolny

Liczba szkół – 
Igrzyska Dzieci

Liczba szkół – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej

Liczba szkół –  
Licealiada

Liczba uczestników
(w zaokrągleniu)

2019/2020 67 58 48 6500

2018/2019 72 69 45 6300

2017/2018 73 40 47 5900

2016/2017 67 45 47 6100

2015/2016 65 43 44 5800

2014/2015 72 46 44 6100

2013/2014 71 49 44 6200

2012/2013 73 49 44 6300

2011/2012 75 55 44 6600

2010/2011 72 54 46 6500

gamę dyscyplin sportowych, od gier zespołowych na 
czele z piłką nożną oraz piłką ręczną, aż po biegi przeła-
jowe i sztafety, unihokej, tenis stołowy, aerobik, pływa-
nie, badminton czy szachy. W zależności od poziomu 
edukacji uczniowie mogą rywalizować w ramach Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub też skierowanej dla 
uczniów szkół średnich Licealiady. 

Choć największa liczba szkół uczestniczących w Igrzy-
skach Dzieci, a także największa łączna liczba uczest-
ników rozgrywek, przypadła na rok szkolny 2011/2012 
(co zasadniczo mogło być spowodowane zwiększonym 
zainteresowaniem uczniów w rywalizacji, na przykład 
w piłce nożnej, z uwagi na nadchodzące ówcześnie 
Mistrzostwa Europy rozgrywane także w Poznaniu), to 
jednak ostatnie trzy lata szkolne pokazują, że mamy do 
czynienia z regularnym wzrostem liczby dzieci i mło-
dzieży partycypującej w rozgrywkach – mających taką 
możliwość. Znacznie odbiegająca od pozostałych liczba 
szkół uczestniczących w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w roku szkolnym 2018/2019 spowodowana jest faktem 
funkcjonowania w tym sezonie ostatnich klas szkół gim-
nazjalnych, które po reformie oświaty zostały włączone 
do rozgrywek z klasami siódmymi i ósmymi szkół pod-
stawowych. Z kolei w roku szkolnym 2019/2020 w Igrzy-
skach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej startowali 
już wyłącznie uczniowie szkół podstawowych.
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Nic jednak nie motywuje do treningów i ciężkiej pracy 
tak, jak obserwowanie zmagań sportowców podczas 
igrzysk olimpijskich. Choć od 2010 roku do stolicy 
Wielkopolski przywieziono jedynie dwa brązowe me-
dale olimpijskie – Julii Michalskiej z 2012 roku (startu-
jącej w wioślarstwie w konkurencji W2x – dwójka po-
dwójna; wraz z Magdaleną Fularczyk), a także Moniki 
Michalik z 2016 roku (startującej w zapasach w stylu 
wolnym do 63 kilogramów), to jednak najstarsza i za-
razem największa międzynarodowa impreza sportowa 
jest marzeniem wielu. Tak prezentuje się statystyka 
dotycząca liczby uczestników igrzysk olimpijskich wy-
wodzących się z poznańskich klubów sportowych na 
tle ogólnej liczby reprezentantów Polski, wysyłanych 
na kolejne igrzyska olimpijskie: 

Okazuje się więc, że mimo iż Poznań posiada silną pozy-
cję w rankingu systemu sportu młodzieżowego w Polsce, 
efekty te nie znajdują odzwierciedlenia w przygotowa-
niu sportowym zawodników na najwyższym poziomie 
mistrzowskim, mogących zdobywać sportowe szczyty 
świata. W Poznaniu niewiele się także mówi o historycz-
nych sukcesach międzynarodowych. Brakuje odpowied-
nich form upamiętnienia najważniejszych ze sportowego 
punktu widzenia postaci, które swoimi wynikami przy-

Ryc. 6. Liczba uczestników igrzysk olimpijskich wywodzących się z po-
znańskich klubów sportowych na tle ogólnej liczby reprezentantów Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów internetowych.

niosły sławę nie tylko swoim dyscyplinom, ale i miastu. 
Sukcesy zasłużonych sportowców mogą stanowić inspi-
rację dla kolejnych pokoleń, a ich wiedzę i doświadczenie 
należy wręcz wykorzystywać w obecnych programach 
treningowych. W ostatnich dziesięciu latach poznańscy 
zawodnicy zdobywający olimpijskie minima reprezen-
towali nasz kraj w lekkoatletyce, zapasach, taekwondo, 
szermierce, pływaniu, kajakarstwie i wioślarstwie. Te 
dwie ostatnie dyscypliny mają szczególny potencjał, 
gdyż stolica Wielkopolski jest jedynym miastem w Polsce 
posiadającym na swoim terenie wyjątkowy obiekt wod-
ny w postaci Jeziora Maltańskiego – idealnego miejsca 
do przeprowadzania treningów i rozgrywania zawodów 
rangi krajowej i międzynarodowej w wielu wodnych 
sportach powierzchniowych. W ostatnich miesiącach 
miasto wykupiło okoliczne tereny, dzięki czemu będzie 
miało możliwość poszerzenia jeziora w jego najwęższym 
fragmencie i rozbudowania Toru Regatowego Malta 
o brakujący tor powrotny zgodnie z wymaganiami 
Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej i Międzynarodo-
wej Federacji Kajakowej, co może docelowo umożliwić 
miastu ubieganie się o najbardziej prestiżowe imprezy 
sportowe o skali światowej z wykorzystaniem akwenu. 
To jednak wymaga zapewnienia określonych środków 
pieniężnych w budżecie miasta Poznania i wieloletniej 
prognozie finansowej na kolejne lata, czego dotychczas 
nie wykonano. Z uwagi na położenie geograficzne mia-
sta i równinną formę ukształtowania terenu, Poznań nie 
ma jednak szans, by w sposób realny wzmocnić swoją 
pozycję w sportach zimowych.

W kontekście rozwoju profesjonalnego sportu w Po-
znaniu konieczne jest odniesienie się także do potrzeb 
miasta w zakresie infrastruktury sportowej. Od wielu 
lat nie powstały bowiem dwie wiodące inwestycje, na 
które poznańskie środowisko sportowe z niecierpliwo-
ścią czeka. Pierwsza z nich to mała hala sportowa na 
półtora do dwóch tysięcy widzów, która mogłaby być 
wykorzystywana do rozgrywania istotniejszych roz-
grywek meczowych o randze ogólnokrajowej, a także 
– gdyby stanęła w pobliżu większej pod względem obję-
tościowym hali – mogłaby stanowić miejsce do prze-
prowadzania rozgrzewek. Choć często w politycznym 
dyskursie mówi się o przyszłościowym zlokalizowaniu 

PODĄŻAJMY PROFESJONALNIE:
SPORT NA POZIOMIE 
OLIMPIJSKIM I INFRA-
STRUKTURA SPORTOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
WYWODZĄCYCH SIĘ Z POZNAŃSKICH KLUBÓW 

SPORTOWYCH NA TLE OGÓLNEJ LICZBY 
REPREZENTANTÓW POLSKI

Letnie igrzyska olimpijskie Zimowe igrzyska olimpijskie

Londyn
2012

Rio de Janeiro
2016

Vancouver
2010

Soczi
2014

Pjongczang
2018

18/218 22/240 0/47 1/59 1/62
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takiej hali na Golęcinie, to jednak zdecydowanie bardziej 
zasadnym miejscem do jej zbudowania wydaje się teren 
po byłym stadionie Energetyka w Poznaniu, zlokalizo-
wany przy ul. Reymonta obok parku Jana Kasprowicza 
i w pobliżu hali Arena. Obecnie znajduje się on w rękach 
prywatnych, aczkolwiek brak długofalowej wizji na zago-
spodarowanie tego obszaru sprawia, że z roku na rok jest 
on coraz bardziej zniszczony i zdewastowany. Dobrym 
działaniem z punktu widzenia miasta byłoby więc wejście 
w dialog z właścicielem i podjęcie próby wykupienia tego 
terenu, który następnie mógłby zostać wykorzystany na 
potrzeby powstania nowej hali sportowej. Drugą pilną 
sprawą infrastrukturalną jest konieczność modernizacji 
stadionu oraz rozbudowy obiektów wielosekcyjnego klubu 
sportowego Warty Poznań, by drużyny mogły rozgrywać 
na nich mecze najwyższej klasy rozgrywkowej. W planach 
rozbudowy należy wziąć pod uwagę między innymi mo-
dernizację widowni i docelowo stworzenie kameralnego 
stadionu, a także zbudowanie dwóch boisk treningowych 
(z czego jedno z nich powinno mieć sztuczną nawierzchnię 
i zadaszenie). Choć inwestycja pod względem całokształtu 
kosztorysu plasować się będzie na poziomie około trzy-
dziestu milionów złotych, powinna być dla miasta jednym 
ze sportowych priorytetów. Osobną sprawą wartą rozwa-
żenia jest powstanie dużej hali widowiskowo-sportowej, 
która pomieści od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy 
widzów. Jedną z potencjalnie wskazywanych lokalizacji 
takiej hali było miejsce po stadionie im. Edmunda Szy-
ca w Poznaniu, którego obszar można jednak bardziej 
zasadnie zagospodarować w formie parku. Byłoby to 
znacznie mniej kosztowne rozwiązanie, a w dodatku nie-
zwykle cenne dla okolicznych mieszkańców, którzy z racji 
zamieszkiwania w centrum nie mają zbyt wielu zielonych 
miejsc w swoim otoczeniu. To oczywiście nie oznacza, że 
taka hala nie jest potrzebna. Kraków ma swoją Tauron 
Arenę, Łódź – Atlas Arenę, Gdańsk – Ergo Arenę, a Gli-
wice – Arenę Gliwice. By skutecznie rywalizować z tymi 
miastami o różnego rodzaju eventy, duża przestrzeń na 
potrzeby sportu czy widowisk powinna być uwzględniona 
w przyszłościowej polityce miasta, aczkolwiek jej miejsce 
powinno znajdować się poza centralną jego częścią, choć 
na terenie bardzo dobrze skomunikowanym pod wzglę-
dem transportu zbiorowego. 
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Rycina 7. Liczba startujących w Poznań Maraton w latach 2010–2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie 

internetowej maratonu. 

Mocnym filarem Poznania są liczne masowe impre-
zy sportowe, podczas których rozpoczynający swoją 
przygodę ze sportem mogą podpatrywać przybyłych 
z całego świata zawodników. W ostatnim dziesięciole-
ciu takich wydarzeń o randze krajowej i międzynarodo-
wej było rocznie około kilkudziesięciu. Do najważniej-
szych można zaliczyć między innymi Międzynarodowy 
Turniej Tenisowy Poznań Open, Poznań Triathlon czy 
jeździeckie Międzynarodowe Zawody w Skokach przez 
Przeszkody CSI. Ciekawą alternatywę dla nich stanowią 
także cykliczne imprezy biegowe, takie jak Maniacka 
Dziesiątka, Poznań Półmaraton czy też Poznań Mara-
ton im. Macieja Frankiewicza. Ta ostatnia do 2011 roku 
była największym biegiem maratońskim w Polsce 
i jednym z większych w Europie Środkowej. Jej prestiż 
utrzymany jest do dzisiaj, gdyż bieg ten należy do piątki 
polskich maratonów, które uczestnicy muszą ukoń-
czyć w dwadzieścia cztery miesiące w przypadku chęci 
zdobycia tytułu Korony Maratonów Polskich. Statystyki 
dotyczące liczby startujących w imprezie prezentują się 
następująco:

Równie ważny na sportowej mapie Poznania jest Po-
znań Półmaraton, którego wszystkie edycje odbywają 
się corocznie wiosną, zasadniczo w kwietniu. W celu 
uatrakcyjnienia wydarzenia jego program najczę-
ściej wzbogacany jest o różnego rodzaju dodatkowe 
atrakcje, jakimi są na przykład spotkania ze znanymi 
sportowcami (w tym olimpijczykami), targi sprzętu 
sportowego czy wydarzenia integracyjne (często przy 
jedzeniu) odbywające się zazwyczaj w przeddzień bie-
gu. Liczba osób biorących udział w poznańskim półma-
ratonie w latach 2010–2019 wygląda następująco:

Zestawienia te pokazują, że z roku na rok (z niewielki-
mi wyjątkami) popularność poznańskiego maratonu 
oraz półmaratonu wzrastała bądź była zbliżona do 
poprzednich edycji imprezy. W przypadku Poznań 
Maraton jedyny wyjątek stanowił rok 2018, w którym 
wzięło udział niecałe pięć tysięcy uczestników, jednak 
już w roku 2019 odnotowano najwyższą liczbę uczest-
ników w historii wydarzenia. W stosunku do 2010 roku 
liczba ta zwiększyła się o ponad trzy tysiące osób. 

OTWIERAJMY SIĘ NA NOWE:
MASOWE IMPREZY 
SPORTOWE, TURYSTYKA 
I REKREACJA
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Rycina 8. Liczba startujących w Poznań Półmaraton w latach 2010–2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie 

internetowej półmaratonu. 
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Jeszcze bardziej spektakularny w zakresie porówna-
nia do roku 2010 jest Poznań Półmaraton, który już 
w 2016 roku odnotował prawie czterokrotny wzrost 
liczby uczestników (od 2857 w roku 2010, aż po 
rekordową liczbę 11 357 w roku 2016), a w ostat-
nich czterech latach badanego okresu mniej więcej 
utrzymuje swój stały poziom liczby uczestników 
wynoszący ponad dziesięć tysięcy biegaczy. Duże 
zainteresowanie uczestnictwem w imprezach 
spowodowało w ostatnich latach przyjęcie i wdro-
żenie zasad zamykania możliwości zarejestrowania 
swojego udziału na co najmniej kilka tygodni przed 
rozpoczęciem imprezy.

Wrastająca liczba uczestników startujących w ma-
sowych imprezach sportowych jest jednym z wielu 
czynników wpływających na rozwój turystyki w Po-
znaniu.

Rycina 9. Liczba udzielonych noclegów w Poznaniu w latach 2010–2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Bazie Da-

nych Miasta Poznania. 
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Rycina 10. Liczba łóżek hotelowych w Poznaniu w latach 2012–2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Bazie Danych Miasta Poznania. Zestawienie rozpoczyna się od 2012 roku, gdyż w latach 

2010 oraz 2011 nie gromadzono takich danych. 
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Dane pokazują, że ruch turystów zagranicznych ko-
rzystających z oferty noclegowej miasta jest w ba-
danym okresie na mniej więcej zbliżonym poziomie, 
oscylującym corocznie między trzystoma a czterysto-
ma tysiącami osób. Kwestia ta wygląda zgoła inaczej 
w przypadku turystów krajowych, których z roku na 
rok jest o kilkadziesiąt tysięcy więcej. Wzrost ten jest 
spójny ze wzrostem liczby łóżek hotelowych w Pozna-
niu, w hotelach wszystkich klas.

Utrzymująca się od kilku lat tendencja wzrostowa 
wskazuje, że oferta turystyczna miasta jest kreowa-
na w sposób odpowiedni i adekwatny do potrzeb 
zainteresowanych. Rekordową popularnością cieszą 
się Termy Maltańskie – największy ośrodek sporto-
wo-rekreacyjny w Polsce i drugi co do wielkości tego 
typu obiekt w Europie, zawierający aquapark, baseny 
rekreacyjne i sportowe oraz strefę saun. Obiekt odwie-
dza rocznie ponad milion osób. W dalszej kolejności 
powodzeniem cieszy się również ogród zoologiczny, 
palmiarnia, kolejka, stadion, a także liczne muzea. 

Z turystyką niezwykle często łączona jest rekreacja 
– chociaż ta, wykonywana poza bieżącymi obowiąz-
kami, podejmowana jest najczęściej dla regeneracji 
sił i przejawia się między innymi w pozazawodowych 
aktywnościach sportowych czy też różnych formach 
ruchu turystycznego. Pośród wielu rekreacyjnych 

alternatyw mieszkańcy Poznania coraz częściej się-
gają po rower – jazda na nim jest nie tylko sposobem 
na relatywnie szybkie i tanie przemieszczanie się po 
mieście, ale także popularną formą spędzania czasu 
wolnego. W 2017 roku uchwałą Rady Miasta Poznania 
został wprowadzony Program Rowerowy 2017–2022 
z perspektywą do roku 2025, który zawiera sieć tras 
proponowanych do wykonania do roku 2022. Program 
powstał w celu usystematyzowania działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie miasta Po-
znania i miał za zadanie wskazać kierunki najbardziej 
potrzebnych inwestycji rowerowych. Choć jego zapisy 
zawierają wiele konkretnych danych, miasto nie w pełni 
trzyma się zamierzonego harmonogramu – być może 
z uwagi na zlikwidowanie stanowiska pełnomocnika 
do spraw komunikacji rowerowej (zwanego oficerem 
rowerowym). By spełniać wymagania mieszkańców, 
zasadne wydaje się zdecydowanie bardziej rzetelne 
wdrażanie wcześniej przemyślanych i opracowanych 
rozwiązań. Należy ponadto przygotowywać nowe 
koncepcje zagospodarowania poszczególnych terenów. 
Idealnym przykładem wydaje się jeden z filarowych pro-
jektów Poznania w zakresie ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż rzeki Warty, zwany Wartostradą – choć projekt 
realizowany jest od 2011 roku, dotychczas podejmo-
wane działania w jego zakresie realizowane były bez 
szczegółowej koncepcji zagospodarowania doliny rzeki 
Warty w Poznaniu.

NAZWA OBIEKTU: 2015 2016 2017 2018 2019

Termy Maltańskie (aquapark + baseny sportowe) 938 953 988 549 - 1 033 078 -

Nowe Zoo 315 135 397 046 388 846 467 037 488 350

Palmiarnia Poznańska 168 655 193 095 209 026 196 719 197 003

Kolejka Parkowa Maltanka - 143 323 141 071 - -

Brama Poznania ICHOT 98 500 108 158 91 997 87 642 117 276

Muzeum Archeologiczne 33 669 41 413 38 859 41 243 41 534

Muzeum Uzbrojenia 38 413 39 487 37 946 40 699 -

Makiety Dawnego Poznania 50 845 44 634 41 468 40 289 30 897

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 21 666 22 578 12 263 33 401 -

Stadion Miejski w Poznaniu 25 657 33 801 29 835 27 009 -

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci 23 533 29 874 26 701 23 618 18 386

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza - 13 402 - 12 609 -

Muzeum Fort VII 7625 7462 11 731 11 523 10 989
Rycina 11. Liczba odwiedzających poszczególne atrakcje turystyczne w Poznaniu w latach 2015–2019.

Źródło: opracowanie udostępnione przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną, przeselekcjonowane i dostosowane przez autora do potrzeb raportu.  

„-” oznacza brak danych w konkretnym roku. 
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REKOMENDACJE 
Biorąc pod uwagę zaprezentowane w poprzednich 
rozdziałach diagnozy, można sformułować następują-
ce rekomendacje w zakresie polityki sportowo-rekre-
acyjnej miasta Poznania na najbliższe dziesięciolecie:

 z Poznań powinien dążyć do wyrównania obecnie 
zawierającej duże dysproporcje oferty poznań-
skich osiedli w zakresie organizowania lokalnych 
wydarzeń sportowych pozwalających na akty-
wizację mieszkańców oraz budowę wśród nich 
kapitału społecznego.

 z Niezmienna popularność programu „Trener 
Osiedlowy. Trener Senioralny. Trener Przedszko-
laka” i jego coroczne zwycięstwa w Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim są potwierdzeniem, że 
istnieje potrzeba wpisania tej inicjatywy na stałe 
do budżetu miasta, by mieszkańcy mieli pewność, 
że doceniona przez nich forma spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu nie zniknie z mapy 
Poznania w perspektywie kilku kolejnych lat.

 z Konieczne jest utrzymanie poziomu wspierania i fi-
nansowania Młodzieżowych Centrów Sportu (MCS) 
w celu umacniania pozycji wicelidera w ogólnopol-
skiej rywalizacji punktowej sportu dzieci i młodzieży 
w różnych kategoriach wiekowych. 

 z By Poznań zwiększał swój potencjał sportowy, nie-
zwykle istotne jest zrealizowanie kluczowych dla 
miasta pod względem infrastruktury sportowej 
inwestycji: małej hali sportowej dla maksymalnie 
dwóch tysięcy widzów, a także modernizacji sta-
dionu i obiektów wielosekcyjnego klubu sporto-
wego Warta Poznań. 

 z Pojawienie się realnej szansy na poszerzenie Je-
ziora Maltańskiego i rozbudowanie Toru Regato-
wego Malta musi iść w parze z zabezpieczeniem 
określonej sumy pieniędzy w budżecie miasta 
Poznania i wieloletniej prognozie finansowej, 

co ze względu na szanse ubiegania się o najbar-
dziej prestiżowe światowe imprezy już w najbliż-
szych latach powinno być wykonane w sposób 
priorytetowy.

 z Miasto w sposób niedostateczny szczyci się 
swoimi sportowcami (zarówno współczesnymi, 
jak i historycznymi) osiągającymi międzynarodo-
we sukcesy. By wzmóc w Poznaniakach poczucie 
dumy z uzyskiwanych na przestrzeni lat rezulta-
tów sportowych promujących Poznań w skali kon-
tynentalnej lub globalnej, interesującą inicjatywą 
byłoby na przykład wykonanie alei poświęconej 
poznańskim medalistom olimpijskim z cokołami, 
postumentami bądź tablicami prezentującymi po-
krótce ich sylwetki i dokonania, czy też nazwanie 
jednego ze skwerów bądź parków im. Poznańskich 
Olimpijczyków lub szerzej – Olimpijczyków Pol-
skich, związanych na przykład z Akademią Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. 

 z Poznań powinien dążyć do terminowego wdra-
żania planów dotyczących budowy ścieżek 
rowerowych zgodnie z przyjętym programem 
rowerowym. Choć obecnie miasto dysponuje 
harmonogramem budowy tras rowerowych do 
2022 roku i zasygnalizowało perspektywę dal-
szego rozwoju tras do roku 2025, należy patrzeć 
przyszłościowo i opracować kolejne, bardziej 
długofalowe wizje modernizacji Poznania w tym 
zakresie – łącznie ze zbudowaniem na przykład 
trasy rowerowej wzdłuż Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju (od Piątkowa do Winograd, a nawet 
dalej – po Sołacz czy Jeżyce) czy ul. Dąbrowskiego 
(na Ogrodach i Woli, z uwzględnieniem w dalszej 
kolejności osiedli Krzyżowniki-Smochowice i Jeży-
ce). Z tego względu jak najszybciej należy rozpo-
cząć pracę nad kolejnym programem rowerowym, 
obejmującym plany co najmniej do 2030 roku, 
który Rada Miasta Poznania powinna uchwalić 
najpóźniej w 2022 roku. 
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Czy w długofalowych planach Poznań 
powinien zbudować nowoczesną 
halę widowiskowo-sportową mogącą 
pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów?
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Jakie działania powinny podjąć władze 
miejskie w celu przyciągnięcia większej 
liczby turystów zagranicznych?
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