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Cel pracy 

 Praca przygotowana została w ramach konkursu Wiedzy Obywatelskiej                                           

i Ekonomicznej. Jej celem jest przedstawienie przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw 

Europy w piłce noŜnej w 2012 roku, w świetle analizy nastrojów społecznych związanych z tym 

wydarzeniem. Przedmiotowa impreza nazywana jest potocznie „Euro 2012”. Przystępując                      

do opracowania tego tematu załoŜyłem, iŜ w polskim społeczeństwie istnieje ogromny potencjał, 

który daje nadzieję na terminowe wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań związanych                                      

z organizowaniem Euro 2012.  

 

Wprowadzenie 

 Piłka noŜna to gra zespołowa, w której uczestniczą dwie rywalizujące ze sobą druŜyny. 

ZwycięŜa druŜyna, która w regulaminowym czasie gry (dwie połowy po 45 minut) zdobędzie 

więcej bramek. DruŜyna piłkarska składa się z 11 zawodników. Wśród graczy wyróŜniamy 

bramkarza i graczy z pola: obrońców, pomocników i napastników. Bramkarz jest jedynym 

zawodnikiem, który moŜe dotykać i łapać piłkę rękami w czasie gry, jednak jedynie we własnym 

polu karnym. Bramkarzowi nie wolno zagrywać piłki ręką po dostaniu jej od kolegi z druŜyny. 

Piłka jest wyłączona z gry po opuszczeniu boiska lub po przerwaniu gry przez sędziego. Inaczej 

niŜ w przypadku innych gier zespołowych, zegar nie jest zatrzymywany w przypadku 

zatrzymania gry. 

 

Początki piłki no Ŝnej w Polsce  

 W piłkę noŜną na ziemiach polskich (wówczas jeszcze pod zaborami) zaczęto grać  juŜ                 

w latach 80. XIX wieku. Historycy wciąŜ zastanawiają się kto jako pierwszy zajął się tym 

sportem. W Galicji Polacy posiadali największą autonomię ze wszystkich zaborów. MoŜliwe, Ŝe 

w Gdańsku – do którego docierało od zawsze mnóstwo obcokrajowców, albo w Łodzi – 

przebywało tam wówczas wielu Anglików. Jednak pierwszy udokumentowany przypadek 

pojawienia się piłki noŜnej w naszym kraju miał miejsce w roku 1889, gdy po pobycie w 

Niemczech, Henryk Jordan rozpropagował ją w Krakowie. W 1888 właśnie dzięki temu 

człowiekowi władze Krakowa zgodziły się na wydzielenie terenów w celach sportowych, co 

doprowadziło do powstania parku nazwanego imieniem inicjatora. Oficjalna inauguracja 

nastąpiła 12 marca 1889 i wkrótce z moŜliwości ruchu na świeŜym powietrzu regularnie 

korzystały tysiące ludzi, głównie dzieci i młodzieŜ..  

 

 

  



 

 Czym są Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej 

 Europejskie związki piłkarskie zrzeszone są w jedną organizację, którą jest Unia 

Europejskich Związków Piłkarskich Piłki NoŜnej (UEFA). Federacja ta została załoŜona w 1954r.  

w Bazylei. Obecnie zrzesza 53 związki piłkarskie. UEFA jest organizatorem europejskich 

pucharów (Puchar UEFA, Liga Mistrzów UEFA, Superpuchar Europy UEFA) oraz Mistrzostw 

Europy. Impreza ta rozgrywana jest od 1960 roku i odbywa się co cztery lata. Pierwsze dwa 

turnieje nazywały się Puchar Europy Narodów. 

 Forma Mistrzostw Europy ulegała zmianom. Do 1976 roku brały w nich udział zaledwie      

4 druŜyny, w latach 1980-1992 grało 8 ekip, natomiast od 1996 roku jest to juŜ 16 reprezentacji,    

od 2016 roku będą kwalifikować się przedstawiciele aŜ 24 krajów. Aby uczestniczyć                              

w Mistrzostwach, druŜyny przechodzą eliminacje. Eliminacji takich nie musi przechodzić 

gospodarz finałowego turnieju. Zespoły podzielone są na cztery grupy, mecze rozgrywane są          

w systemie "kaŜdy z kaŜdym". Reprezentacje rozgrywają zatem po trzy mecze. Następną rundę, 

ćwierćfinał, osiągają dwie najlepsze ekipy z kaŜdej grupy. Od tej fazy turnieju obowiązuje juŜ 

"system pucharowy" – kto przegra, ten odpada. Do 1980 roku rozgrywany był mecz o trzecie 

miejsce. 

 

Znaczenie społeczne piłki noŜnej 

 Futbol to Ŝyciowa pasja kaŜdego prawdziwego kibica, rozrywka dla wielu ludzi na 

świecie, przedmiot klubowej solidarności, lokalnej dumy, oraz pięknych, sportowych przeŜyć. 

Ale teŜ, z drugiej strony, coraz częściej mówi się o tym sporcie w kontekście korupcji, przemocy, 

rasizmu, niejasnych układów. Coraz więcej działaczy piłkarskich, organizacji, kibiców, piłkarzy, 

jak równieŜ posłów w Parlamencie Europejskim jest przekonanych, Ŝe w piłce noŜnej dzieje się 

źle.  

 Nowy przewodniczący UEFA, Michel Platini, jedna ze znakomitości europejskiego 

futbolu, obejmując swą funkcję, zobowiązał się, Ŝe będzie sprzeciwiać się "zdominowaniu piłki 

noŜnej przez biznes". Aby to się udało, europejski futbol potrzebuje jasnych ram prawnych. 

Sprawa ociera się o politykę, więc Platini oczekuje w tej dziedzinie zaangaŜowania Komisji 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz krajowych polityków.  

 Czy moŜemy mówić o „europejskim, szczególnym spojrzeniu na futbol”? Moim zdaniem, 

tak. Wielu  wielbicieli tego sportu pewnie podziela moje zdanie. Uniwersalny charakter futbolu 

jest jedną z jego najpiękniejszych cech. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie wszędzie stosunek do 

piłki noŜnej jest taki sam. Chodzi nie tylko o technikę gry. NajwaŜniejszy wydaje się sposób, w 



 

jaki Europejczycy patrzą na futbol. Jest to sport wyjątkowy ze względu na jego społeczną i 

kulturową rolę. Wyjątkowe jest to, czego kibice oczekują od piłkarzy i działaczy sportowych.  

Europejski model zawiera sprzeciw wobec negatywnych zjawisk, takich jak korupcja, 

rasizm, przemoc, przewaga elementu finansowego nad sportowym, które idą niestety w parze         

ze współczesnym futbolem.   

 W związku z powyŜszym w maju Parlament Europejski zorganizował seminarium 

poświęcone piłce noŜnej. Tematem była komercjalizacja europejskiego futbolu. Stał się on 

dochodowym interesem, biznesem, który wytwarza 10 tysięcy miliardów euro rocznie. Skandale 

korupcyjne, honoraria dla piłkarskich sław, przekraczające często najśmielsze wyobraŜenia 

zwykłego człowieka, przepaść między najbogatszymi klubami i tymi, które rzadko pojawiają się 

na pierwszych stronach gazet, brak transparentnych reguł w zarządzaniu finansami to niektóre              

z elementów negatywnego opisu zawodowej piłki noŜnej.  

 Unia Europejska nie ma prawnych kompetencji w dziedzinie sportu. W deklaracjach 

dołączonych do traktatów amsterdamskiego z 1997 roku i nicejskiego z 2000 roku wspomina się 

jedynie o roli, jaką UE powinna odgrywać wzmacniając społeczny wymiar sportu, podkreślając 

jego znaczenie dla kształtowania toŜsamości. PoniewaŜ jednak problemy, z jakimi boryka się 

piłka noŜna są społecznie i gospodarczo waŜne, unijne instytucje podejmują współpracę z UEFA               

i naturalnie z państwami członkowskimi.  

 

Wybór organizatora Mistrzostw Europy 

 UEFA jest głównym organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej. Zawody                  

te odbywają się w róŜnych krajach, co przedstawione zostało w tabeli nr 1 poniŜej. Istnieje wiele 

kryteriów, na podstawie których UEFA decyduje o wyborze kraju, który będzie gospodarzem 

Mistrzostw. Przede wszystkim, jest to zdolność potencjalnego gospodarza do zapewnienia 

infrastruktury (stadiony, drogi, telekomunikacja, baza hotelowa). Jednym z kluczowych 

czynników jest sytuacja polityczna w państwie. Im bardziej jest stabilne pod względem 

politycznym, tym ma większe szanse na zorganizowanie mistrzostw. W przeszłości stawiano 

zarzuty, Ŝe wybór kraju organizującego tą imprezę był uwarunkowany innymi czynnikami, takimi 

jak wpływ działaczy krajowych na decyzje UEFA. A zatem, kraje które mają koneksje w UEFA 

mogą wpływać na decyzje o znaczeniu gospodarczym. 

 Na gospodarza EURO 2012 została wybrana wspólna kandydatura Polski oraz Ukrainy. 

Zarzuca się Platiniemu, Ŝe zgodził się na propozycję tych sąsiadujących krajów, poniewaŜ 

działacze obydwu państw utrzymują bardzo bliskie stosunki z szefem UEFA. 



 

 

 Dotychczasowe Mistrzostwa 

 

Tabela nr 1. Dotychczasowi organizatorzy Mistrzostw Europy (ME) 

Rok Gospodarz Finaliści Wynik Charakterystyczne wydarzenia 

1960 Francja ZSRR – Jugosławia 2:1 Pierwsze ME 

1964 Hiszpania Hiszpania – ZSRR 2:1 Lew Jaszyn został uhonorowany 
złotą piłką jako jedyny bramkarz 
w historii futbolu 

1968 Włochy Włochy – Jugosławia 2:0 O wyniku półfinału pomiędzy 
Włochami a ZSRR zadecydował 
rzut monetą  

1972 Belgia RFN – ZSRR 3:0 Wprowadzono rzuty karne w 
przypadku remisowej dogrywki  

1976 Jugosławia Czechosłowacja –RFN 3:2  

1980 Włochy RFN – Belgia 2:0 O postawie włoskiej ekipy 
zdecydowała afera, w którą byli 
zamieszani najlepsi piłkarze i 
sędziowie 

1984 Francja Francja – Hiszpania 3:2 Rozszerzono liczbę uczestników 
do ośmiu 

1988 RFN Holandia – ZSRR 2:0  

1992 Szwecja Dania – Niemcy 2:0 Wycofaną z powodu sankcji 
Jugosławię zastąpili Duńczycy, 
którzy bez Ŝadnego 
przygotowania wygrali turniej, 
ośmieszając pozostałe druŜyny 

1996 Anglia Niemcy – Czechy 2:1 Pierwsze wykorzystanie zasady 
złotej bramki w meczu Niemcy – 
Czechy wygranym przez 
naszych zachodnich sąsiadów 



 

2000 Belgia/Holandia Francja – Włochy 2:1 Francja jako pierwsza druŜyna w 
historii zdobyła po kolei 
Mistrzostwo Świata i Europy 

2004 Portugalia Grecja - Portugalia 1:0 Szwajcar Johan Vonlanthen 
został najmłodszym strzelcem 
gola na ME. Miał 18 lat i 141 dni 

2008 Austria/Szwajcaria Hiszpania - Niemcy 1:0  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych 

 

Organizacja Euro 2012 

 Mistrzostwa Europy w Piłce noŜnej w roku 2012 będą wspólnym dziełem Polski i 

Ukrainy. Zawody te będą zorganizowane w ten sposób, Ŝe mecz otwarcia odbędzie się w 

Warszawie a finał  w Kijowie. Natomiast mecze eliminacyjne będą rozgrywane w wybranych 

miastach w Polsce i na Ukrainie. Miasta – gospodarze wskazane zostały na poniŜej 

zamieszczonej mapie.  

Mapa: Miasta, które będą gospodarzami Euro 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: pl.wikipedia.org 



 

 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe przygotowania do Mistrzostw Europy to bardzo rozległe działania, 

które powinny być przeprowadzone na wielu płaszczyznach. Kraj będący organizatorem tak 

duŜej imprezy musi dysponować odpowiednią ilością nowoczesnych stadionów, rozbudowaną 

siecią autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, dobrze zorganizowanym transportem miejskim, a 

takŜe bogatym zapleczem hotelowo -gastronomicznym. Nie bez znaczenia pozostaje równieŜ 

poziom usług telekomunikacyjnych, sieć kolejowa oraz sieć lotnisk międzynarodowych.  

 W moim opracowaniu ograniczę się do zaprezentowania stanu przygotowań w zakresie 

budowy stadionów.  

 

• POLSKA 

MIASTA - GOSPODARZE: Chorzów, Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. 

 

 Warszawa 

 Nowy Stadion Narodowy ma stanąć w miejsce rozbieranego Stadionu Dziesięciolecia,                 

na którym jeszcze do niedawna odbywał się największy bazar w Europie, tzw. „Jarmark Europa”. 

W Warszawie rozegrane mają być mecz otwarcia, ćwierćfinał i jeden z półfinałów. Stadion 

zaprojektowała firma JSK Architekci. Ma ona w dorobku wiele realizacji za granicą -                           

w przygotowaniach do Mistrzostw Świata 2006, a takŜe Chinach czy RPA. Fasada Stadionu 

Narodowego nawiązuje do barw narodowych, przypominając biało-czerwoną flagę. Na trybunach 

będzie 860 miejsc prasowych, dwa tysiące dla gości specjalnych, miejsca dla niepełnosprawnych, 

oraz 900 miejsc VIP w loŜach. Planowany termin zakończenia budowy to połowa 2011 roku. 

Liczba krzesełek: 55 000 

 

 Poznań 

 Stadion w Poznaniu będzie unowocześniany. Obiekt ma być zadaszony, zlokalizowany 

jest przy centrum miasta na ulicy Bułgarskiej. Stadion Miejski będzie jednym z największych 

stadionów w Polsce. Modernizacja zakończy się w czerwcu 2010 roku. Zostaną tu rozegrane 

mecze fazy grupowej. Obiekt sportowy jest wykorzystywany przez klub Lech Poznań, na którego 

mecze przychodzi regularnie ponad 20.000 widzów. Planowany termin zakończenia modernizacji 

to połowa 2010 roku. 

Liczba widzów: 41 000 



 

 

 Wrocław 

 We Wrocławiu odbędą się trzy mecze fazy grupowej, boisko znajdzie się przy ulicy 

Drzymały. Charakterystycznym elementem stadionu jest jego siatka zewnętrzna. Umieszczona na 

stalowych pierścieniach będzie okalać stadion. Przez ten zabieg budowla ma sprawiać wraŜenie 

lekkiej i transparentnej. Projektantem areny jest niemiecka spółka JSK Architekci, ta sama, która 

przygotowała projekt Stadionu Narodowego. Planowany termin zakończenia budowy to koniec 

2010 roku. 

Liczba widzów: 44 000 

 

 Kraków 

 Stadion Wisły Kraków obecnie jest w trakcie kolejnej przebudowy, który ma go 

dostosować do wymogów UEFA. Od marca 2008 roku, stadion nosi imię legendarnego piłkarza 

krakowskiej druŜyny- Henryka Reymana. Rekord frekwencji padł w 1976 roku podczas 

rozgrywanego w ramach Pucharu UEFA meczu Wisły z Celticiem Glasgow. Zgromadziło się 

wówczas aŜ 45000 widzów, co stanowi rekord frekwencji na stadionie Białej Gwiazdy. 

Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2010 roku. 

Liczba widzów: 33 000 

 

 Chorzów 

 Stadion Śląski od 16 lat posiada status Stadionu Narodowego. Zwycięstwa: 2-1 z ZSRR,    

2-0 z Anglią, czy 4-1 z Holandią sprawiły, Ŝe jest kojarzony z największymi sukcesami polskiej 

piłki. Obiekt w Chorzowie jest bardzo uniwersalny, wykorzystywany jest nie tylko do 

rozgrywania spotkań reprezentacji narodowej, ale takŜe do zawodów ŜuŜlowych, zawodów 

lekkoatletycznych oraz imprez masowych. Stadion jest modernizowany, chodzi m. in. o 

zadaszenie trybun. Planowany termin zakończenia budowy to 1 połowa 2011 roku. 

Liczba widzów: 52 000 

 

 Gdańsk 

 W czasie trwania mistrzostw mają zostać rozegrane w tym mieście trzy spotkania fazy 

grupowej i jeden ćwierćfinał. Arena w Gdańsku została zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi 

wymogami UEFA. Stadion pomieści 41 tysięcy widzów. Niesamowite wraŜenie budzi fasada 

obiektu, która ma być pokryta płytkami w róŜnych odcieniach brązu, co ma przypominać 

bursztyn. Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2010roku. 

Liczba widzów: 41 000 



 

 

• UKRAINA 

MIASTA - GOSPODARZE: Dniepropietrowsk, Donieck, Kijów i Lwów i Odessa;  

 

 Kijów 

 Stadion Olimpijski w Kijowie został wybudowany w 1923 roku i przebudowywany w 

1941, 1966, 1978, 1999. Odbędą się na nim mecze Mistrzostw Europy – mecze grupowe, 

ćwierćfinał i finał. W związku z tymi zawodami stadion w Kijowie przejdzie kolejne 

unowocześnienie, dobudowany zostanie nowoczesny dach. Planowany termin zakończenia 

budowy to przełom 2010/2011roku. 

Liczba widzów: 77 000 

 

 Dniepropietrowsk 

 Jest to jak na razie jedyny obiekt gotowy na finały Euro 2012. Rozgrywane na nim będą 

mecze fazy grupowej Jest zaplanowany na 31 tysięcy widzów, w tym prawie 300 w sektorze VIP. 

Budowa stadionu rozpoczęła się wiosną 2005 roku i została sfinansowana przez właściciela 

tamtejszego klubu piłkarskiego Dnipro. Obiekt został wykończony w 2008 roku.  

Liczba widzów: 31 000 

 

 Lwów 

 We Lwowie mają być rozgrywane mecze grupowe. Stadion pomieści 33 tys. widzów. 

Budowę zrealizuje austriacka firma Alpine Bau GmBH, która odpowiada za obiekty w Salzburgu, 

Innsbrucku i Klagenfurcie, które są znane z zeszłorocznych ME. Projekt przewiduje 

zamontowanie dwóch telebimów, a obok stadionu powstanie centrum wystawienniczo-targowe i 

hotel. Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2010 roku 

Liczba widzów: 33 000 

 

 Donieck 

 Stadion budowany przez właściciela miejscowej druŜyny Szachtar Donieck - Rinata 

Achmatowa, będzie gotowy w połowie 2009 roku. Wzorowany jest na obiekcie Benfiki w 

Lizbonie. Pomieści 50 tys. widzów. Podczas EURO 2012 rozgrywane tu będą mecze fazy 

grupowej, ćwierćfinał i półfinał. Planowany termin zakończenia budowy to połowa 2009 roku. 

Liczba widzów: 50 000 

 



 

 Charków 

 Stadion w Charkowie jest jednym z rezerwowych obiektów piłkarskich, na których mogą 

odbyć się rozgrywki EURO 2012. Być moŜe odbędą się tu mecze fazy grupowej. Obiekt jest 

obecnie w przebudowie. Docelowo stadion jest zaprojektowany na ponad 40 000 widzów. 

Planowany termin zakończenia budowy to połowa 2010 roku. 

Liczba widzów: 40 000 

 

 Odessa 

 Stadion Czornomorec uŜywany jest głównie do organizacji meczów piłkarskich, mimo 

moŜliwości organizacji na nim wielu typów imprez. Na tym stadionie corocznie, od 2004 roku, 

organizowany jest mecz o Superpuchar Ukrainy. Obiekt, zbudowany w 1936 roku, moŜe 

pomieścić 34 000 osób. Planowany termin zakończenia budowy to  2010 rok. 

Liczba widzów: 34 000 

 

Ocena stanu przygotowań  

 Zorganizowanie mistrzostw w Polsce oznacza zbudowanie od początku Stadionu 

Narodowego w miejscu Stadionu Dziesięciolecia, budowę od podstaw Baltic Arena w Gdańsku 

oraz stadionu we Wrocławiu, rozbudowę i modernizację stadionów w Krakowie, Chorzowie                

oraz  w Poznaniu. 

 Jednocześnie naleŜy zbudować prawie dwa i pół tysiąca kilometrów autostrad, 

wyremontować drogi doprowadzające do placów gry, zmodernizować linie kolejowe między 

Warszawą, Gdańskiem oraz Wrocławiem. Inny projekt to zbudowanie drugiej linii 

warszawskiego metra. 

 NaleŜy jeszcze podkreślić potrzebę zmian prawnych, jakie powinny być dokonane                    

aby doprowadzić do swobodnej realizacji róŜnorodnych projektów związanych z organizacją                

tak waŜnego wydarzenia sportowego jakim są Mistrzostwa. 

 Podobny zakres działań naleŜy przeprowadzić równieŜ na Ukrainie. NaleŜy zbudować              

lub zmodernizować stadiony, umoŜliwi ć transport i komunikację, zapewnić odpowiednią            

bazę hotelowa i gastronomiczną. Niestety, ostatnio pojawiają się w mediach głosy, iŜ Ukraina 

moŜe nie zdąŜyć ze wszystkimi przygotowaniami, Ŝe  miejsce Ukrainy jako gospodarza Euro 

2012 mogą zająć Niemcy.  Pozostaje nam mieć jednak nadzieję, Ŝe nasi wspólnicy staną na 

wysokości zadania.  

 

 

 



 

Ocena nastrojów społecznych dotyczących Mistrzostw Euro 2012  

 

Ocena sytuacji według CBOS 

 Miesiąc po tym, jak Michel Platini ogłaszając w Cardiff organizatora EURO 2012 

wyciągnął z koperty słynną juŜ kartkę z napisem „Poland and Ukraine”, CBOS przeprowadził 

sondaŜ wśród Polaków, jakie są ich reakcje na wiadomość o organizowaniu przez nasz kraj tych 

mistrzostw.   

 Stopień zainteresowania piłką noŜną nie pozostaje jednak bez wpływu na zadowolenie                 

z organizacji Euro 2012 przez Polskę i Ukrainę. Entuzjazm towarzyszący Polakom w związku                              

z tym wydarzeniem jest niemal powszechny wśród najbardziej zagorzałych kibiców (94%), 

natomiast wyraźnie słabnie wraz ze spadkiem zainteresowania futbolem. Wśród tych, którzy                   

w ogóle nie interesują się tą dyscypliną sportu, decyzja UEFA o wyborze organizatora Euro 2012 

raczej nie robi większego wraŜenia (50% przyznaje, Ŝe jest im to obojętne). 

 Stosunkowo największą radość z faktu bycia przez Polskę współgospodarzem mistrzostw 

Europy w piłce noŜnej w 2012 roku wyraŜają osoby w wieku od 35 do 44 lat (78%) i młodsi – 

zwłaszcza uczniowie i studenci (80%). Do tej grupy zaliczają się równieŜ osoby z wyŜszym 

wykształceniem (76%) oraz badani uzyskujący najwyŜsze dochody (82%), szczególnie 

pracownicy umysłowi (79%). Radość ta jest równieŜ znacznie częstsza wśród męŜczyzn (80%), 

niŜ wśród kobiet (56%), co jest zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę zainteresowanie piłką 

noŜną. 

 

Tabela 2: Reakcje Polaków na wybór Polski jako organizatora Euro 2012. 

W 2012 roku Polska wraz z Ukrainą będzie organizatorem mistrzostw 

Europy w piłce noŜnej. Czy jest Pan(i) z tego powodu zadowolony(a), 

niezadowolony(a), czy jest to Panu(i) obojętne? 

Jestem 

zadowolony(a) 

Jest mi to  

obojętne 

Jestem 

niezadowolony(a) 

Trudno 

powiedzieć 

Czy, ogólnie rzecz biorąc, 

interesuje się Pan(i) piłką 

noŜną, czy teŜ raczej nie 

interesuje Pana(i) tą 

dyscypliną sportu? 

w procentach  

Bardzo interesuje się piłką 

noŜną 

94 2 3 1 

Trochę interesuję się piłką 

noŜną 

88 9 3 0 

Raczej się nie interesuję piłką 

noŜną 

61 34 4 1 

W ogóle nie interesuję się 

piłką noŜną 

38 50 5 7 



 

Źródło: wyniki badania CBOS 

 Wyniki własnych prac badawczych 

 

 W dniach 16-18 lutego 2009 roku przeprowadziłem ankietę, której celem było poznanie 

opinii młodzieŜy gimnazjalnej na temat przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w piłce 

noŜnej w 2012 roku. Kwestionariusz zawierał 6 pytań merytorycznych oraz jedno pytanie 

dotyczące płci. Pytania o wiek i miejsce zamieszkania nie zostały zamieszczone, poniewaŜ te 

parametry są znane. Badanie prowadzone było wśród młodzieŜy w wieku 14-16 lat na terenie 

Piaseczna. Treść kwestionariusza ankiety załączona została do niniejszego opracowania i stanowi 

załącznik nr 1.  

Zrealizowanych zostało 58 wywiadów ankietowych. W badaniu wzięło udział 38 chłopców                 

i 20 dziewcząt, co dało odpowiednio 65% i 35% wszystkich badanych.  

 

1. Zainteresowanie piłką noŜną. 
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Ponad połowa badanych deklaruje zainteresowanie piłką noŜną.  

 

2. Stosunek do organizacji ME przez Polskę i Ukrainę. 
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 Generalnie, młodzieŜ jest zadowolona z tego, Ŝe Polska jest jednym z organizatorów 

Mistrzostw Europy. Twierdzi tak 70% badanej grupy. Blisko jedna czwarta badanych ma do tego 

faktu stosunek obojętny. Jedynie 6% badanych nie jest zadowolonych z organizacji ME przez 

Polskę.  

 Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe podczas gdy 55% badanych interesuje się piłką noŜną, 70% 

jest zadowolonych, Ŝe Polska jest zaangaŜowana w organizację ME. Jest więc grupa osób, dla 

których jest to pozytywne wydarzenie, mimo braku zainteresowania samą dyscypliną sportu.  

 

3. Czy Polska zdąŜy ze wszystkimi przygotowaniami w terminie? 
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 Opinie młodzieŜy o tym, czy Polska zdąŜy ze wszystkimi przygotowaniami do 

planowanych Mistrzostw w terminie, są prawie równo podzielone: 51% twierdzi, Ŝe tak, 

natomiast 49% uwaŜa, Ŝe Polska nie zrealizuje wszystkich działań przygotowawczych w 

terminie. 

 

4. Deklaracja udziału jako wolontariusz w przygotowaniach do ME 
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 Blisko 2/3 badanych zadeklarowało gotowość udziału w przygotowaniach do ME                      

na zasadach wolontariatu, jeśli byłaby taka potrzeba. Udział osób gotowych do pracy w celu 

przygotowań jest wyŜszy o 10% niŜ udział osób zainteresowanych piłką noŜną. Jest to kolejny 

argument przemawiający za tym, Ŝe Mistrzostwa Europy nie są w opinii młodych ludzi wyłącznie 

wydarzeniem sportowym, lecz raczej postrzegane są jako ogólnopolska impreza kulturalna.  

 

5. Zainteresowanie meczami rozgrywanymi w ramach planowanych ME 2012. 
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 Zainteresowanie udziałem w meczach, które będą odbywały się w ramach ME, jest 

wysokie. Na taki mecz chętnie poszłoby 79% badanych. Udział zainteresowanych pobytem na 

stadionach jest o 24 punkty procentowe wyŜszy niŜ udział osób interesujących się piłką noŜną 

jako dziedziną sportu.  

 

Wnioski wynikaj ące z badań  

 Ponad połowa młodzieŜy gimnazjalnej interesuje się piłką noŜną. Młodzi ludzie                           

są zaangaŜowani emocjonalnie w przygotowania Polski do ME 2012, choć połowa z nich ma 

obawy, czy zdąŜymy ze wszystkimi przygotowaniami. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe wśród 

młodzieŜy istnieją duŜe pokłady dobrych chęci i gotowości do wzięcia udziału w 



 

przygotowaniach oraz później, w efekcie końcowym do aktywnego udziału w imprezie. Jest to 

bardzo waŜna informacja dla zarządów miast/gmin, które będą gospodarzami rozgrywek 

piłkarskich. Warto wykorzystać tę deklarowaną gotowość i pozytywne postawy młodzieŜy. 

NaleŜy w jak najszerszym zakresie w przygotowania włączyć młodzieŜ (obecnie w wieku 

gimnazjalnym), poniewaŜ to oni w roku 2012 będą młodymi, juŜ dorosłymi ludźmi, którzy 

mogliby, poprzez swoje pozytywne postawy, zmienić postrzeganie kibiców. Mistrzostwa Europy 

organizowane w Polsce mogą być szansą dla zmiany stereotypów – na stadionach powinni w 

kulturalny sposób spędzać czas kibice, a nie „kibole”.  

 

 

Podsumowanie 
  
 Informacja o tym, Ŝe decyzją UEFA to Polska wraz z Ukrainą będą w 2012 roku 

gospodarzami mistrzostw Europy w piłce noŜnej, wywołała w Polsce niekwestionowany wybuch 

radości. Jednocześnie zaczęto kalkulować zyski płynące z faktu bycia współorganizatorem tak 

waŜnej imprezy. Jednak po fali euforii przyszedł etap racjonalnej refleksji i pojawiły się pierwsze 

obawy związane z tym, czy nasz kraj jest w stanie poradzić sobie z przygotowaniami i czy 

sprosta wszelkim oczekiwaniom. 

 Moim zdaniem jest duŜa szansa. Przed Polską pojawiła się okazja na poprawienie 

infrastruktury, ostatnio tak  zaniedbywanej części gospodarki. Polepszyć moŜe się równieŜ 

turystyka.. Do nas i naszych wschodnich sąsiadów przybędą obywatele wielu państw. Gdyby 

udało się im zaimponować, z pewnością by wrócili.  

 Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej są teŜ dobrą okazją na rozpropagowanie sportu              

w naszym kraju. MoŜe to podnieść frekwencję na stadionach, ilość młodzieŜy grającej w piłkę         

i trenującej jakiś sport w ogóle. Bycie gospodarzem ME to wielki prestiŜ. Gdyby udało się 

przeprowadzić tą imprezę sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami na pewno wzrósłby prestiŜ Polski                                 

na arenie międzynarodowej. 

 Jednak, aby to osiągnąć trzeba cięŜkiej pracy i szybkiej realizacji projektów związanych                

z mistrzostwami. Tymczasem biurokracja i niespodziewane przeszkody opóźniają realizację 

załoŜeń postawionych przez UEFA. Jako przykład moŜna podać trudności z rozpoczęciem 

rozbiórki Stadionu Dziesięciolecia, który przez długie tygodnie był okupowany przez 

tamtejszych sprzedawców. Działania rządu muszą być przemyślane i szybkie, poniewaŜ zostało 

tylko 3,5 roku które trzeba bezbłędnie wykorzystać a moŜe będzie to jeden z najlepszych 

turniejów w historii. 
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 Załącznik nr 1 

  
 Treść kwestionariusza ankiety 
 

 

Prowadzonej wśród młodzieŜy gimnazjalnej 

w ramach projektu „Euro 2012 – Ocena stanu przygotowań oraz nastrojów społecznych” 

 

 

1. Czy interesujesz się piłką noŜną? 

□ tak 

□ nie 

2. Jaki jest Twój stosunek do faktu organizacji Mistrzostw Europy przez Polskę i Ukrainę? 

□ bardzo się cieszę, Ŝe polska będzie organizatorem ME 

□ mam do tego obojętny stosunek 

□ nie jestem z tego faktu zadowolony/ona 

3. Czy twoim zdaniem Polska zdąŜy ze wszystkimi przygotowaniami w terminie? 

□ tak 

□ nie 

4. Czy, jeŜeli byłaby taka potrzeba wziąłbyś/abyś udział jako wolontariusz w 

przygotowaniach do ME? 

□ tak 

□ nie 

5. Czy chciałbyś/abyś pójść na mecze rozgrywane w ramach ME 2012? 

□ tak 

□ nie 

6. Wybierz swoją płeć: 

□ męska 

□ Ŝeńska 

 

  

 


