
Kraków, skocznie narciarskie na Sikorniku, XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, skocznia narciarska

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.05801 19.87652

4. Kod w dokumentacji

Krakow-55/702

5. Opis

Skocznie znajdowały się w obecnej dzielnicy 
Zwierzyniec, na północnym stoku Sikornika 
Zachodniego (296 m), w zachodniej części uroczyska 
Sikornik. Pierwsza z nich powstała na początku lat 20. 
XX w. Była drewniana, z naturalnym rozbiegiem i 
zeskokiem. Oddawano na niej skoki do 30 metrów. 
Skocznia gościła czołowych polskich skoczków tamtego 
okresu z Henrykiem Muckenbrunnem i Aleksandrem 
Rozmusem, który z wynikiem 18 metrów został jej 
pierwszym rekordzistą. Pierwsza skocznia została 
rozebrana w latach 50. XX wieku. Obok niej rozpoczęto 
budowę nowej skoczni treningowo – wyczynowej 
pozwalającej na skoki do około 40 metrów. Nadzór nad 
budową powierzono Stanisławowi Marusarzowi. Gdy 
obiekt był już na ukończeniu i zbliżał się termin jego 
oddania do użytku, a do wykonania pozostały tylko 
drobne korekty zeskoku, prace przerwano ze względu na 
niewypłacanie Marusarzowi i robotnikom pensji. 
Budowę po jakimś czasie dokończono. Zawody otwarcia 
odbył się w 1951 roku. Zwyciężył w nich Antoni 
Wieczorek z rekordem skoczni wynoszącym 33 m. Na 
nowym obiekcie udało się rozegrać zaledwie kilka 
konkursów, po czym nieużywana skocznia popadła w 
ruinę. Ostatnie zawody zostały rozegrane w Święto 
Trzech Króli w roku 1963. Na starcie pojawili się 
wówczas zawodnicy z Podhala i Warszawy. Najlepszy 
wśród juniorów okazał się Andrzej Orawiec z klubu LKS
Poroniec, a w gronie seniorów triumfował Franciszek 
Kłaput po skokach na 35, 37,5 i 38 m. Do naszych 
czasów z dawnych skoczni pozostał kamienny próg, 
fragmenty latarni, wyrównany stok Sikornika i budynek 
techniczny pod jego szczytem.
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Dolna część skoczni

Dolna część skoczni (dojazd)

Relikty latarni
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6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: Adrian Dworakowski, Przewodnik po 
polskich skoczniach narciarskich 2016, 
http://web.archive.org/web/20180630105116/https://skijumping.pl/ar
tykuly/images/przewodnik_2016.pdf, 
http://www.skisprungschanzen.com/PL/Skocznie/POL-Polska/K-Ma
%C5%82opolskie/Krak%C3%B3w/1746/ (tam archiwalne zdjęcia z 
zawodów na skoczni), 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocznie_narciarskie_w_Krakowie, 
dost. 10.01.2019.

8. Dokumentacja w terenie

22 października 2019 r.
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Budynek techniczny (?) w górnej części skoczni
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