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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!
Jak świat długi i szeroki każdy na swój sposób jest kibicem. Każdy z nas potrzebuje odpowiedniej dawki emocji. Dodatkowy pierwiastek brakującego elementu by
podbić tętno naszego organizmu. Nerwy, adrenalina, łzy, radość, gniew, szczęście
- wszystkie te uczucia tańczą naprzemian w środku nas samych, wewnętrznie rozry-

wają bądź scalają. Na każdego działają inaczej, każdy jest indywidualny, dla każdego mają swoją
interpretację. Wystawiają nas na próbę kiedy z pełną świadomością mówimy - jestem kibicem.
Podczas VII Gdyńskiej Debaty Młodych rozmawialiśmy o społeczeństwie kibiców. Jacy jesteśmy?
Czy można nas scharakteryzować? Jaki wpływ mamy na sport oraz widowisko? Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie - Czy sport ma sens, jeżeli nie ma Nas, kibiców? Czy można kibiców scharakteryzować? Jak demonstrują swoją radość i czym są zwycięstwa ich bliskich barw? Jakie problemy
w ówczesnym świecie napotykamy będąc kibicem, jaka jest ich geneza oraz dlaczego nie możemy
ich rozwiązać?
Aby poznać odpowiedzi na wszystkie pytania zaprosiliśmy znakomitych prelegentów, którzy swoją
pasję oraz wartości kibica opisali podczas rozmowy. Gorąco zapraszam do lektury biuletynu, gdzie
przeczytają Państwo co kryje się pod hasłem „Społeczeństwo Kibiców”.
Miłej lektury!

Redaktor naczelny
Paweł Ciosk
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ROZMOWA

RROZMOWA Z JOANNĄ ZIELIŃSKĄ
PEŁNOMOCNIKIEM PREZYDENTA MIASTA GDYNI DS.
SPORTU
ROZMAWIA PAWEŁ CIOSK

ZAWODNICY GRAJĄ DLA
KIBICA!
Co może zmienić oraz jak może wpłynąć na

czy ścieżka biegowa w odpowiednim miejscu.

społeczeństwo kibiców nowopowstała Rada

Drugą część Rady Sportu stanowią osoby zwią-

Sportu?

zane z tym sportem trochę inaczej, bardziej zawodowo. Są to Dyrektor i Wicedyrektor GOSIRu,

Rada Sportu ma swoje zadania bardzo rozległe,

Dyrektor Szkoły Sportowej jak również Dyrektor

od opiniowania budżetu miasta w dziale sportu

Hali Arena Gdynia i dwoje przedstawicieli Rady

poprzez integrację ze wszystkich dziedzin. Myślę,

Miasta z Komisji Sportu. Dla nas jest ważne, że je-

że bardzo ważne jest żeby wskazywać, że Rada

steśmy otwarci na współpracę z klubami, wszy-

Sportu jest organem, który się pochyli nad każdą

scy bardzo pozytywnie wypowiadali się, że chcą

dziedziną sportu i nad każdym rodzajem dopingu

pracować, chcemy propagować różne dziedzi-

dopuszczonego w prawie. W skład Rady Spor-

ny sportu, jak również kulturalny doping.

tu wchodzą przedstawiciele czterech różnych
gdyńskich klubów wybranych na Forum Orga-

Na

debacie

powiedziała

nizacji Pozarządowych. Oni będą przedstawiali

je

różnym

problemy nie tylko związane z dyscyplinami, któ-

w Pani ocenie kibice różnych dyscyplin spor-

re ich kluby reprezentują. Myślę, że bardziej bę-

towych różnią się od siebie. Czy przenika-

dzie to służyło do tworzenia nowych pomysłów,

ją się wzajemnie na terenie miasta Gdyni?

dyscyplinom

Pani,

że

kibicu-

sportowym.

Czy

bardzo jest potrzebne nowe spojrzenie jakie są
potrzeby w uprawianiu sportu gdyńskiego. Nie-

Różnorodność dyscyplin jest rzeczywiście duża.

koniecznie muszą to być wielkie stadiony, wystar-

Tak jak powiedziałam na debacie jedyne czego

www.gdm.fundacjapsc.pl
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nie mamy to narciarstwa, pomimo, że mamy

całej oprawy pirotechnicznej. Tam są tylko

górki i moglibyśmy mieć narciarstwo, przynaj-

transparenty, flagi i myślę, że musieliby się

„NASZE KLUBY W WIĘKSZOŚCI SĄ UBRANE W BARWY
ŻÓŁTO-NIEBIESKIE - HISTORYCZNE BARWY, KTÓRE SĄ
ZAWSZE ZWIĄZANE Z GDYNIĄ”

podporządkować tym obyczajom, które
obowiązują na hali. Nam bardzo zależało żeby Ci kibice pojawili się. Faktem jest,
że tak dużo dzieje się w Gdyni, że ciężko
wybrać np. trzy dyscypliny bo widowiska
sportowe nachodzą na siebie i nie można
być wszędzie
No tak, ale to miało właśnie rozwiązać
Forum Sportu, aby dopasować kalendarz
kibica żeby mógł uczestniczyć w możli-

mniej biegowe. Nie mamy i na pewno nie bę-

wie jak największej ilości przedsięwzięć spor-

dziemy mieli skoków narciarskich, bo tutaj nie

towych.

da rady tego zrobić. Chcieliśmy kiedyś aby
kibice się bardziej przenikali w tych klubach,

Zdecydowanie tak, ale po pierwsze kluby

nawet szefostwo klubów z 6-8 lat temu posta-

sportowe są autonomiczne. Te duże kluby to

nowiło mieć takie same barwy. Nasze kluby

są sportowe spółki akcyjne, które w większo-

w większości są ubrane w barwy żółto-niebie-

ści mają swoje zarządy, swoje rady nadzor-

skie - historyczne barwy, które są zawsze zwią-

cze. Jednak bardzo często o terminie meczu

zane z Gdynią. Był taki moment, że kibice piłki

decyduje transmisja. Jeżeli prawo do trans-

nożnej pojawili się na meczu koszykówki i nie

misji meczów piłki ręcznej wykupi Polsat, to

znali zasad, nie potrafili kibicować i nie poja-

wybiera konkretną godzinę o której ma być

wili się więcej. Bardziej przenikają się między

rozgrywany mecz a np. telewizja Orange wy-

sobą kibice gier halowych czyli koszykówka

biera godzinę transmisji meczu Arki i często

męska z koszykówką damską i tak samo piłka

są to zbieżne pory. Już tak się w poprzednim

ręczna. Jeżeli ktoś kibicuje piłce ręcznej po-

sezonie zdarzało, że oglądałam pół meczu

jawia się też na meczach koszykówki. Wyda-

Arki i pół meczu Vistalu i to się da pogodzić.

je mi się, że kibice rugby czy piłki nożnej nie

Oczywiście te godziny są tak dopasowywane,

pojawiają się na grach halowych, a z kolei

żeby kibice przychodzili. Większość meczów

w drugą stronę tak, tzn. na meczach Arki wi-

jest rozgrywana od 15:00, ale kiedy jest sytu-

dzę kibiców koszykówki. Może dlatego, ze piłka nożna jest bardziej
powszechna i na te mecze chodzi
więcej osób.
Myśli Pani, że kibice ze stadionu Arki będą potrafili wejść na
halę i dopasować się dopingiem?
Myślę, że tak. Wierzę w mądrość

„WIERZĘ W MĄDROŚĆ KIBICA
I WIERZĘ, ŻE KIBICOWANIE
MOŻE BYĆ WIELKĄ FRAJDĄ,
NIE MUSI BYĆ KIBICOWANIEM AGRESYWNYM”

kibica i wierzę, że kibicowanie może być

acja, że cztery mecze są rozgrywane w jeden

wielką frajdą, nie musi być kibicowaniem

weekend to już muszą się zazębiać. Chociaż

agresywnym, bo takiego na ogół nie ma na

będziemy się starali żeby tak nie było.

hali. Nie ma przyśpiewek wulgarnych, nie ma
BIULETYN VII - 2014
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„MIASTO STWARZA WARUNKI,
DAJE PIENIĄDZE NA SZKOLENIE,
OPŁACA KLUBOM KORZYSTANIE
Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH, ALE
NIE INGERUJE W PRACE KLUBÓW”
Proszę powiedzieć jak władze miasta postrzegają kibiców? Czy uważają jakichś kibiców za
ważniejszych?

na rzecz bardzo dobrego trenera. Czyli bardzo ważne są
pieniądze, organizacja oraz
kształcenie młodych kadr, bo
dużo łatwiej mieć swojego zawodnika, którego się trenuje
od 15 roku życia, tak jak wprowadziły to klubu koszykówki
i piłki ręcznej.

Czy Urząd Miasta ma jakiś program, koordynuje działania klubów w prowadzeniu młodych

Nie, absolutnie. Każdy kibic jest tak samo ważny, bo kibic powoduje, że jest grupa identyfikujących się ludzi z zespołem. Oglądanie sportu
to są bardzo fajne emocje, identyfikujemy się
z zespołem, znamy zawodników, kibicujemy
po imieniu, krzyczymy. Chcielibyśmy żeby było
jak najwięcej kibiców i nie muszą to być tylko
kluby kibica, ale też osoby, które przychodzą
np. na jeden czy dwa mecze, bo przeczytają,
że jest fajny mecz, czy przyjeżdża dobra drużyna. Można iść przecież na mecz naszej drużyny
tylko dlatego, że przyjeżdża czołówka krajowa.
W piłce koszykowej straciliśmy prym i myślę, ze
wielka frajda może być jeśli ktoś przyjdzie na
mecz Mistrza Polski.

zawodników?
Nie, ponieważ większość klubów to spółki akcyjne. Miasto stwarza warunki, daje pieniądze na szkolenie, opłaca klubom korzystanie
z obiektów sportowych. Wspiera, ale nie ingeruje w prace klubów.
Jak postrzegane są w Urzędzie Miasta inicjatywy kibiców, takie jak np. Międzypokoleniowe
spotkanie na Górce?
Świetnie. Muszę powiedzieć, że ja nie chodziłam na Arkę, nie jestem kibicem z Górki, nie
interesowałam się piłką nożną, ale mój mąż
chodził na Górkę i oglądał te mecze. Górka

Czego brakuje żeby ten Mistrz wrócił do Gdyni?

jest takim miejscem bardzo symbolicznym, bo
tam był zawsze klub kibica i Ci kibice zawsze
tworzyli atmosferę.

Bardzo brutalnie mówiąc brakuje pieniędzy,
bo cały czas jest dyskusja o tym, że pieniądze
nie grają. Był taki zespół Kager, który miał budżet jedną ułamkową tego co miał wtedy sopocki zespół koszykówki no i jednym punktem
przegrał. Pieniądze powodują, ze można mieć
innych zawodników. Myślę również, że umiejętność zarządzania środkami jakie mamy może
spowodować, że można zbudować bardzo
dobrą drużynę. Moją własną opinią jest to, że
bardzo ważny jest trener, gdybym ja była prezesem klubu to na pierwszym miejscu wybierałabym trenera. Potrafiłabym zrezygnować

www.gdm.fundacjapsc.pl

z bardzo dobrego zawodnika

Bardzo fajnie, że o tym

się pamięta, można się spotkać, zrobić tablicę- kamień pamiątkowy, jest to bardzo dobra
idea. Uważam, że wszystkie akcje, które integrują młodzież są dobrym pomysłem.
Co Pani myśli na temat zamykania stadionów
jako kar dla kibiców?
Muszą być jak ktoś łamie prawo, jednak muszą być adekwatne do tego złamania prawa.
Kara musi być adekwatna do winy. Nie chcę
oceniać pracy policji ani wniosków Wojewody,
bo oni zawsze sami rozpatrują dane wykrocze-
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nie. Kiedy Wojewoda zamknął część stadionu

z kibicami i kibicowaniem.

w Gdyni to przypomnę, że na następnym meczu pojawiły się władze miasta z Prezydentem

Jak Urząd Miasta postrzega sytuację kiedy

na czele, po to żeby pokazać, że jesteśmy

stadion budowany jest na 15,5 tysięcy miejsc

z klubem.

siedzących, a wykorzystywane jest 7 tysięcy?

Na debacie wspomniała Pani, że na stadio-

Jest to związane z racjonalizacją wydatków.

nach brakuje młodzieży. Co zrobić aby tą

W przypadku kiedy frekwencja na meczach

młodzież przyciągnąć na mecze?

będzie większa od zgłoszonej, zawsze istnieje
możliwość aneksowania i zwiększenia pojem-

To jest chyba problem XXI w., młodzież jest

ności.

niechętna, a sport zaczynają uprawiać osoby

Nie ma alarmu w Urzędzie Miasta, że w klubie

w starszym wieku. Musimy namawiać młodzież

brakuje marketingu, promocji?

do uprawiania sportu. To jest rola rodziców,

„KIBIC, KTÓRY ODCHODZI
BO NIE MA WYNIKU TO
ZAPRZECZENIE CAŁEMU
KIBICOWANIU”

Nie mają sponsorów, więc proszę sobie odpo-

nauczycieli oraz klubów sportowych. Milion

sport?

wiedzieć na to pytanie. Ich głównym sponsorem jest miasto, tak jak w wielu gdyńskich klubach.
Na zakończenie wrócimy do kibiców. Co według Pani jest sednem kibicowania? Najważniejszy pierwiastek łączący kibicowanie oraz

osiemset tysięcy jest rokrocznie przekazywane
do klubów. Efektem tych dotacji są mniejsze

Wierność. Kibic, który odchodzi bo nie ma wy-

składki członkowskie dla młodzieży.

niku to zaprzeczenie całemu kibicowaniu. Je-

Czy kibice są zżyci z miastem, czy promują

żeli jeden bądź dwa mecze nie wyjdą to trze-

miasto, a może przynoszą ujmę?

ba być wiernym i przeczekać ten moment. Na
każdym obiekcie sportowym bez kibica mecze

Uważam, że kibice są związani z miastem i ki-

są smutne. Trzeba też uświadomić, że zawod-

bicują bardzo dobrze. A incydenty, które wy-

nicy grają dla kibica!

darzają się gdzieś na ulicy nie należy łączyć

BIULETYN VII - 2014

-8-

ROZMOWA

ROZMOWA Z PAWŁEM BRUTELEM
RADNYM MIASTA GDYNIA, WICEPRZEWOCNICZĄCYM KOMISJI
SPORTU RADY MIASTA GDYNI

RADNYM SIĘ BYWA,
KIBICEM SIĘ JEST
Czym

jest

dla

Pana

społeczność

kibiców

rozumie o co chodzi, że to zdrowe współzawod-

w oczach mieszkańca Gdyni, kibica, ojca oraz

nictwo oraz doping przekazywany drużynie może

osoby, która pełni funkcję w Radzie Miasta?

porwać młodego człowieka. Oczywiście są też
minusy, staram się na przykład nie prowadzić

Tak jak powiedziałem już na debacie, społe-

mojego dziecka w miejsca, w których pewne

czeństwo kibiców nie jest podzielone społecznie.

okrzyki mogłyby być dla niego nieodpowiednie.

Są tam wszystkie grupy społeczne i wspólnym

Staram się wpoić podstawowe cechy kibicowa-

mianownikiem dla nich jest przywiązanie do swo-

nia doping drużynie, kibicowanie i ta rywalizacja

jego klubu, swojej dyscypliny sportu. Tam wszyst-

sportowa. A te momenty, które mogą być nie-

kie różnice giną. Społeczność kibiców można po-

odpowiednie dla dziecka, zauważam, że jest ich

równać z patriotyzmem lokalnym, oni mają ten

coraz mniej. Teraz coraz więcej rodzin przycho-

wspólny mianownik – interesuje ich sport, wynik

dzi na mecze.

i dopingowanie swoich. Jeżeli chodzi o kibicowanie z perspektywy ojca, to uważam, że potrafi

Czy bycie zadeklarowanym kibicem przeszka-

ono przekazywać pewne wartości. Uczestniczę

dza w pracy w Radzie Miasta?

w widowiskach sportowych z moim 5letnim synem, zabieram go zarówno na mecze koszyków-

Nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem i nigdy

ki jak i piłki nożnej. On już też czuje te emocje,

nie miałem z tym problemów. Poza tym radnym

www.gdm.fundacjapsc.pl
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się bywa, kibicem się jest. Nie przeszkadza mi to,

ludzi przychodziło i pytało o obiekty sportowe.

staram się nawet przekazywać pewne informa-

Obiekty sportowe przy szkołach mają taką zale-

cje na poziomie Rady Miasta np. o wynikach,

tę, że dotyczą nie tylko uczniów ale też całych

przypominam o meczach. Kibicowanie w moim

społeczności lokalnych. Efektem budżetu jest 5

życiu zawsze było, to jest moje hobby.

boisk i 11 siłowni plenerowych.

Ilu jest kibiców w Radzie Miasta?

Pani Joanna Zielińska wspomniała na debacie,
że młodzieży jest zbyt mało na arenach sporto-

Na mecze w miarę regularnie chodzi około 5 – 6

wych. Czy Pan się z tym zgadza?

osób. Więc myślę, że nie jest najgorzej. Teraz jesteśmy na takim etapie, że wyniki są trochę gor-

Są dyscypliny gdzie faktycznie młodzieży jest

sze. Nie ma medalu w koszykówce, Arka nie gra

mało aczkolwiek dzisiaj jest dostępność tych wi-

w ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej

dowisk poprzez media elektroniczne i młodzież

mamy oczywiście oprócz koszykarzy jeszcze rug-

nowych mediów jest przyzwyczajona do czegoś

bystów i piłkarki ręczne i Seahawks – jedyny Mistrz

innego. Ich trzeba zachęcić żeby przyszli na sta-

Polski w Gdyni w tym roku. Zauważyłem, że kiedy

diony, oni mają też inne oczekiwania. Oczywi-

Asseco grało Mistrza Polski to było zdecydowa-

ście frekwencję warunkują wyniki i jak nie będzie

nie więcej kibiców, zarówno Radnych jak i reszty

wyników nie będzie frekwencji.

mieszkańców Gdyni.
Czy pieniądze, które miasto przeznacza na sport
Jak władze miasta postrzegają kibiców?

są adekwatne do możliwości?

Raczej pozytywnie, zauważa się te pozytywne

Na pewno tak. Zwracam uwagę na bogactwo

aspekty, np. wydarzenia, które organizują kibice,

drużyn i dyscyplin. Jesteśmy niewielkim miastem,

chociażby Żółto-Niebieski Mikołaj, Kibice Razem.

ale ilość drużyn zawodowych jest spora. Gdy-

Te grupy realizują bardzo wiele pomysłów, które

nia wspiera jak może, warto też zauważyć inną

wpisują się w działania miasta. Warto też wspo-

część, którą wspiera Miasto, tzn. sport dzieci

mnieć o Spotkaniu na Górce czy promocja me-

i młodzieży i tutaj jest naprawdę sporo drużyn,

czów.

które miasto wspiera.

Czy Pana jako koordynatora budżetu
obywatelskiego zaskoczył tak duży
wybór obiektów sportowych przez
mieszkańców Gdyni?
Dla mnie nie było to zaskoczeniem,
byłem przekonany, że młodzi ludzie
zaangażują się w budżet obywatelski
biorąc za przykład inne miasta. Spodziewałem się, że budżet obywatelski
będzie opierał się na dwóch filarach:
tzw. remontowo-inwestycyjnym i sportowo-rekreacyjnym. Można było się
o tym przekonać już podczas konsulta-

„ZAUWAŻA SIĘ TE POZYTYWNE ASPEKTY, NP WYDARZENIA,
KTÓRE ORGANIZUJĄ KIBICE(...)
REALIZUĄ BARDZO WIELE POMYSŁÓW, KTÓRE WPISUJA SIĘ
W DZIAŁANIA MIASTA”

cji społecznych gdzie sporo młodych
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Czy zgodzi się Pan ze słowami Pana Dariusza

To jest kwestia zarządzania klubem, nie skusi

Schwarza, które padły podczas debaty, że

mnie Pan na wypowiadanie się o zarządza-

kibic w Gdyni jest rozpieszczony?

niu. Ja bym wolał żeby Ci chłopcy dzisiaj byli
głównymi np. piłkarzami obecnej drużyny. To

Jeżeli chodzi o kalendarz rozgrywek to tak.

jest pytanie do klubu. Ja chciałbym żeby co

Rozgrywki są układane pod kibiców, kluby

roku dwóch, trzech młodych wchodziło do

starają się ułożyć tak rozgrywki aby się nie

szerokiej kadry pierwszego zespołu.

nachodziły na siebie. Bardzo często miałem
takie przypadki, że wychodząc z meczu Arki

Jakie jest sedno kibicowania, co daje Panu

szedłem na mecz Asseco.

pozytywnego kibicowanie?

Gdyby miał Pan wybrać wariant wieloporto-

Adrenalina, emocje, wartości, miłe spędza-

wy-Gdynia czy np. wariant mono, duo-spor-

nie czasu, nawet po porażce. Kibic ma to do

towy np. Kielce bądź Bełchatów . Czy ta róż-

siebie, że szybko zapomina o porażkach i żyje

norodność nie jest problemem?

kolejnym weekendem. Kibic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Piłkarze, trenerzy przycho-

Ona byłaby problemem gdybyśmy nie mie-

dzą i odchodzą a kibic zostaje.

li szkoleń w tych dyscyplinach, ale zwracam
uwagę, że zarówno w piłce nożnej i koszyków-

Na zakończenie rozmowy ostatnie pytanie.

ce jak i teraz w piłce ręcznej jest szkolenie i to

Jaka jest kondycja kibica w Gdyni?

na dosyć wysokim poziomie. Paradoksalnie
gdzie na poziomie seniorów nie ma wyników,

Kibic w Gdyni jest wytrwały, twardy, doświad-

nie ma medali to wychowankowie wchodzą

czony- ostatnio częściej porażkami niż sukce-

do drużyn. Jeżeli Gdynia i kluby łożą na mło-

sami aczkolwiek zwracam uwagę, że jeżeli

dzież przez lata to w tym kierunku powinniśmy

chodzi o kibicowanie w Gdyni zawsze jest na

pójść nawet kosztem wyników.

najwyższym poziomie, za przykład można podać mecze Arki Gdynia gdzie zawsze czuć

Jednakże obecnie jest taka sytuacja, że ci

atmosferę ekstraklasy i tak samo jest na ko-

wychowankowie nie zostają w swoich klu-

szykówce – mecze pomiędzy Asseco, a Tre-

bach macierzystych, tylko odchodzą do in-

flem to jest święto w Trójmieście.

źródło: arkowcy.pl

nych.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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ROZMOWA Z DARIUSZEM SCHWARZ
KIEROWNIKIEM STADIONU GOSIR
ROZMAWIA PATRYCJA RAJEK

KIBIC KUPUJE
PRODUKT

natomiast generalnie jest to osoba zainteresowana uczestnictwem w vencie sportowym i właśnie
kibicowaniem. Interesuje się na co dzień swoją
drużyną, sprawdza statystyki ogląda zdjęcia, śledzi portale społecznościowe i o tej społeczności
musimy mówić, nie możemy się ograniczać do
tego, że kibic jest kojarzony z pseudo-kibicem,
czy kojarzony jest z tzw. młynem czy tzn. ultrasami, którzy robią oprawy na meczach bo to byłoby bardzo dużym uproszczeniem
Wspomniał Pan o kibicach, którzy robią oprawy
na meczach. Czy w Pana ocenie jako zarządzającego stadionem, takie oprawy są niebezpieczne lub kosztowne?
Ma Pan zawodowo styczność z kibicami, czy to
zmienia w jakiś sposób Pana pogląd na kibiców?

Środowisko kibiców na pewno nie jest jednorod-

Tak, jestem Kierownikiem Stadionu Miejskiego

rekreacyjnie traktujące kibicowanie i przycho-

w Gdyni, więc jakby naszym zadaniem jest przygotowanie obiektu na zawody sportowe no i zaproszenie wspólnie z klubem kibiców, żeby odwiedzali jak najliczniej stadiom miejski. Spojrzenie
na kibiców? Ja mam bardzo dobrą opinię o kibicach, tutaj musimy wyjść z definicji kto to jest kibic – jest to osoba, która chce uczestniczyć w widowisku sportowym, nabywa bilet lub karnet lub
jest zapraszana na takie widowisko, pasjonuje się
daną dyscypliną sportu, bo na stadionie mamy
w większości do czynienia z meczami piłki nożnej,
jednakże zdarzały się inne dyscypliny sportowe
jak kolarstwo czy ostatnio football amerykański,
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ne, mamy kibiców tzw. pikników – czyli osoby
dzące całymi rodzinami, po to żeby obejrzeć
mecz, trochę poklaskać, trochę pokrzyczeć.
Mamy taką grupę ultras, która właśnie bardzo
jest związana ze swoim zespołem, robi oprawy,
które czasem bywają bardzo imponujące. Niestety race, które są niedozwolone na imprezach
masowych no i mamy grupę, która stanowi może
1% , może promil tej grupy – grupę chuliganów,
bo nie nazywałbym ich kibicami, którzy pojawiają się albo przed, albo na obiekcie piłkarskim. Te
grupy w różny sposób kibicują, każda z tych grup
ma jakieś atrybuty kibicowania, ma jakieś swoje
zwyczaje, kulturę tego kibicowania. Jeżeli chodzi
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o grupę ultras, bo ona jest taka najbardziej cha-

niali. Dyscypliny sportowe, rywalizacje, te emocje

rakterystyczną, ją najbardziej widać i ona też uży-

są przede wszystkim dla kibiców. Nikt nie spotyka

wa różnych środków do kibicowania. To z jednej

się tutaj żeby kolokwialnie mówiąc pokopać pił-

strony bardzo fajnie, że takie grupy pojawiają się

kę i pójść do domu. Jest to wspaniałe widowisko,

na stadionach, tworzą taki koloryt, bo mamy
przywiązanie do barw, do hymnu. Te grupy
mają bardzo dużą inwencję twórczą. Grupa
ta ma doskonałe pomysły zarówno graficzne jak i np. eventowe. Uważam, że niejedna
agencja PRowa mogłaby się od nich uczyć,
nasi gdyńscy kibice robią wspaniałe oprawy

„ŚRODOWISKO KIBICÓW
NA PEWNO NIE JEST JEDNORODNE”

na stadionach, czy organizują akcje promujące pozytywne kibicowanie jak np. ostatnio prze-

piękna dyscyplina walka o punkty, emocje, które

jazd rowerowy do Wejherowa czy rejs z Gdyni do

sięgają zenitu kiedy wygrywamy w ostatniej se-

Świnoujścia. Natomiast niestety w ramach tych

kundzie i to jest wszystko dla kibiców. Natomiast

pięknych widowisk czasami pojawiają się ele-

po raz kolejny podkreślę, że musimy respektować

menty niedozwolone, musimy szanować prawo

przepisy prawa i kary administracyjne nakładane

– odpalanie środków pirotechnicznych jest za-

na organizatora muszą być egzekwowane. Dzia-

bronione zgodnie z obowiązującym prawem no

łania te powinny pójść dwutorowo: z jednej stro-

i takich elementów nie może być na imprezach

ny trzeba całkowicie wyeliminować zachowania

masowych. Jeżeli takie elementy miałyby być

niezgodne z prawem i wtedy nie będzie kar i nie

dopuszczone do opraw

mu-

będzie tego problemu. Natomiast drugi aspekt

siałoby się zmienić prawo i tutaj musimy być

to przygotowanie kibiców aby mieli jeszcze więk-

bardzo rygorystyczni. Według opinii Państwowej

szą świadomość swoich działań. Uważam, że le-

Straży Pożarnej środki pirotechniczne są zagro-

piej zapobiegać, niż później siedzieć na pustym

żeniem pożarowym i na dzień dzisiejszy zgodnie

stadionie.

kibicowskich

z obowiązującym prawem nie może być to użyCo według kierownika stadionu GOSIR ma wpływ

wane na obiekcie stadionowym.

na Frewekcje podczas wydarzeń sportowych ?
Jaką ma Pan opinię na temat rozgrywania meczów bez kibiców?

Jeżeli chodzi o frekwencję to mamy dwie rzeczy-

„OD STAROŻYTNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE BYŁY PO TO ABY JE
KTOŚ OGLĄDAŁ I CO DO ZASADY DOBRZE BY BYŁO ŻEBYŚMY
TEGO NIE ZMIENIALI.”

wistości. Jedna rzeczywistość ekstraklasową, która niestety zakończyła się w 2011r
i ta frekwencja oscylowała gdzieś w granicach 10tyś osób i więcej, był bardzo
wysoki poziom sportowy, był efekt nowego stadionu i wtedy byliśmy bardzo zadowoleni z frekwencji jako administrator
obiektu. Natomiast rzeczywistość pierwszoligowa, gdzie nie ma co ukrywać –
poziom jest dużo niższy. Zainteresowanie
mediów i kibiców jest też mniejsze i mimo

tego, że mamy najwyższą frekwencję w skali
Od starożytności przedsięwzięcia sportowe były

pierwszej ligi to te 5-6 tysięcy ludzi na stadionie

organizowane po to aby je ktoś oglądał i co do

to jest widok średni, ponieważ liczyliśmy na wię-

zasady dobrze by było żebyśmy tego nie zmie-

cej, aczkolwiek codziennie pracujemy ze strony

www.gdm.fundacjapsc.pl
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stadionu aby ta infrastruktura była utrzymana i ze

poziomie i staramy się aby doczekać się tej eks-

strony sportowej, klub stara się wrócić do ekstra-

traklasy i albo w przyszłym roku uda się ten awans

klasy bo takie są realia, że tylko najwyższy poziom

wywalczyć albo kolejne zmagania w pierwszej li-

sportowy, tylko najlepsi przeciwnicy gwarantują

dze nas czekają.

zainteresowanie kibica. Tak jak mówiliśmy sobie
na debacie kibic kupuje produkt i płaci za to

Zauważyłam, że Stadion Miejski jest partnerem

cenę czasami niemałą i wymaga. Klient jest bar-

Akcji „Pełen dostęp, Pełen Football”. Co ma na

dzo wymagający. Gdyńscy kibice są oddani dla

celu ta akcja i co pozytywnego może wnieść dla

swojego klubu, ale też wymagają jeżeli kupują

społeczeństwa kibiców?

produkt to chcą być z niego zadowoleni. Jeżeli
idziemy do teatru na sztukę, czy do restauracji na

Ta akcja została ściągnięta przeze mnie na

bardzo dobrą kolację to chcemy wyjść zadowo-

stadion, jest to akcja UEFA , która promuje do-

leni i podobnie jest na stadionie miejskim gdzie

stęp do stadionów osób niepełnosprawnych.

„(...) MIMO TEGO, ŻE MAMY NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W SKALI
PIERWSZEJ LIGI TO TE 5-6 TYSIĘCY LUDZI NA STADIONIE TO JEST
WIDOK ŚREDNI, PONIEWAŻ LICZYLIŚMY NA WIĘCEJ (...)”

UEFA podchodzi do tego problemu bardzo szeroko traktując osoby
niepełnosprawne jako kibica, który jest zainteresowany footballem
i starając się wszystkie udogodnienia na stadionie przygotować dla
szerszej grupy kibiców. Nie tylko dla
osób na wózkach, którym wbrew
pozorom jest najłatwiej pomóc,
ale też dla osób niedowidzących,
niedosłyszących, starszych, które
też mają jakiś poziom niepełno-

kibic chce przyjść na dobry mecz, z dobrym prze-

sprawności. Jeżeli ktoś ma 80 lat a też jest kibi-

ciwnikiem, zobaczyć bramki, emocje. No i najle-

cem to dlaczego ma nie przyjść na stadion?

piej jeszcze żeby jego drużyna wygrała

Oczywiście wymaga osoby opiekującej się,
oczywiście wymaga windy czy podjazdu, ale

Co stadion może zrobić żeby taką frekwencję

też jest kibicem i też chcemy go zaprosić na

zwiększyć. Czy bilet weekendowy, czy program

stadion. Ta akcja miała na celu przeszkolenie

lojalnościowy jest możliwy do realizacji?

pracowników stadionu, drugim etapem był
mini audyt czyli przeegzaminowanie stadionu

Jest to realne, jednak nie są to zadanie stricte

pod kątem infrastrukturalnym, zrobienie do-

administratora stadionu, są to akcje, który może

kumentacji zdjęciowej i ewentualne wskaza-

i powinien organizować klub sportowy. Bilety

nie jakichś błędów czy elementów, które na-

rodzinne, zniżki, programy lojalnościowe dla ki-

leży poprawić, zostały oznakowane miejsca

biców to jest to wachlarz usług, które powinien

parkingowe,

proponować klub. My ze swojej strony oczywiście

kowe oznakowanie, poprosiliśmy klub i tutaj

współpracujemy z klubem, przekazujemy nasz

Arka Gdynia się do tego przychyliła o wy-

system zarządzania sprzedażą biletów, Jeżeli

znaczenie stewardów, którzy są wyznaczeni

chodzi o infrastrukturę stadionu, ona jest przygo-

do pomocy tylko osobom niepełnospraw-

towana na ekstraklasę. Do rozgrywania meczów

nym. Zostały umieszczone dodatkowe infor-

oraz ich transmitowania na żywo. Infrastruktura

macje na stronach internetowych stadionu

jest cały czas utrzymywana na nienagannym

i Arki Gdynia, gdzie osoby niepełnosprawne
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mogą się kontaktować, żeby zamówić bilet,

szym poziomie to wielki plus, ale też konkuren-

czy zgłosić, że będzie na stadionie, żeby służ-

cja. Mamy kibiców koszykówki, mamy kibiców

by parkingowe wiedziały, ze taki samochód

piłki ręcznej, piłkarskich, rugby, footballu

z osobą niepełnosprawną podjedzie. Proste

amerykańskiego, dlatego mamy kibiców tro-

rzeczy niewiele kosztujące a bardzo ułatwia-

chę wybrednych, wymagających. Produkt

jące osobom niepełnosprawnym dostęp do

sportowy musi być bardzo dobry. Gdyńscy ki-

stadionu.

Trzeci

aspekt tego szkolenia, to zobaczyliśmy zarówno pracownicy stadionu
i pracownicy klubu, że tych osób
coraz

więcej

się

„JAK MÓWIMY GDYNIA
TO MYŚLIMY O MIEŚCIE
SPORTOWYM I TU DYSCYPLIN JEST WIELE.”

bice wymagają obudowania tej imprezy,
imprezami

towarzy-

szącymi, są wymagający natomiast są też
wierni swoim dyscyplinom. Jak mówimy
Gdynia to na pew-

pojawia na meczach. Czyli mamy sprzężenie

no Arka Gdynia bo tutaj kibiców jest najwię-

zwrotne, że te działania dały efekt. Dlatego

cej ale też mamy w pamięci inne dyscypliny

jesteśmy bardzo zadowoleni z tego programu,

i mamy też bardzo dużą grupę kibiców takich

stadion również jest promowany jako stadion

multidyscyplinarnych, którzy pojawiają się na

miejski przyjazny osobom niepełnosprawnym

arenach sportowych Gdyńskiego Forum Spor-

. Wszyscy kibice, którzy tutaj się pojawiają

tu praktycznie na każdym meczu jest to dość

mają dostęp do tego stadionu i chcemy się

szeroka grupa takich entuzjastów sportu na

ciągle rozwijać.

wysokim poziomie, którzy odwiedzają i mecze
młodzików i mecze piłki ręcznej, koszykówki

Spośród wielu dyscyplin i rożnorodności czy

żeńskiej, męskiej , mecze piłki ręcznej męskiej,

jest Pan wstanie określić komu gdyńscy kibi-

żeńskiej. Myślę, ze jest jeszcze bardzo dużo

ce kibicują najbardziej?

do zrobienia dla gdyńskich klubów, które mogłyby zaoferować Gdyńską Kartę Kibica, któ-

Jak mówimy Gdynia to myślimy o mieście

ra upoważniałaby do zniżek na te spotkania

sportowym i tu tych dyscyplin jest wiele. Parę

bo część jest nieodpłatna ale na większości

lat temu mieliśmy 5 zespołów na poziomie

z tych meczów trzeba płacić za bilety, więc

ekstraklasy i to był chyba rekord Polski, bo

taki sportowy weekend czasami drogo kosztu-

żadne z miast nie miało tylu zespołów w eks-

je, ale myślę, ze kluby dojdą do tego etapu że

traklasie. Ta mnogość dyscyplin na najwyż-

będzie taka karta upoważniająca do zniżek.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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ROZMOWA Z TOMASZEM ORLEAN
PRZEDSTAWICIEL STOWARZYSZENIE ZWYKŁEGO
KLUBU KIBICA

ROZMAWIA PATRYCJA RAJEK, PAWEŁ CIOSK

NIE LICZY SIĘ ILOŚĆ, LECZ JAKOŚĆ
Tomku, powiedz - jak zaczęła się Twoja przygo-

towych jest dużo więcej, nie ma problemu z za-

da z koszykówką i dlaczego właśnie ta dziedzina

pisaniem dziecka na koszykówkę, żeglarstwo czy

sportu?

też piłkę nożną. W szkole średniej nadal grałem
w koszykówkę. Każdy WF, przerwy między zaję-

W moim przypadku koszykówka zaczęła się na

ciami, a nawet popołudnia po lekcjach spędza-

początku lat 90’. W głównej mierze dzięki Tele-

liśmy z kolegami na hali sportowej. Dodatkowo

wizji Polskiej, która zaczęła pokazywać mecze

w weekendy razem z nauczycielem WF-u orga-

NBA (Chicago Bulls, Jordan, Pippen) koszykówka

nizowaliśmy ligę szkolną. Każdy weekend spę-

w Naszym kraju zyskała setki tysięcy nowych fa-

dzałem na hali sportowej. Grałem jako zawodnik

nów. Byłem wtedy w 7 klasie szkoły podstawowej.

w drużynie swojej klasy, a podczas pozostałych

Oglądałem mecze, z kolegami z klasy zaczęliśmy

meczów pełniłem funkcję sędziego stolikowe-

grywać w kosza zarówno w szkole jak i w wolnym

go. Po każdej kolejce ligowej opracowywałem

czasie. Pojawił się pomysł zapisania się na sek-

tabele i statystki. Do dzisiaj wszystkie notatki i ob-

cję koszykówki. W tamtych czasach było jednak

liczenia trzymam gdzieś na półce w mieszkaniu.

trudniej niż teraz. Dla chłopaka w wieku 13-14 lat

Na studiach w Gdyni reprezentowałem Akade-

było raczej za późno na rozpoczęcie poważnej

mię Marynarki Wojennej. Graliśmy w trójmiejskiej

przygody z koszykówką. Teraz różnych sekcji spor-

lidze uczelni wyższych oraz w Wojskowych Mi-
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strzostwach Polski. Była to bardzo fajna
przygoda. Do dzisiaj z wieloma kolegami z tej drużyny spotykamy się co tydzień
na hali i gramy w kosza.
Kibicowanie podczas meczów zaczęło
się w moich rodzinnych stronach, w Sosnowcu. W ówczesnej I lidze Sosnowiec

„SPORT JEST DLA WSZYSTKICH
LUDZI, BEZ KIBICÓW SPORT
NIE MIAŁBY SENSU”

miał całkiem niezłą drużynę. Zacząłem
chodzić na mecze, walczyliśmy w play-

są zaś jednym z elementów widowiska jakim jest

-offach. Niesamowite było to, że wszyscy kibice

mecz. Przez te lata, które klub jest w Gdyni gdy

cały mecz oglądali na stojąco, żywiołowo i gło-

były wyniki, drużyna zdobywał kolejne Mistrzo-

śno dopingowali. Teraz jest inaczej. Duża część

stwa kraju i grała w Eurolidze, hala była wypeł-

kibiców przychodzi na mecz by go pooglądać.

niona po brzegi, bilety były pilnie poszukiwane.

Dopingiem, oprawami zajmuje się tylko Klub Kibica, który w każdym mieście jest inny „jako-

...były pieniądze to były też wyniki?

ściowo” i ilościowo. Ponadto w każdym mieście
inaczej zachowuje się pozostała część kibiców.

Te dwie sprawy wiążą ze sobą. Są pieniądze - są

W Słupsku czy Włocławku cała hala włącza się

zawodnicy - jest wynik, a jak jest wynik to i hala

w głośny doping wspólnie z KK. Bardzo się cie-

jest pełna kibiców Chociaż wydaje mi się, że naj-

szymy, że i w Gdyni udaje się czasami całą halę

lepszy wynik w Eurolidze Asseco osiągnęło w se-

porwać do wspólnego wspierania drużyny.

zonie gdy budżet już nie był tak duży jak za cza-

Dlaczego koszykówka? W dużej mierze dlatego,

sów gry w Sopocie. Wtedy do drużyny ściągano

że jako nastolatek trafiłem na okres dużej popu-

graczy, którzy mieli już wyrobioną markę w euro-

larności tej dyscypliny sportu. Gra w kosza była

pejskim, a nawet światowym baskecie, podpi-

sposobem na spędzanie wspólnie z kolegami

sywano kontrakty na poziomie 700 tys. dolarów

wolnego czasu. Jest to świetny, zespołowy i bar-

za sezon gry, jednak nie zawsze drużyna grała

dzo widowiskowy sport. Trwa to już ponad 20 lat

dobrze, nie zawsze ci zawodnicy potrafili stwo-

i nadal się nie nudzi.

rzyć fajny team. W sezonie 2007/2008 do drużyny dołączyli tacy gracze jak Travis Best, Thomas

Czy zgodzisz się ze stereotypem, że kibic koszy-

van der Spiegel czy Ruben Wolkowyski. Miał być

kówki to osoba, która wybiera się z rodziną by

podbój Euroligi, a skończyło się wielkim blama-

zobaczyć mecz, zjeść popcorn i obejrzeć wy-

żem i wysokimi porażkami z Olimpiakosem i Mon-

stęp cheerleaderek w przerwach?

tepaschi, po których kibice machali trenerowi
Kijewskiemu białymi chusteczkami. Klub się z tre-

Nie jest to może stereotyp, jednak z obserwa-

nerem pożegnał i nastała era Tomasa Pacesasa.

cji wynika, że tak to wygląda. Nic w tym złego.

W lidze kolejne mistrzostwa, a w Eurolidze Top 16

Sport jest dla wszystkich ludzi, bez kibiców sport

w kolejnym sezonie osiągnięto z budżetem o 2/3

nie miałby sensu. W Polsce na meczach koszy-

niższym niż w roku poprzednim.

kówki jest inna kultura kibicowania niż na przy-

Po przenosinach do Gdyni, w sezonie 2009/2010,

kład w Grecji czy Słowenii. Tam wszyscy kibice

w drużynie były dwie gwiazdy...

na hali są fanatykami. W Polsce mecz to okazja
na spędzenie w gronie rodziny i znajomych kilku

No tak, Woods, Logan...

godzin wolnego czasu. Tak zwanych fanatyków
zwykle widzimy w klubach kibica, które zwykle

Dokładnie tak... oraz tacy gracze jak Ewing i Var-

mają swój sektor za jednym koszy. Cheerleaderki

da. Bez nich nie byłoby sukcesu. Nie byli to zawod-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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nicy z najwyższej światowej półki. Stworzyli jednak

Kibica jest tam kilkanaście osób. Nasz Klub Kibi-

świetną drużynę pod wodzą Tomasa Pacesasa.

ca stara się także chodzić na mecze dziewczyn

Drużynę uzupełnili między innymi walczak Ronnie

i pomagać w dopingu. Działa to w obie strony,

Burrell i Jan-Hendrik Jagla. W zespół świetnie wpi-

kibice Basketu Gdynia wspomagają Nas.

sali się Łapeta, Hrycaniuk i Szczotka. Niesamowite
mecze z Olimpiakosem w ćwierćfinale były uko-

Można powiedzieć, że społeczeństwo kibiców

„NASZ KLUB KIBICA STARA
SIĘ TAKŻE CHODZIĆ NA MECZE DZIEWCZYN I POMAGAĆ
W DOPINGU. DZIAŁA TO W OBIE
STRONY, KIBICE BASKETU GDYNIA WPOMAGAJĄ NAS”

koszykówki wzajemnie sobie pomaga bez różnicy kto gra, jaka
drużyna?
W Gdyni tak! Nie wiem jak
w innych miastach. W Gdyni sobie pomagamy, jesteśmy oddani koszykówce. Podczas meczu
na hali ostatnio bywa świetnie,
ponieważ całe trybuny potrafią
się poderwać do dopingu. W ze-

ronowaniem świetnego sezonu w Eurolidze, pod-

szłym sezonie skład na papierze nie był mocny.

czas którego klub świętował setny mecz w tych

Skazywano Nas na ostatnie miejsce w lidze.

rozgrywkach. W PLK Asseco Prokom dominowa-

W trakcie sezonu zawodnicy pokazali jednak

ło. Komplet zwycięstw w fazie zasadniczej oraz

charakter, walczyli w każdym meczu i awanso-

play-offy bez porażki oznaczały, że na krajowym

wali do play-off. Trener Dedek doskonale ustawił

podwórku drużyna była niepokonana. W tam-

drużynę i wygrywaliśmy z całą ligową czołówką,

tym sezonie hala była pełna kibiców, bilety zni-

a w ćwierćfinale postawiliśmy twarde warunki

kały z kas w ekspresowym tempie. Obecnie As-

Stelmetowi. Pot i niejednokrotnie krew zostawia-

seco gra inną koszykówkę. Ostatnie Mistrzostwo

na przez drużynę na parkiecie spowodowały, że

Polski w 2012 roku zostało wyszarpane Treflowi

wszyscy kibice włączali się w żywiołowy doping.

w heroicznej siedmio-meczowej serii, którą wszy-

Nie krzyczeli z nami wszystkiego ale intensywniej

scy kibice zapamiętają na długo. Drużyna grała

wspomagali drużynę. Fajnie by było aby cała

także w Eurolidze i rosyjskiej lidze VTB, jednak bez

hala starała się dopingować, aby wszyscy mieli

sukcesów. Okrojony budżet klubu, kilka nietrafio-

ze sobą barwy klubowe, koszulki i szaliki.

nych transferów oraz rezygnacja Prokomu i Pana
Krauze z finansowania zespołu spowodowało, że

Więc wiemy jak to się odbywa w Gdyni. Jak jest

Asseco stało się ligowym średniakiem. Wiąże się

z kibicami jeżeli chodzi o mecze na wyjeździe?

to oczywiście z kibicami. Na trybunach zostali ci,
którzy kochają koszykówkę i ten zespół. My jako

Nie ukrywajmy, wyjazd związany jest z koszta-

Klub Kibica prowadzimy doping, robimy oprawy,

mi. Im mniejsza odległość tym więcej kibiców

staramy się poderwać trybuny. Drużyna walczy,

jeździ. Do Sopotu zwykle jedzie sto osób. Pod-

zostawia serce na parkiecie i po każdym meczu

czas meczów finałowych w 2012 roku na sek-

trener Dedek oraz zawodnicy podkreślają, że ki-

torze Klubu Kibica było 300 osób. Do Słupska,

bice dają im energię do walki. Mamy nadzieję,

Starogardu Gdańskiego jest w miarę blisko.

że w niedalekiej przyszłości na koszykówkę po-

Włocławek za sprawą autostrady jest o dwie

nownie będzie przychodziło 4000 kibiców, że nie

godziny jazdy. W nowym sezonie dojdzie To-

stanie się tak jak na damskiej koszykówce, gdzie

ruń. Do tych bliższych miejscowości, do 150-

obecnie mecze ogląda 300-400 osób. W Klubie

200km, jeździło w okolicach 20-30 osób z Klu-
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bu Kibica. Dołączali do Nas także sympaty-

Klub organizuje spotkania z kibicami?

cy spoza Klubu Kibica, którzy kupowali bilety w kasie lub zamawiali je przez KK. Dzięki

Z klubem oczywiście współpracujemy. Bez tego

temu mogli poznać atmosferę kibicowania

Klub Kibica nie miałby racji bytu. W Asseco Gdy-

w tzw. „kotle”. Na dalsze wyjazdy, do Zgo-

nia po zmianach zostało kilku pracowników. Pion

rzelca, Zielonej Góry, Wrocławia, Tarnobrze-

administracyjny został mocno okrojony jednak

gu czy Radomia z reguły jeździło 5-10 osób.

zawsze kierownik drużyny Pan Robert Wierzbicki
znajduje dla Nas czas. Organizujemy kilka razy

Ekipa na dwa samochody...

w sezonie otwarty dla kibiców trening drużyny, na
którym można z zawodnikami i trenerami poroz-

Jest to grupa osób, która z radością poświę-

mawiać, zrobić wspólne zdjęcia. Na zakończe-

ca swój czas na jeżdżenie za drużyną. Prze-

nie sezonu udało się zorganizować otwarty mecz

mek Frasunkiewicz po meczu w Tarnobrzegu

pomiędzy kibicami a zawodnikami. Była świetna

stwierdził żartobliwie, że Nas pogięło i że gra

zabawa, niejednokrotnie na parkiecie biega-

w tej lidze już 20 lat, a jeszcze nie widział,

ło ponad dwudziestu zawodników. Graliśmy po

aby jacyś kibice jeździli za drużyną, tak jak

dwie piątki. Jedna piątka atakowała, druga bro-

My w zeszłym sezonie.

niła. Dla kibica jest to niesamowite móc zagrać

Na te dalsze wyjazdy zdarzało się, że jecha-

w kosza z kimś kogo cały sezon ogląda się z try-

liśmy pociągiem. Do Wrocławia czy Tarno-

bun. Chcemy to powtarzać w kolejnych latach.

brzega jechaliśmy na dwa dni. Był też taki

Był to pierwszy taki mecz w historii zorganizowany

wyjazd w drugiej fazie rozgrywek, że wyjazd

przez obecne Stowarzyszenie, które jest drugim

do Wrocławia połączyliśmy z Tarnobrze-

stowarzyszeniem kibiców w Gdyni.

giem, gdyż

mecz w Tarnobrzegu był dwa

dni po Wrocławiu i nie opłacało się wracać

Co nie wypaliło w pierwszym Stowarzyszeniu?

do Gdyni. Wyjazd był czterodniowy. Po me-

Co było przyczyną rozwiązania, czy wpływ na

czu we Wrocławiu gdzie nie mieliśmy noc-

to miała np. mała więź pomiędzy kibicami? Złe

legu, udaliśmy się pociągiem do Tarnobrze-

zarządzanie?

ga. W minionym sezonie przejechaliśmy za
drużyną 14000km na będąc na 23 meczach

Generalnie jest to temat trudny i mało przyjem-

ligowych i sparingowych oraz w Pradze na

ny. W skrócie brakowało w poprzednim stowa-

meczu drużyn dwóch byłych zawodników

rzyszeniu przejrzystości zarządzania. Większość

Asseco - Mateusza Ponitki i Rasida Mahalba-

decyzji ówczesny prezes podejmował samo-

sica.

dzielnie, nie konsultował tego z członkami sto-

Dzięki takim wyjazdom wszyscy się doskona-

warzyszenia. Dało się zauważyć działalność

le znamy, spotykamy się nie tylko podczas

niezgodną ze statutem. Dużo osób czuło się

meczów. Bywamy u siebie w domach, spo-

oszukiwanych przez władze stowarzyszenia. Po-

tykamy się z okazji urodzin, gramy razem

jawiały się niejasne aspekty np. cen biletów na

w koszykówkę pomagamy sobie w różnych

wyjazdach, informacje dotyczące pomocy fi-

życiowych sytuacjach. Można powiedzieć,

nansowej z klubu dla kibiców. Niby jej nie było,

że jesteśmy małą, kibicowską rodziną.

a pojawiały się plotki, że jednak jest. Kibice różnie
do tego podchodzili. Część z nich nie wierzyła,

Skoro jesteśmy przy integracji, jak to wygląda na

że są jakieś nieprawidłowości, część starała się

linii Klub - Stowarzyszenie ? Jak wygląda współ-

dociec prawdy. Temat jednak jest zamknięty.

praca, czy jest, czy jej nie ma? Czy Stowarzysze-

Nie chcemy do tego wracać. Udało się zorga-

nie ma wpływ na to co się dzieje w Asseco? Czy

nizować nowe Stowarzyszenie, które jest stowa-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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rzyszeniem zwykłym. Utrzymujemy się tylko ze

Odnośnie kibiców. Czy sympatycy koszy-

składek członkowskich uchwalanych na ze-

kówki, nie tylko w Gdyni, ale w całej Polsce

braniu członków, które jest jedyną władzą

- działają charytatywnie. Organizują akcję

obecnego Stowarzyszenia. Staramy się przy-

dla społeczeństwa?

ciągnąć jak najwięcej ludzi, którzy chcieliby
aktywnie wspierać drużynę, którzy chcieliby brać udział w przygotowaniu
opraw meczowych. Zaczynaliśmy
w kilkanaście osób, obecnie jest
Nas prawie 50 i miejmy nadzieję
będzie więcej. W następnym sezonie chcemy zrobić coś więcej.
Mamy parę fajnych pomysłów,
między innymi na 20-lecie po-

Może nie w takim zakresie jak to robią inni

„ZACZYNALIŚMY W KILKANAŚCIE OSÓB, OBECNIE JEST NAS
PRAWIE 50 I MIEJMY NADZIEJĘ
BĘDZIE NAS WIĘCEJ.”

wstania klubu chcemy zrobić nowe, okolicz-

kibice, zwłaszcza piłki nożnej. Wynika to ze

nościowe koszulki i szaliki.

skali zainteresowania dyscypliną. U nas to
się odbywa na zasadzie, działamy bardziej

Jak wiemy klub Asseco został przeniesio-

„sami z siebie”. W minionym sezonie odbyły

ny z Sopotu, ale są osoby, które uważają że

się dwie takie akcje. Przed Świętami Bożego

w Gdyni powstał nowy klub.

Narodzenia czworo kibiców zorganizowało
zrzutkę na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca

Są także osoby, które uważają, że to w Sopo-

na Oksywiu. Sami się zorganizowali, piloto-

cie powstał nowy klub. W tym samym termi-

wali całą akcję i namawiali pozostałych.

nie, w 2009 roku, powstały dwie nowe spół-

Bardzo sympatyczna akcja, zebrali symbo-

ki. W NBA czy też w Europie zdarza się, że

liczną kwotę, ale liczy się sam fakt.

kluby zmieniają swoją siedzibę. Na tej samej

Słynną akcją w tym roku było wydarzenie

zasadzie Pan Krauze zadecydował, że prze-

z młodym koszykarzem z Włocławka, który

nosi klub z Sopotu do Gdyni. Większe miasto,

zachorował na nowotwór. Groziła mu ampu-

większa hala. Nie można się dziwić ówcze-

tacja nogi. Znalazła się klinika w Niemczech,

snemu właścicielowi klubu, że chciał, aby

która stwierdziła, że go wyleczy. Środowisko

jego klub miał lepsze warunki, więcej kibi-

kibicowskie w całej Polsce przyłączyło się do

ców. Władze PLK wszystkie tytuły, które zo-

akcji, którą zapoczątkowała rodzina i przy-

stały zdobyte w latach 2004-2009 przypisują

jaciele oraz Klub Kibica z Włocławka. Po-

Asseco. Nasz klub jest uważany jako kontynu-

trzebne było dużo pieniędzy - operacja plus

ator zespołu, który do sezonu 2008/2009 grał

rehabilitacja. W tym aspekcie wszystkie po-

w Sopocie. Wiem, że wiele osób tak w Gdyni

działy między kibicami w Polsce zniknęły. Na

jak i w Sopocie potępi mnie za powyższe, ale

halach pojawiły się banery dotyczące akcji,

takie mam zdanie na ten temat. Zresztą obie

włączyli się w nią koszykarze, ludzie związa-

opcje mają po 50% zwolenników i tego ra-

ni z basketem. Udało się, uzbierali tą kwotę

czej się już nie da zmienić. Jedynym plusem

i Kacper - bo tak ma na imię chłopak - poje-

takiej sytuacji jest to, że mecze Asseco Gdy-

chał do Niemiec na operację. W Gdyni tak-

nia z Treflem Sopot są szczególne w swoim

że zebraliśmy pewną sumę pieniędzy i pod-

rodzaju, z podtekstami, dzięki temu jest dużo

czas jednego z meczów pokazaliśmy Nasze

emocji.

wsparcie dla Kacpra.
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Jak wyglądają relacje między kibicami na na-

na halach w Koszalinie czy Starogardzie pomię-

szym trójmiejskim podwórku?

dzy kibicami AZS-u i Polpharmy. Są to jednak
przypadki pojedyncze i nie ma co się nad nimi

Większość z Nas uważa, że Asseco zostało prze-

specjalnie rozwodzić. My jednak takich zacho-

niesione z Sopotu do Gdyni, że to nie był podział

wań nie pochwalamy. Nie chcemy dopuścić

czy rozłam. Na tym polu jest sporo zgrzytów.

do takich zachowań jak bijatyki. Nie o to chodzi

„MIMO, ŻE NA WYJAZDACH
POJAWIA SIĘ GARSTKA TO JESTEŚMY GLOŚNI, JESTEŚMY SŁYSZALNI, STANIE Z ZAŁOŻONYMI
RĘKAMI NIE JEST DLA NAS.”

w kibicowaniu.
Co do elementów „ultras” - próbujemy je wprowadzać. Do niedawna w Gdyni tego nie było.
Teraz przygotowujemy oprawy
meczowe, nie opieramy się jedynie na flagach i szalikach, ale
przygotowujemy się także pod
konkretnego przeciwnika Oczywiście najbardziej nastawiamy

Można to dostrzec na portalach społecznościo-

się na mecze z Treflem. Ruch „ultras” w Gdyni

wych, forach, czy w komentarzach pod artyku-

dopiero raczkuje, przed Nami jednak kolejny se-

łami. Na trybunach nie jest to aż tak widoczne

zon i nowe wyzwania.

jak w Internecie. Aczkolwiek z Sopotem wiąże
się jedna nieprzyjemna historia. Na jednych

No i na zakończenie coś od siebie? Odnośnie

z pierwszych derbów w 2010 kibice z Sopotu

kibiców koszykówki?

ukradli nam sektorówkę.
Musielibyście przyjść do nas na mecz, na sektor
No dobrze, ale czy pokazali ją na meczu?

i zobaczyć jak to wygląda z naszej perspektywy. Naprawdę fajnie się bawimy. Na sektor

Wypracowanie pomysłu na to co z nią zrobić

Klubu Kibica przychodzi się po to, by wspomóc

zajęło im sporo czasu. Sektorówkę pokazali po-

zawodników dopingiem, ale także po to aby

przedniej jesieni na derbach w Ergo Arenie. Wy-

się dobrze bawić. Dla wielu z Nas jest to także

ciągnęli ją na prezentacji i potargali. Po meczu

odskocznia od codziennych problemów, dwie

kilku kibiców od Nas zeszło na sektor Trefla i ze-

godziny niesamowitych emocji, które pozwa-

brali potargane części tej sektorówki. Spotkali-

lają naładować akumulatory na cały tydzień

śmy się później, poskładaliśmy to co odzyskali-

Nie oszczędzamy gardeł, dłoni. Jesteśmy ludźmi

śmy w Sopocie i zapadła decyzja, że ją napra-

w wieku od kilku do 60-70 lat. Uczniowie, studen-

wiamy. W kilka osób zrzuciliśmy się na materiał,

ci, pracownicy sklepów, banków, restauracji,

robociznę i poczekaliśmy na mecz z Treflem

wolne zawody lub też z tzw. budżetówki. Przekrój

w Gdyni. Podczas spotkania rozwinęliśmy naszą

ludzi jest duży. Mimo, że na wyjazdach pojawia

starą-nową sektorówkę. Podejrzewam, że miny

się garstka to jesteśmy głośni, jesteśmy słyszal-

mieli nieciekawe.

ni. Stanie z założonymi rękami nie jest dla Nas.
Największym podziękowaniem są słowa trenera

Czyli generalnie - są wyjazdy, są akcenty ultras?

Dedka i zawodników, którzy po każdym meczu

Czy dochodzi do agresywnych zachowań kibi-

czy to w Gdyni, czy w dalekim Tarnobrzegu dzię-

ców względem siebie na meczach koszykówki?

kowali za wsparcie i podkreślali, że Nasza obecność, szczególnie na wyjazdach, jest dla Nich

Ostatnio niestety zdarzały się przypadki bijatyk
www.gdm.fundacjapsc.pl
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ROZMOWA Z ALEKSANDRĄ ZIENOWICZ I TOMASZ KURACH
FUNDACJA SPORTU POZYTYWNEGO
ROZMAWIA PATRYCJA RAJEK, PAWEŁ CIOSK

KIBICE MOGĄ MIEĆ WPŁYW
NA ZAWODNIKÓW
Państwa praca polega na obcowaniu ze

wręcz zagrażającej. Z drugiej strony oczeki-

sportowcami, czy w Państwa ocenie kibice

wania kibiców są często czymś pozytywnym

mają wpływ na poziom gry zawodników? Czy

– bo mogą przyczyniać się do mobilizacji

kibice im pomagają, a może przeszkadzają

sportowca w kluczowym momencie. Mogą

np. przez wywieranie presji?

też utrudniać rywalizację – jak to miało miejsce w przypadku reprezentacji Brazylii pod-

Kibice są z pewnością ważną częścią sportu.

czas

Gdyby nie ich obecność na trybunach, pew-

Świata w piłce nożnej. Niewiarygodne ocze-

nie ciężko byłoby sobie wyobrazić jakiekol-

kiwania co do wyniku wyraźnie przeszkadza-

wiek ważne zawody sportowe. I oczywiście

ły zawodnikom w przekierowaniu uwagi na

– mogą mieć wpływ na danego zawodnika/

właściwe rzeczy – czyli np.

drużynę, ale tak naprawdę tylko w momen-

grę. Miało się wrażenie, że piłkarze bardzo

cie, gdy dany sportowiec na to pozwoli. Tzn.

dobrze rozumieją się z kibicami, opłakując

np. presja kibiców nie jest czymś obiektyw-

kontuzję Neymara – co nie pomogło jednak

nym, czymś co dotyka zawodnika/drużynę

przygotowaniom do półfinałowego starcia

bezpośrednio. To w umyśle zawodnika dana

z Niemcami. A więc w skrócie – tak, kibice

sytuacja może być postrzegana jako ta „pod

mogą mieć wpływ na zawodników. Ale tyl-

presją’’ – co często wiąże się po prostu z od-

ko tak długo, jak długo sportowcy na to po-

czuwaniem jej jako niekomfortowej, czasem

zwolą.
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zakończonych

niedawno

Mistrzostw

dobrą własną

ROZMOWA
Dlaczego kibice identyfikują się z daną druży-

W Polsce pojawiają się głosy, że siatkówka jest

ną (zawodnikiem)? Jakie czynniki mają na to

sportem narodowym. Jak Państwo uważacie,

wpływ?

skąd się wziął ten fenomen i czy tak jest naprawdę?

W psychologii mówimy, że nie ma zachowania,
które

nie

byłoby

czymś spowodowane. Podobnie jest
z

kibicowaniem,

które bardzo często
przyczynia się do zaspokojenia konkretnych potrzeb – np.
potrzeby przynależności do grupy, potrzeby przeżywania
emocji,

potrzeby

wspólnego
towania

święsukcesu

i opłakiwania porażki. Jeśli chcieli-

„KIBICE ZRZESZAJĄC SIĘ CZU-

Co do określenia

JĄ SWOJĄ SIŁĘ I WIEDZĄ, ŻE

wego, to nie jest

WARTO WYKORZYSTAĆ TO

Ostatnio

W DOBRYM CELU. CO WIĘCEJ, ORGANIZUJĄC TEGO
TYPU AKCJE DZIAŁAJĄ TEŻ

prowadzący

Z PEWNOŚCIĄ NA KORZYŚĆ
KLUBU, KTÓREMU KIBICUJĄ”

sportu

narodo-

to jednoznaczne.
słyszeli-

śmy w radiu, jak
au-

dycji zastanawiali się, „dlaczego
siatkówka nie jest
naszym

sportem

narodowym”,
skoro
większe

odnosimy
sukcesy

na tym polu niż
np. w piłce noż-

byśmy wskazać jakiekolwiek konkretne czynniki,

nej. Fakty liczbowe przemawiają wciąż za piłką

to będzie to np. miejsce zamieszkania danego

kopaną – bo to ją uprawia największa ilość za-

kibica, jego narodowość, wyznawane wartości

wodników. To piłka nożna wciąż też wydaje się

czy też charakterystyka grupy rówieśniczej, do

być najatrakcyjniejsza z marketingowego punk-

której należy. Wiele osób kibicuje też danemu

tu widzenia. Ciężko wyobrazić sobie sytuację,

zawodnikowi/drużynie, chcąc wyróżnić się na

by organizowany przez Polskę piłkarski mundial

tle innych osób. Powodów i czynników jest więc

był emitowany tylko w kodowanej telewizji –

bardzo wiele.

tak, jak ma to miejsce przy okazji zbliżających
się Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn…

Kibice oprócz dopingowania swoich drużyn

Z drugiej strony wizerunek siatkówki jest dużo

(zawodników) aktywizują się również na innych

lepszy od wizerunku piłki nożnej. Nasi zawodnicy

polach np. organizują akcje charytatywne.

wygrywają ważne spotkania, sukcesy sportowe

Z czego wynika ta chęć aktywizacji?

nie należą do przeszłości. A kibice wolą drużyny wygrywające niż te ponoszące porażki oraz

Wspólnota kibiców jest rodzajem grupy spo-

te, które się po prostu starają. Jednak czy jest to

łecznej, której celem najczęściej jest spełnianie

już sport narodowy Polaków, ciężko jest jedno-

potrzeb jej członków. Organizowanie akcji cha-

znacznie stwierdzić.

rytatywnych może być sposobem na zaspokojenie potrzeby wprowadzania pozytywnych zmian

Jak oceniają Państwo zachowanie kibiców po

w społeczeństwie. Kibice, zrzeszając się, czują

wydarzeniach związanych z Legią Warszawa,

swoją siłę i wiedzą, że warto wykorzystać to w do-

która została wykluczona z Ligi Mistrzów. Kibice

brym celu. Co więcej, organizując tego typu ak-

zaczęli wysyłać pogróżki do Kierownika Druży-

cje działają też z pewnością na korzyść klubu,

ny Pani Marty Ostrowskiej, którą to uważają za

któremu kibicują. Korzyść jest więc obustronna.

winną całej sytuacji?

www.gdm.fundacjapsc.pl
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W przypadku Legii Warszawa
mieliśmy do czynienia z klasycznym przykładem poszukiwania
tzw. kozła ofiarnego. W sytuacji,
gdy coś dzieje się nie po naszej
myśli najczęściej staramy się znaleźć jedną przyczynę takiego
stanu rzeczy. W przypadku sytuacji Legii było bardzo podobnie – zawiedzeni kibice starali się
znaleźć jedną osobę, która zawiniła. Należy jednak podkreślić,
że media skutecznie podgrzewały całą sytuację, snując domysły i publikując emocjonalne
wypowiedzi piłkarzy Legii. I choć
władze klubu wyraźnie podkre-

„WSPÓLNOTA KIBICÓW JEST RODZAJEM GRUPY SPOŁECZNEJ,
KTÓREJ CELEM NAJCZĘŚCIEJ JEST
SPEŁNIANIE POTRZEB JEJ CZŁONKÓW. ORGANIZOWANIE AKCJI
CHARYTATYWNYCH MOŻE BYĆ
SPOSOBEM NA ZASPOKOJENIE
POTRZEBY WPROWADZANIA POZYTYWNYCH ZMIAN”

ślały, że zawiniły 3 osoby, najczęściej wymieniało

Sport Pozytywny to przede wszystkim sytu-

się nazwisko Pani Ostrowskiej. Z psychologiczne-

acja, gdy zawodnik, rodzic i trener czują się

go punktu widzenia reakcja kibiców była zro-

komfortowo w sytuacji, w której się znajdują.

zumiała. Nie jesteśmy natomiast przekonani, że

Jeśli wszystkie osoby zaangażowane w sport

była ona sprawiedliwa. Jeśli wszystkie mechani-

są w stanie potwierdzić, że ich otoczenie jest

zmy działałyby w klubie odpowiednio, taka sytu-

pozytywne, że czują, że mają jak i po co się

acja nie miałaby prawdopodobnie miejsca.

rozwijać – mówimy wtedy o Sporcie Pozytyw-

Promujecie Państwo „sport pozytywny” - jaki to
jest? Czy w Pani ocenie kibicowanie jest pozy-

to także konkretne narzędzia i metody służące
zmianie danej sytuacji.

źródło: arkowcy.pl

tywne?

nym w najlepszym wydaniu. Sport Pozytywny
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ZAKŁAMANY
OBRAZ KIBOLI
W MEDIACH

O

statnie kilka lat to prawdziwa

kibiców. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki,

nagonka mediów na kibiców,

jak i kilkadziesiąt podobnych stowarzyszeń w ca-

zwanych wyłącznie kibolami.

łej Polsce, prócz codziennej organizacji ruchu ki-

W prasie, telewizji, Internecie

bicowskiego, dba przede wszystkim o pozytyw-

czy radiu kibice przedstawia-

ny wizerunek kibiców i klubu poprzez liczne ak-

ni są przede wszystkim jako bezwzględni chuli-

cje promocyjne i charytatywne. Żółto-niebieski

gani. O kibicach wspomina się jedynie podczas

Mikołaj” to jedna z flagowych inicjatyw społecz-

negatywnych wydarzeń, dodatkowo opisując

ności kibiców Arki Gdynia, która przerodziła się

wszystko w sposób sensacyjny,
i

jednostronny,

lat w okresie świąteczno-nowo-

często jako najważniejsze wy-

rocznym, dzięki prowadzonym

darzenie weekendu w kraju. W

aukcjom i zbiórkom pieniędzy,

efekcie mamy festiwal zarzutów

obdarowujemy prezentami szpi-

pod naszym adresem. Medialne

talne odziały dziecięce, domy

przekazy są głośne, spektakular-

dziecka i specjalne ośrodki szkol-

ne, ale wprowadzające więcej

no-wychowawcze. W poprzed-

dezinformacji niż wiedzy o na-

nich latach Mikołaj był obecny

szej społeczności. Kibic zawsze

nie tylko w Gdyni, ale też w Tcze-

oceniany jest stereotypowo. W

wie, Rumi, Wejherowie, Pucku,

źródło: arkowcy.pl

tendencyjny

w piękną tradycję. Co roku od 10

myśl zasady, iż sensacja lepiej się
sprzeda w ogóle nie wspomina
się o wielu pozytywnych akcjach

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Kościerzynie i Kartuzach. Na prezenty w tej akcji wydaliśmy już
ponad 100 tysięcy złotych! Roz-
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daliśmy niezliczoną ilość sprzętu RTV i AGD, spe-

środki (ponad 7 tys.) na powypadkową rehabi-

cjalistycznego wyposażenia dla szpitali, książek,

litację Damiana z Władysławowa. Tylko w ostat-

maskotek, słodyczy, gadżetów, sfinansowaliśmy

nich latach zorganizowaliśmy lub pomogliśmy

przejazdy, posiłki i pobyt dzieci w Aquaparku i

w organizacji kilkunastu turniejów dla dzieci i
kibiców m.in.: „Kolejne

śmy się do remontu poko-

pokolenie” w Tczewie;

ju malutkiej dziewczynki

„Śledzik Cup”; Między-

chorej na raka, zakupu

narodowy Turniej Kibi-

laptopa, kupiliśmy też ro-

ców na plaży, coroczny

wer stacjonarny i wiele,

halowy turniej dla dziel-

wiele innych rzeczy. Nie

nic

źródło: arkowcy.pl

Parku Rozrywki, dorzucili-

można zapominać także
o działalności kibiców na
rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Od kilku

Gdyni

„Arkowiec

Cup”, turnieje dla kibiców z FC w Czuchowie,
Kościerzynie, turniej pływacki na gdyńskim Wi-

tominie… Wszędzie rozdając medale, dyplomy,

ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni.

nagrody i gadżety. W 2011 r. rozdaliśmy ponad 8

Ponadto dwukrotnie zorganizowaliśmy zbiórki

tys. sztuk odblasków dla dzieci klas I-III w ramach

pieniędzy na specjalistyczny wózek dla Miłosza

akcji „Bezpieczne szkoły dzięki kibicom Arki”.

(ponad 6 tys. zł). Na pomoc 9-letniemu Maćko-

Przy współpracy z klubem w 2011 i 2012 roku we

wi, który opiekuje się ciężko chorymi rodzicami

wszystkich pierwszych klasach szkół podstawo-

zebraliśmy prawie 10 tysięcy. Ufundowaliśmy mu

wych w Gdyni za zebrane podczas zbiórki pie-

za to wczasy i rehabilitacje dla rodziców, wyre-

niądze (ok. 5 tys. zł) rozdaliśmy tysiąc kompletów

montowaliśmy mu pokój i spełniliśmy jego ma-

wyprawek szkolnych. Co roku kibice Arki kupują

rzenia, zabierając go na otwarcie nowego sta-

karmę, zbierają koce, poduszki, wykładziny, koj-

dionu i kolejne mecze Arki. Przekazaliśmy także

ce itp. rzeczy, które zanosimy do schroniska dla

źródło: arkowcy.pl

lat podczas Dnia Dziecka odwiedzamy Specjal-
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bezdomnych zwierząt w Gdyni, by pomóc im

skich są różni ludzie. Są bandyci, są lekarze, są

przetrwać mroźną zimę. Działamy wspólnie

inżynierowie, w Gdyni jest masa portowców i

przeciw białaczce, rozgrywamy mecze w ak-

marynarzy. Są wreszcie urzędnicy i bankierzy.

cji „Arka dla WOŚP”, prowadzimy na stadionie

Pisanie o wszystkich jako łamiących prawo

wydzielony sektor dla najmłodszych „Śledziki”.

jest nieporozumieniem, jest skandalem. Tylko,
czy ktoś to widzi?

ją także o wielu waż-

To samo dotyczy

nych datach w dzie-

zatrzymań przez

jach naszego miasta

policję - jeśli za-

i narodu od wielu lat

trzyma się ban-

uczestnicząc między

dytów,

innymi w gdyńskim

spotkali

Marszu Niepodległo-

meczu - to jest

źródło: arkowcy.pl

Kibice Arki pamięta-

ści oraz czcząc pamięć Żołnierzy Wyklętych i ofiar Grudnia ‚70. Nie zapomi-

którzy
się

na

to gang „kiboli”. Jeśli spotykali
się w dyskotece,
to jest to zwykły

namy także o zmarłych kibicach, działaczach

gang, a nie „gang disco-polowców”. Jeśli

i piłkarzach Arki. Jakże inny to obraz kibiców

bandyci omawiają plan skoku na bank pod-

od tego przedstawianego w mediach. Nieste-

czas łowienia ryb, to nikt nie pisze o „gan-

ty w mediach głównego nurtu nie usłyszymy

gu wędkarzy”. To człowiek łamie prawo, a

o żadnej z tych akcji. Dlaczego? Bo łatwiej

jego zainteresowania - np. piłkarskie, albo

szukać taniej sensacji, która się sprzeda, ła-

wędkarskie, nie maja nic do rzeczy. Czemu

twiej pokazać w telewizji po raz setny ten sam

więc o nich wspominają?

archiwalny materiał z bójki, niż szukać obiek-

naszych pozytywnych akcjach media piszą

tywnej prawdy i pokazywać pozytywny wize-

o marginesie patologii w środowisku kibiców,

runek „kiboli”. Na koniec jeszcze dwa aspekty,

jakby to było największym problemem kra-

które dotykają naszą społeczność. Mam dość

ju. Nie oczekuję przemilczania wybryków na

słuchania, że w Polsce trzeba zaostrzyć pra-

stadionach, oczekuję zachowywania pro-

wo. Polskie prawo jest bardzo ostre, a jedno-

porcji w relacjonowaniu.

Zamiast pisać o

cześnie bardzo źle stosowane. Za samo wnoszenie racy na stadion można dostać wieloletni zakaz stadionowy i kilkutysięczną grzywnę.
Za jej odpalenie nawet trafić do więzienia.
Nikogo (czytaj: prokuratora i sędziego) nie

DAWID BIERNACIK
Wiceprezes Stowarzyszenia Kibiców
Gdyńskiej Arki, członek zarządu.

obchodzi, czy kibic chciał stworzyć piękną
oprawę, czy cisnąć racą w innego kibica. Czy
tak trudno napisać przepisy, które będą karać za rzucenie racy z sektora, a jednocześnie
zalegalizują tworzenie opraw na meczach?
nie w mediach każdego użycia pirotechniki.
„Gangi kibiców”, łamiących prawo - rozboje,
wymuszenia, napady - kolejny ulubiony temat
mediów. Niestety, takie nazewnictwo - moim
zdaniem jest nierzetelne. Na meczach piłkarwww.gdm.fundacjapsc.pl
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Zamiast dyskusji na ten temat mamy potępia-
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