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Wstęp 
 

Temat mojej pracy wybrałem nieprzypadkowo. Uczęszczam do gimnazjum, ale 
juŜ od ponad dziesięciu lat interesuję się sportem. Głównie piłką noŜną, którą 
uprawiam na co dzień w gronie przyjaciół. Jest to jeden z najbardziej znanych i 
lubianych sportów na świecie. UEFA Champions League przyciąga do telewizorów 
miliony fanów piłki kopanej na całym świecie. TakŜe polska liga ma wielu kibiców. 
Niestety wszystko ma teŜ swoją drugą stronę. Pseudokibice, stadionowi chuligani, 
którzy nie pozwalają cieszyć się sportową atmosferą, a adrenalinę czujemy nie od 
sytuacji w polu karnym, lecz od niebezpieczeństwa spadających rac i krzesełek. 
Bardzo często pojęcie „rozrywka” nabiera nowego znaczenia. Zdarza się, Ŝe na 
stadionie pojawiają się prawdziwi bandyci z bronią w ręku. Stwarzają 
niebezpieczeństwo dla osób, które wcale nie przyszły bić się. Od wielu lat 
dowiadujemy się z mediów o ofiarach stadionowych wandali. Czy naprawdę musi tak 
być? 

 Ten właśnie problem dotyka bardzo wielu wielbicieli footballu. PrzecieŜ 
stadion mógłby być miejscem spotkań prawdziwych kibiców, zdrowej rywalizacji i 
emocji. Miejscem, w które przychodziliby przyjaciele, osoby starsze i całe rodziny z 
dziećmi bez obawy o swoje bezpieczeństwo. Moim marzeniem jest widzieć mecz, w 
którym wszyscy kibice, niezaleŜnie od ukochanej druŜyny odnosiliby się do siebie bez 
agresji i z szacunkiem. 
W mojej pracy spróbuję odpowiedzieć na pytanie: Jak walczyć ze stadionową agresją i 
wandalizmem? 
Odpowiedzi będę szukał w przyczynach tego zjawiska, a takŜe przeanalizuję 
wydarzenia z ostatnich lat 
Ostateczny wniosek poprę wynikami szkolnego i internetowego sondaŜu, a takŜe 
opinią eksperta. 
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Źródła problemu 
 

Aby dowiedzieć się jak walczyć z chuligaństwem na stadionach naleŜy 
zastanowić się, jakie są jego przyczyny oraz rozpoznać samo chuligaństwo, jako 
zjawisko. Pseudokibice działają tylko i wyłącznie w grupie. Są to osoby, które szukają 
akceptacji i rozgłosu. Indywidualna anonimowość daje im poczucie bezkarności          
i przewagi. Popełnienie przestępstwa i konflikt z prawem tworzy iluzję prestiŜu            
i wyŜszości. Dla szalikowców nie liczy się sportowa atmosfera czy nawet mecz, na 
który przyszli. WaŜne jest, aby rozładować emocje. Pseudokibice w dzisiejszym 
świecie to juŜ nowa subkultura podzielona na grupy, które zachowująca pewne reguły. 
Powstają ideologie i kodeksy, do których kaŜdy musi się stosować. 
KaŜda z grup czuje się przynaleŜna do konkretnego klubu. Kibice innych klubów to 
wrogowie, których trzeba tępić.  
 Jakie są przyczyny takich zachowań? 
Przede wszystkim jest to wrodzona ludzka agresja. Jest to zachowanie całkowicie 
naturalne m.in. ze względu na emocje. W przeszłości agresja słuŜyła do walki o 
przetrwanie.  Jednak nad emocjami powinniśmy umieć panować, mieć umiar i pewną 
granicę w zachowaniach. Pseudokibice podsycają wzajemną agresję dzięki temu 
bardzo cięŜko im przeciwdziałać. 

Kolejnym powodem tak masowych bójek i wandalizmu jest słabe 
zabezpieczenie stadionów. Oczywiście istnieje moŜliwość, Ŝe przy braku zabezpieczeń 
nie byłoby wandalizmu, ale prawie zawsze znajdzie się ktoś, kto rozpocznie 
chuligańskie wybryki. Jeśli podczas meczu wydarzy się mały incydent to 
prawdopodobnie wznieci on kolejny, a ten następny, aŜ w końcu dojdzie do 
prawdziwej wojny pseudokibiców. Tego juŜ nie powstrzyma nawet armia policjantów 
i ochroniarzy. 

Następną sprawą jest system oświaty w Polsce. Młodzi ludzie są słabo 
uświadamiani w sprawach przestępczości, a szczególnie ich konsekwencji. Atmosfera 
w wielu szkołach budzi zastrzeŜenia, co pogarsza zachowanie młodzieŜy. Młode 
pokolenie nie jest wychowywane do całkowicie pokojowych rozwiązań. Nie kaŜda 
szkoła to centrum edukacji i kultury. W niektórych szkołach powstają grupy, które 
kontrolują resztę uczniów. Do takich grup często naleŜą osoby z dobrych rodzin 
szukających pewnego rodzaju akceptacji i władzy.  

Wszystko to powoduje, Ŝe coraz trudniej przeciwdziałać tak groźnemu 
zjawisku, jakim są pseudokibice.  
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Stadionowa przestępczość 
 W Polsce i na świecie odnotowano bardzo wiele wypadków na stadionach z 
udziałem pseudokibiców.  
Przykładem skali, na jaką działają grupy pseudokibiców moŜe być udaremniona przez 
policję tzw. „ustawka”, czyli bójka kibiców z niedzieli 7 grudnia 2008. Miało w niej 
wziąć udział blisko sto osób. Pseudokibice Lechii Gdańsk i Legii Warszawa mieli 
spotkać się nieopodal miasta Płońsk. W jednym z dwóch autokarów pseudokibiców 
Lechii policja znalazła tasaki, ochraniacze, noŜe oraz kij bejsbolowy. Chuliganów 
udało się powstrzymać dzięki anonimowemu informatorowi. 
 Pseudokibice atakują takŜe niczemu niewinne osoby. W kwietniu 2008 r. doszło 
bójki pseudokibiców z 23-letnim męŜczyzną, który przyznał się, jakiemu klubowi 
kibicuje. Został śmiertelnie pobity, a bandytami zajął się sąd.  
 Szalikowcy wyładowują energię takŜe na funkcjonariuszach policji. W lutym 
2008 r. grupa pseudokibiców GKS-u Katowice pobiła policjanta, poniewaŜ powiedział 
im, Ŝe nie interesuje się sportem. Blisko całej sytuacji był niewidomy męŜczyzna, 
który chcąc pomóc policjantowi sam został dotkliwie pobity. 
 MoŜna jeszcze długo tak wyliczać, podając kolejne przykłady zachowania 
ulicznych pseudokibiców. Najgorsze jednak są masowe wybryki na stadionach. 
Niekiedy dochodzi do zatrzymania ponad 400 osób zamieszanych w chuligańskie 
bójki. Nie raz widzieliśmy zamiast emocjonującego meczu „zadymę” z udziałem 
pseudokibiców i policji.  
 W mediach duŜo było mowy o pojednaniu kibiców Cracovii i Wisły Kraków 
kilka dni po śmierci papieŜa Jana Pawła II. Jednak minął czas i kibice obu zespołów 
wrócili do wcześniejszych uprzedzeń i wzajemnej niechęci. 
 Z tych wydarzeń trzeba wyciągnąć wnioski i zmniejszyć skalę stadionowej 
przestępczości. 
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Nie
71%

Trudno powiedzieć
4% Tak

25%

Tak
64%

Nie
23%

Trudno 
powiedzieć

13%

 

SondaŜe 
 

Postanowiłem uwzględnić w swojej pracy wyniki sondaŜu, który 
przyprowadziłem w swojej szkole. Respondenci to 85 osób z Gimnazjum nr 13 im. 
Stanisława Staszica w Warszawie. 

1.A Czy boisz się chuliganów oglądając mecz na stadionie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AŜ 64% osób odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Młodzi kibice coraz 

częściej boją się podczas oglądania meczów. 
 

 
 
1.B Czy nie chodzisz na mecz ze wzglądu na pseudokibiców? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Mimo, Ŝe 64% badanych osób boi się pseudokibiców, tylko 25% nie chodzi      
z tego powodu na mecze. Analizując dwa powyŜsze pytania moŜemy stwierdzić, Ŝe 
warto przeciwdziałać szalikowcom, aby kibice czuli się swobodnie i nie porzucali 
swoich pasji na rzecz bezpieczeństwa. ZauwaŜmy, Ŝe ankieta była przeprowadzona    
w grupie osób wiekut 14-16 lat. Młode osoby mają większe szanse na ucieczkę lub 
obronę przed chuligaństwem. Ale co z dziećmi i osobami starszymi? 
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Tak
86%

Nie
10%

Trudno powiedzieć
4%

Trudno powiedzieć
11%

Nie
58%

Tak
31%

2.A Czy jesteś za rygorystycznym karaniem stadionowego chuligaństwa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86% osób chce zwiększenia surowości kar dla stadionowych chuliganów.  
10% nie jest za rygorystycznym karaniem pseudokibiców. 
 
 
 
 

2.B Czy jesteś zadowolony z działalności sądów 
dwudziestoczterogodzinnych? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oba wyŜej wskazane sondaŜe są ściśle powiązane. Dotyczą wymiaru 

sprawiedliwości i jego skuteczności. Nieco ponad połowa młodego pokolenia nie jest 
zadowolona z działalności sądów dwudziestoczterogodzinnych. Prawie 90% osób chce 
zwiększenia kar za stadionowy chuliganizm. Takie wyniki powinny dać do myślenia 
polskiej władzy, przede wszystkim wymiarowi sprawiedliwości. 



-  - 8

Trudno powiedzieć
15%

Nie
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Tak
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Trudno powiedzieć
7%

Nie
72%

Tak
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3. Czy jesteś za karaniem klubów za szkody wyrządzone przez 
pseudokibców tych klubów? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

65% osób nie chce, aby klub ponosił konsekwencje za jego pseudokibiców. W 
grupie badanych na pewno było sporo osób, które kibicują polskim klubom, które nie 
raz zostały ukarane z głupotę pseudokibiców. Zdarzało się, Ŝe klub wykluczano           
z międzynarodowych rozgrywek ze względu na polskich wandali. Blisko 2/3 osób nie 
chce, aby takie sytuacje się zdarzały. 
 
 
 
 

4. Czy uwaŜasz, Ŝe policja skutecznie przeciwdziała pseudokibicom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tylko 21% osób uwaŜa, Ŝe policja skutecznie działa przeciwko pseudokibicom. 

Dla ponad 70% badanych działalność policji w tej sprawie jest niewystarczająca. 
Skuteczność zwiększyłaby się, gdyby reformowano prawo i nadano większe 
uprawnienia funkcjonariuszom. 
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Podsumowanie 
 Wnioski z sondaŜy nasuwają się same. Problem pseudokibiców istnieje,            
a młodzieŜ jest tego świadoma. PrzewaŜająca cześć badanych boi się pseudokibiców, 
mimo to chodzi na mecze. Większość osób nie jest zadowolona z systemu prawnego, 
skuteczności policji i sądów dwudziestoczterogodzinnych. 
Ponad połowa pytanych chce, aby chuligani odpowiadali sami za swoje czyny, a nie 
klub, w którego barwy są ubrani. 
 Podsumowując, polskie społeczeństwo zdaje sobie sprawę z zagroŜeń 
chuligaństwa i uwaŜa problem pseudokibiców za powaŜny. Aby zmienić tą sytuację 
naleŜy rozpatrzyć bardzo wiele czynników. O tym w części „Jak przeciwdziałać?”. 
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Wywiad z kibicem Legii Warszawa 
Miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z miłośnikiem piłki noŜnej Panem 

Pawłem Kucharskim, który jest kibicem Legii Warszawa. Postanowiłem 
przeprowadzić taką rozmowę, poniewaŜ uwaŜam, Ŝe tylko kibic moŜe opowiedzieć 
dokładnie to, co dzieje się na polskich stadionach. Tylko kibic z takim staŜem moŜe 
być prawdziwym ekspertem w tej sprawie. 

Bartosz Jurczyk (dalej BJ): Od ilu lat kibicuje Pan Legii Warszawa? 
Paweł Kucharski (dalej PK): Ponad 21. 
BJ: Czy uwaŜa Pan problem pseudokibiców za powaŜny? 
PK: Owszem. Jest to problem nie tylko sportowy i mający zasięg tylko na 

stadionach, ale równieŜ społeczny, 
BJ: Co naleŜy zatem zmienić, aby zmniejszyć problem szalikowców? 
PK: To nie jest takie proste. Nie znam się na socjologii, a myślę, Ŝe to właśnie 

ta nauka powinna się tym zająć. NaleŜy dokładnie zbadać przyczyny i spróbować z 
nimi walczyć. 

BJ: A co jest główną przyczyną tego zjawiska? 
PK: Moim zdaniem, stan polskiej młodzieŜy pochodzących z rodzin 

patologicznych. Oświata teŜ nie stoi na wysokim poziomie. 
BJ: Co Pan sądzi o zabezpieczeniach na terenie stadionu? 
PK: W Polsce? Są, ale ich jakoś jest marna. Byłem na stadionie gdzie nie 

miałem gdzie usiąść, bo ktoś wyrwał moje krzesło. Gdzie pseudokibice wchodzili 
przez płot trzymając w rękach race i petardy, a całość była pilnowana zaledwie przez 
kilku policjantów. A to był mecz polskiej ligi. 

BJ: A w Europie? 
PK: Europa to zupełnie inna bajka. Tam na stadiony przychodzą ludzie 

niezaleŜnie od wieku. W Anglii piłka noŜna to nie tylko sport, ale i sposób Ŝycia. Jest 
tam wielu fanów i organizatorzy dbają o ich bezpieczeństwo. 

BJ: Co chciałby Pan zmienić w polskim prawie i sądownictwie w tej sprawie? 
PK: Przede wszystkim przydałaby się ustawa, która dałaby więcej uprawnień 

policji. Następna sprawa to tzw. zakaz stadionowy. Przydałoby się zmienić tak prawo, 
aby moŜna było go skutecznie egzekwować. 

BJ: Karanie klubów za pseudokibiców to słuszne działanie? 
PK: Zdecydowanie nie. Dlaczego klub ma być karany za wyrządzone szkody 

przez szalikowców? To zupełnie bezsensu. Pamiętam jak w 2007 r. Legia grała z 
Vetrą Wilno. Pseudokibice Legii zdemolowali stadion, a warszawski klub został 
wykluczony z rozgrywek pucharowych Intertoto. 

BJ: Czy widzi Pan szanse, Ŝe Euro 2012 spędzimy spokojnie, bez chuligańskich 
wybryków, a stadiony okaŜą się miejscem bezpiecznym gdzie będą mogły przyjść całe 
rodziny? 

PK: Szanse są duŜe, ale polski rząd musi się powaŜnie zastanowić się jak 
prawidłowo zorganizować Euro i przygotować zabezpieczenia na miarę europejskich 
standardów. 

BJ: Dziękuję bardzo za poświęcony czas, mam nadzieję, Ŝe Euro 2012 okaŜe się 
prawdziwą sportową imprezą. 

PK: Dziękuję równieŜ. 
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Jak przeciwdziałać? 
 

Oświata 
 

 Istnieje wiele sposobów zapobiegania działaniom pseudokibiców. UwaŜam, Ŝe 
o ile to moŜliwe powinno się przeciwdziałać przyczynom, a nie skutkom tego 
zjawiska. Dlatego naleŜy zacząć od wychowania młodego pokolenia w odpowiednich 
wartościach oraz motywować młodych ludzi do niestosowania agresji. Edukacja musi 
być dostosowana do nowoczesnych młodych ludzi. Polskie szkolnictwo powinno kusić 
i mobilizować zdolnych uczniów do poszerzania swojej wiedzy, a takŜe pomagać 
znajdować nowe zainteresowania. Jeśli skutecznie wzbudzimy ciekawość świata w 
młodzieŜy odciągniemy ich od często bezsensownych i brutalnych gier 
komputerowych, ale przede wszystkim nie będą marnować czasu na ulicy i szukaniu 
„rozrywki”. Zmiana polskich nawyków i stylu wychowania w szkolnictwie na pewno 
pomogłyby zmieniać stan zdemoralizowanej części młodzieŜy w Polsce. W 
zmienianiu mentalności polskiego społeczeństwa na pewno mogłyby przyczynić się 
media. Poprzez Internet, telewizję, radio lub prasę moŜna pozytywnie wpłynąć na 
ludzi. Wychowanie jest bardzo waŜne, poniewaŜ przynosi długotrwałe skutki. Polska 
oświata powinna skutecznie socjalizować społeczeństwo, aby za 10-15 lat nie trzeba 
było go resocjalizować w zakładach karnych. 
 

Prawo 
 

 Prawo jest niezbędnym elementem kaŜdego suwerennego państwa. Tworząc 
odpowiednie przepisy przeciwdziałamy bezkarności. Ale Ŝeby skutecznie karać trzeba 
posiadać odpowiednie organy państwowe takie jak policja. Reformowanie polskiego 
kodeksu idzie w dobrym kierunku. Jest jednak jedno „ale”. Egzekwowanie prawa 
przez policję i organy ścigania stoi wciąŜ na niskim poziomie. Państwo powinno 
chronić obywateli i karać kaŜde, nawet najmniejsze chuligańskie wybryki. Gdyby tak 
było istnieje szansa, Ŝe potencjalny przestępca zastanowi się czy na pewno chce trafić 
do więzienia. Wszystko miało się zmienić po wprowadzeniu projektu byłego ministra 
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Mowa o sądach dwudziestoczterogodzinnych, 
które miały być antidotum na ulicznych wandali. Jak się okazuje, większość spraw     
w ekspresowych sądach dotyczą pijanych kierowców. Jedynie kilka procent to 
rozboje, włamania czy pobicia. Warto wspomnieć o Ustawie „o zmianie ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych”.  Jest to ustawa regulująca m.in. imprezy 
sportowe. Tzw. zakazie stadionowym sprzyja zapis „2a.  Organizator masowej 
imprezy sportowej zapewnia równieŜ identyfikację osób biorących udział w masowej 
imprezie sportowej o podwyŜszonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali 
sportowej.” W tej ustawie pojawiły się nowe zapisy, które wyraźniej mówią o 
konsekwencjach chuligaństwa na masowych imprezach. 

Przy okazji meczów, szczególnie derbów w mediach często słyszymy o 
stadionowej wojnie pseudokibiców. W takim razie, dlaczego ci wszyscy chuligani nie 
są łapani? Odpowiedź jest prosta. Sprawy pijanych kierowców są bardzo łatwe do 
udowodnienia, natomiast wandal na stadionie w tysiącach innych kibiców                    
i pseudokibiców moŜe czuć się bezkarny. Co zatem robić, aby łatwiej moŜna było 
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egzekwować prawo? NaleŜy działać na terenie stadionu, a nie zza biurka koordynować 
śledztwem. 

 
Jak zwiększać bezpieczeństwo na stadionie? 

Długo moŜna by się rozwodzić na temat zapobiegania przyczynom 
chuligaństwa pseudokibiców. Ale co wtedy, gdy dojdzie do rozboju. Polskie stadiony 
są zupełnie niezabezpieczone. Aby dostać się na niektóre z nich wystarczy przejść 
przez dziurę w płocie. Stworzenie sportowej atmosfery i zdrowych emocji wymaga 
nowoczesnych stadionów i systemów bezpieczeństwa.  

Po pierwsze na stadion powinien być dostępny tylko i wyłącznie dla 
prawdziwych kibiców. Do tego potrzeba szczegółowej kontroli przy wejściu. KaŜdy 
powinien być sprawdzany czy nie wnosi na stadion ostrych narzędzi (nie tylko 
metalowych) lub innych rodzajów broni. Dobrze byłoby teŜ sprawdzać dowód 
toŜsamości i dane osoby wchodzącej. W niektórych krajach byli chuligani i przestępcy 
nie mają wstępu na stadion. W Polsce takŜe istnieje taki przepis, czyli wyŜej juŜ 
wspomniany zakaz stadionowy. Jednak jest on tak skonstruowany, Ŝe egzekwowanie 
go jest bardzo trudne. Stadion musi być zabezpieczony takŜe pod względem 
ogrodzenia i terenów sąsiednich. Nie moŜe dochodzić do sytuacji, gdzie zaraz po 
zakończeniu meczu kibice zostaną napadnięci. 
 Po drugie – policja i ochrona działająca na terenie stadionu. Aby zwiększyć 
skuteczność takich słuŜb trzeba zwiększyć jej uprawnienia. Przede wszystkim nie 
moŜe być tak, Ŝe funkcjonariusz atakowany przez pseudokibiców będzie bał się uŜyć 
broni (np. pałki policyjnej lub karabinu na gumowe kule). Policji musi być więcej na 
stadionach. 

Kolejna sprawa to monitoring i automatyczne rozwiązania. Dzięki kamerom 
moŜna by rozpoznać sprawców zdarzenia, ale takŜe szybko zapobiegać bójkom. 
Stadion powinien być podzielony na sektory tak, aby pseudokibice jednej druŜyny nie 
mogli atakować kibiców drugiej. Sama konstrukcja stadionu i połoŜenie murawy 
stanowi kluczową rolę w bezpieczeństwie. Istnieje wiele rozwiązań zapobiegających 
przemieszczaniu się kibiców, dostawaniu na murawę stadionu. Boisko powinno być 
np. na niŜszym piętrze niŜ trybuny, wejścia mogłyby być poprowadzone z 
wydzielonych szatni tak, aby Ŝaden pseudokibic nie dostał się w nieodpowiednie 
miejsce. 

Kluby prowadzące stadion są odpowiedzialne za jego stan. TakŜe za 
bezpieczeństwo kibiców. Właściciel powinien zadbać o nowoczesne rozwiązania, aby 
zapewnić spokój i odpowiednią atmosferę podczas imprezy sportowej. 

DuŜą rolę w przeciwdziałaniu pseudokibicom odgrywa Polski Związek Piłki 
NoŜnej. Jeśli prowadziłby działalność edukacyjną w młodzieŜowych klubach, młodzi 
kibice byliby bardziej świadomi zagroŜeń, ale takŜe nie byliby skłonni do 
agresywnych zachowań. 

Na koniec chciałbym napisać krótko o sytuacji w innych krajach w Europie. 
Anglia jest jednym z krajów, które poradziły sobie z problemem pseudokibiców. Tak 
jak mówił mój rozmówca Pan Paweł Kucharski. Na terenie Anglii stadionowe 
chuligaństwo zostało wytępione. Boiska od trybun nie oddziela często Ŝadna 
przeszkoda. Ludzie mają tam inną mentalność. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo, 
monitoring juŜ dawno jest tam standardem, a stadion ochrania duŜa liczba policjantów. 
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 Pseudokibice to prawdziwa zmora polskich stadionów i imprez sportowych. 
Problem nie zniknie, jeśli polski rząd będzie go ignorował. Prawo musi zostać 
zmienione. Młode pokolenie Polaków twierdzi, Ŝe problem ten ich dotyka i naleŜy coś 
z nim zrobić.  

UwaŜam, Ŝe jeśli chcemy walczyć z pseudokibicami, musimy stworzyć 
najnowocześniejsze zabezpieczenia, precyzyjne prawo i skuteczną policję, ale 
najpierw powinniśmy popracować wspólnie nad polską mentalnością, normami, 
wychowaniem i systemem oświaty. 
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