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Streszczenie 
Przedmiotem niniejszego artykułu będzie działalność kibiców Pogoni Szczecin skupionych w Stowarzyszeniu 
Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". Środowisko kibiców generuje wiele zagrożeń, a jego charakter jest 
dynamiczny i zmienny w czasie, podobnie jak rodzaje zagrożeń, które wytwarza. Ostatnie lata pokazują, że 
poprzez nabranie podmiotowości kibice, jako stowarzyszenia są w stanie także pozytywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo poprzez współpracę zarówno z organami rządowymi jak i samorządowymi. Działania kibiców  
w dużej mierze wychodzą poza kwestie czysto piłkarsko-stadionowe i dotyczy coraz częściej kwestii 
społecznych takich jak pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących. Poczynania kibiców dotyczą również 
pracy z trudną młodzieżą z ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez prowadzenie edukacyjnej działalności 
wraz z żołnierzami podziemia niepodległościowego. Monitorowanie i badanie środowiska kibiców piłki nożnej 
jest niezbędne to zrozumienia sensu działań oraz istoty, co bezpośrednio przyczyni się na wzrost szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. 
 
Słowa kluczowe: kibice, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, społeczeństwo obywatelskie, piłka nożna 
 

The activity of Pogoń Szczecin fans association "Porotowcy" in the context 

of broadly understood security 

 
Summary 
The subject of this article will be the activity of Pogoń Szczecin supporters gathered in the Pogoń Szczecin 
Association "Portowcy". The fan community generates many threats, and its character is dynamic and 
changeable over time, as well as the types of threats it generates. Recent years have shown that by fanning the 
subjectivity of the fans, as associations they are also able to positively influence security through cooperation 
with both government and local government authorities. Fan activities largely go beyond purely football and 
stadium issues, and more and more often concern social issues such as social assistance for the most needy. The 
activities of supporters also apply to working with difficult youth from educational and educational centers as 
part of conducting educational activities together with soldiers of the independence underground. Monitoring 
and researching the environment of football supporters is necessary to understand the meaning of actions and 
beings, which will directly contribute to the increase of security in the broad sense. 
 
Keywords: supporters, safety, social security, civil society, football 
 
1. Wstęp 

W drugiej połowie XIX wieku znany społecznik i pionier wychowania fizycznego 

Henryk Jordan podróżując po Europie poznał zasady nowej gry zespołowej, jaką jest piłka 

nożna. W 1890 roku przywiózł prawdopodobnie pierwszą skórzaną piłkę do gry (Kukulski 

1988).  Był pomysłodawcą utworzenia w Krakowie parku zabaw i gier, w którym rozegrano 

jeden z pierwszych meczów piłki nożnej (Kościański 2018, Gawkowski 2017). W 1894 

rozegrano we Lwowie pierwszy mecz międzymiastowy między młodzieżowymi drużynami 

Krakowa i Lwowa z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” było organizacją związaną ściśle z ruchem niepodległościowo-narodowym 



136 
 

(Dobrowolski 2014). Od tego czasu ewolucja piłki nożnej, a także jej popularność zaczęła 

rosnąć w szybkim tempie.  

Kibice lwowskiej Pogoni stworzyli tzw. „zieloną trybunę” na kasztanowych drzewach. 

Drzewa te znajdowały się dookoła stadionu Pogoni Lwów, i znajdowały się na nich miejsca,  

z których można było zobaczyć mecz. Sympatycy mieli tam swoje stałe miejsca, które 

przechodziły nawet z ojca na syna (Beniuk 2018). 

Podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski stadiony zostały 

zarekwirowane na potrzeby Niemców, a memoriał NSDAP był wytyczną w sprawie 

zdelegalizowania wszelkich związków sportowych i gimnastycznych (Gawkowski 2017). Nie 

spowodowało to zaprzestania uprawiania futbolu, a w 1943 roku rozegrano nielegalne 

mistrzostwa Krakowa, w których na finale zjawiło się ok. 10 tysięcy widzów (Chemicz 1982). 

Początek lat 70. XX stulecia czasem, gdy zaczęły powstawać pierwsze oficjalne 

organizacje o charakterze kibicowskim np. w Gdańsku, gdzie przy klubie Lechia Gdańsk  

w 1973 roku powstał nieformalny klub kibica, którego jednym z przewodniczących był były 

premier Polski Donald Tusk. Kibice Lechii Gdańsk w latach 80. XX wieku byli „zbrojnym 

ramieniem Solidarności”. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podkreślał, że „patriotyczne 

manifestacje i okrzyki lechistów, ośmielały i budziły do działania ludzi w całej Polsce” 

(Wąsowicz 2012). 

Kluby kibica tworzyła młodzież oraz klasa robotnicza, pod czujnym okiem władz 

klubowych, które wspomagały takie organizacje. Celem ich funkcjonowania na początku było 

zapewnienie bezpieczeństwa kibicom oraz pomoc w organizacji meczów wyjazdowych 

(Goksiński 2014). Pod koniec lat 70. XX wieku istniało już ok. 30 nieformalnych klubów 

kibica.  W Szczecinie oficjalny Klub Kibica Pogoni Szczecin powstał w latach 80. XX wieku. 

Klub wydelegował pracownika, który miał się kontaktować z kibicami, a także wydzielił 

pomieszczenie w baraku przy basenie na stadionie Pogoni Szczecin.  

Lata 90. XX wieku i początek XXI wieku przyniosły rozwój grup kibicowskich 

zajmujących się tworzeniem opraw meczowych i organizowaniem dopingu. Te grupy same 

nazywają siebie ultrasami. Podobnego stwierdzenia używa wobec nich znawca tematu 

(Kowalski 2002). Drugą grupą są stadionowi chuligani, czyli tzw. official hooligans. Są to 

ludzie biorący udział w bijatykach zorganizowanych na stadionie, którzy również przychodzą 

na mecz w celu obejrzenia widowiska sportowego, jednak jest ono na drugim planie (Sahaj 

2007).  

Obecnie działalność kibiców piłki nożnej w Polsce dotyczy o wiele szerszych kwestii 

aniżeli wydarzenia stadionowo-boiskowe. Kibice Pogoni Szczecin odbudowali swój klub 
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razem z zawodnikami praktycznie od podstaw, zaczynając grę od najniższych rozgrywek  

B-klasowych (Kawińska 2011). 

W obliczu ewolucji całego środowiska kibiców, rozszerzeniu zakresu i formy działań 

kibiców i grup kibicowskich, a także popularności, jaką odznacza się od dziesiątek lat  

w Polsce piłka nożna, niezbędne jest badanie oraz monitorowanie tego środowiska w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko publicznego, ale również innych jego sfer np. 

bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, społecznego. 

2. Metodologia  

Główną metodą zastosowaną przy tworzeniu artykułu było zebranie i analiza 

istniejących opracowań naukowych, monografii, a także artykułów prasowych 

opublikowanych w internecie. Z racji tematu, jakiego dotyka praca nie istnieją praktycznie 

żadne opracowania naukowe odnoszące się stricte działalności Stowarzyszenia Kibiców 

Pogoni Szczecin „Portowcy” w przeciwieństwie do ogółu środowiska kibiców piłki nożnej  

w Polsce. Aby móc efektywnie zapewnić tę lukę, musiałem dokonać wywiadów z kibicami 

Pogoni Szczecin, którzy udzielili mi sporo ważnych wskazówek. Środowisko kibiców  

w Polsce jest bardzo nieufne, jeżeli chodzi o współpracę, a socjolodzy badający te środowisko 

umieścili w swojej monografii „aneks metodologiczny” odnośnie postępowania w badaniach 

z kibicami (Antonowicz, Kossakowski, Szlendak 2015).  

Kolejną z form zdobywania materiałów było monitorowanie stron internetowych 

związanych z kibicami Pogoni Szczecin, a także portalów społecznościowych takich jak 

„Facebook”, „Youtube” czy „Twitter” za pomocą, których kibice opisują swoją działalność.  

3. Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy” 

Tematem pracy jest „Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy” 

w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa”. Po nakreśleniu rysu historycznego we 

wstępie należy wspomnieć teraz o tym, czym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo  

w najkrótszym ujęciu to stan braku zagrożenia, w którym możliwy jest rozwój oraz 

doskonalenia. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek 

szczególnie sobie ceni np. zdrowie, praca, uczucia, dobra materialne (Słownik AON 2008). 

Bezpieczeństwo definiuje się również, jako proces zmienny w czasie i przestrzeni (Koziej 

2011). Bezpieczeństwo jest na drugim miejscu w hierarchii potrzeb, jaką stworzył Maslov, od 

razu za potrzebami fizjologicznymi (Stelmach 2008). Na bezpieczeństwo możemy patrzeć 

przez różne pryzmaty m.in. (Bilski i Kowalczyk 2016):   

 podmiotowy (międzynarodowe, narodowe); 
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 przedmiotowy (wewnętrzne, zewnętrzne, ekonomiczne, społeczne, militarne, 

polityczne); 

 przestrzenny (personalne, lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne, 

globalne); 

 czasu (stan bezpieczeństwa, proces bezpieczeństwa); 

 sposobu zorganizowania ( unilateralne, multilateralne). 

W kontekście tematu pracy, działalność SKPS „Portowcy” ma największy wpływ na 

bezpieczeństwo społeczne oraz publiczne, a patrząc przez pryzmat przestrzenny obejmuje nie 

tylko region Szczecin i województwo, ale także cały kraj. Bezpieczeństwo społeczne państwa 

wynika z wysokiego poziomu integracji społecznej, świadomości oraz tożsamości narodowej, 

na który wpływ ma również dziedzictwo kulturowe. Bezpieczeństwo społeczne możemy 

rozumieć również, jako celową działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie 

kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych, mającą na celu 

między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb wyższego 

rzędu, zapewnienie ładu społecznego (Gierszewski 2013). 

Bezpieczeństwo publiczne określa stan zapewniający harmonijne i zgodne  

z przyzwoleniem społecznym działanie instytucji rządowych, samorządowych i społecznych 

oraz urządzeń publicznych, a także bezpieczeństwo mienia i ludności w wyniku postrzegania 

przez obywateli porządku prawnego. Gdy zaistnieje duże zagrożenie zakłócenia 

bezpieczeństwa publicznego, może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa państwowego 

(Serafin 2011). Podstawową funkcją bezpieczeństwa publicznego jest zapewnienie porządku 

publicznego. Porządek publiczny jest istniejący zbiór prawidłowych stosunków społecznych, 

które mają chronić bezpieczeństwo, spokój i ład w miejscach ogólnodostępnych. Zasady 

działania porządku publicznego regulują normy prawne oraz obowiązujące zasady współżycia 

społecznego (Osierda 2014).  

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" zostało powołane na zebraniu 

założycielskim w dniu 8 marca 2007 r. by stanowić oficjalną reprezentację fanów Dumy 

Pomorza. Ideą przyświecającą założeniu Stowarzyszenia "Portowcy" było wzorem innych 

klubów, nadanie kibicom Pogoni podmiotowości prawnej w rozmowach z władzami klubu, 

miasta, czy też potencjalnymi sponsorami. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie 

pozytywnego wizerunku granatowo-bordowych fanów poprzez organizowanie opraw 

meczowych, kulturalnego dopingu, czy przygotowywanie szeregu akcji promujących postawę 

sympatyków morskiego klubu. Stowarzyszenie "Portowcy" jest jednym z założycieli 
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Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, w którym ma swojego przedstawiciela. 

Kibice skupieni w SKPS „Portowcy” swoją działalność opierają o statut stowarzyszenia, 

który widnieje na ich oficjalnej stronie http://www.portowcy.org/. Na potrzeby pracy 

postanowiłem wyszczególnić te punkty, które mają pośredni bądź bezpośredni wpływ na 

szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Statut SKPS „Portowcy” z dnia 08.03.2007 §7 mówi 

nam o tym, że stowarzyszenie swoje cele realizuje przez: 

1. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.  

W celu realizacji tego punktu kibice za pomocą mediów społecznościowych wydają 

oświadczenia, które dotyczą kwestii organizacyjnych, bądź też wywieszają transparenty na 

płocie trybuny zwanej potocznie „młynem”, gdzie zasiadają najwięksi fanatycy. 

Oświadczenia te lub transparenty wychodzą czasem poza obszar organizacyjny i dotyczą 

innych spraw publicznych jak np. głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.  

2. Działalność mająca na celu popularyzację sportu, turystyki rekreacji.  

Jest to jeden z ważniejszych punktów dla kibiców, a także jeden z ważniejszych, które 

wpływają na bezpieczeństwo publiczne. SKPS „Portowcy” jest organizatorem wycieczek 

grup kibicowskich na mecze wyjazdowe Pogoni Szczecin. Gdy wyjazd kibiców jest 

nieskoordynowany i nieorganizowany przez stowarzyszenie to kibice jeżdżą „własnymi 

ścieżkami” i o różnych porach. W takim wypadku policja nie jest w stanie właściwie 

zabezpieczyć tras przejazdu. W związku z tym dochodzi czasami do wydarzeń zwanymi 

„promocjami”. Są to zorganizowane kradzieże, w sklepach i na stacjach benzynowych, które 

kibice mijają po drodze. Polega to na tym, że duża grupa zamaskowanych kibiców wbiega do 

sklepu i dokonuje masowej kradzieży art. spożywczych i alkoholu. Kibice organizują wyjazdy 

nie tylko na mecze Pogoni Szczecin, ale także np. na Pielgrzymkę Kibiców, która odbywa się, 

co roku w Częstochowie (Kawińska 2014). 

3. Działalność mająca na celu popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.  

Kibice Pogoni Szczecin w ramach rządowego projektu „Kibice Razem”, który wynika  

z rekomendacji Rady Europy, a także Komisji Europejskiej, organizują turnieje w piłkę nożną 

dla dzieci np. z okazji dnia dziecka.  

4. Działalność mająca na celu organizację ,,czasu wolnego” dzieci i młodzieży.  

Na tym polu kibice Pogoni Szczecin wykazują się największą aktywnością, pomimo 

tego, iż są to kwestie często niedotyczące działań związanych z piłką nożną, lecz mają 

charakter społeczny (Kossakowski 2017). Do najważniejszych działań w tym punkcie 

możemy zaliczyć: 
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 pomoc socjalną w postaci pieniędzy oraz zbiórek przedmiotów dla: kibiców w trudnej 

sytuacji życiowej m.in. materialnej i zdrowotnej, kombatantów związanych z podziemiem 

niepodległościowym, dzieci z domów dziecka na obszarze województwa 

Zachodniopomorskiego, podopiecznych szczecińskiego ośrodka dla dzieci z autyzmem; 

 projekty społeczne dla dzieci i młodzieży tj. krzewienie lokalnego patriotyzmu  

i postaw etycznych wśród trudnej młodzieży z ośrodków wychowawczych, prelekcje 

patriotyczne z kombatantami podziemia niepodległościowego na terenie Szczecina  

i województwa, udział w pielgrzymkach kibicowskich w Częstochowie, sprzątanie grobów  

i pomników ludzi zasłużonych dla Polski i Szczecina.  

5. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele 

statutowe Stowarzyszenia.  

SKPS „Portowcy” prowadzi sklep internetowy „GB Styl” (Grantowo-Bordowy Styl),  

w którym można kupić odzież, a także wszelkiego rodzaju gadżety związane z Pogonią 

Szczecin.   

Aby móc spełniać efektywnie swe statutowe cele współpraca stowarzyszenia z sektorem 

społeczno-gospodarczym jest niezbędna. Peter Abrahamson stworzył tzw. trójkąt dobrobytu. 

Wskazał on na 3 sfery generowania zasobów tj. państwo i jego instytucje, sektor prywatny 

oraz społeczeństwo obywatelskie (Moroń 2013). SKPS „Portowcy” aktywnie współpracuje  

z każdym z tych sektorów. Kibice współpracują na szczeblu rządowym z Ministerstwem 

Sportu w ramach projektu „Kibice Razem”. Jeżeli chodzi o administrację samorządową to 

stowarzyszenie dostaje od gminy Szczecin dotacje na finansowanie swojej działalności m.in. 

na spotkania kombatantów z trudną młodzieżą. Kwestia współpracy z sektorem prywatnym to 

przede wszystkim współpraca z firmami przewozowymi, firmami zajmującymi się szyciem 

flag kibicowskich oraz produkcją gadżetów na potrzeby sklepu „GB Styl” oraz wszelkiego 

rodzaju usługi, które pomogą wypełniać statutowe cele. Ostatnim trzecim sektorem i to 

najciekawszym w kontekście bezpieczeństwa jest sektor organizacji pozarządowych. SKPS 

„Portowcy” współpracuje m.in. z takimi organizacjami jak: „Młodzież Wszechpolska”, 

„Obóz Narodowo Radykalny”, „Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych” czy 

„Fundacja Polskich Wartości”. Współpraca ta polega przede wszystkim na organizowaniu 

‘Szczecińskiego Marszu Niepodległości", na którym co roku pojawia się kilka tysięcy 

uczestników. Inna forma współpracy to współudział organizowaniu lokalnych obchodów 

„Grudnia 70” czy corocznego sprzątania grobów i pomników żołnierzy podziemia 

niepodległościowego oraz ludzi zasłużonych dla Polski i regionu.     
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4. Wnioski 

W artykule można zobaczyć znaczny deficyt przedsięwzięć kibicowskich  

o negatywnych charakterze. Kibice dalej generują wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa i prawie 

każdej jego sfery, lecz też pozytywnie wpływają na kreowanie tego bezpieczeństwa. Praca 

dotyczy działań tylko i wyłącznie Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”,  

a nie nieoficjalnych grup kibicowskich skupionych wokół Pogoni Szczecin.   

Społeczność kibiców na przestrzeni lat ewoluuje i dotyka, co raz to nowych zagadnień. 

Jednym z nich jest instytucjonalizacja społeczności ta oficjalna (za pomocą tworzenia 

stowarzyszeń oraz współpraca z innymi podmiotami) jak i ta mniej oficjalna wewnątrz 

grupowa (powstanie Fan Clubów lub dzielnic). Funkcjonowanie na takich zasadach wymaga 

od kibiców wiedzy nt. marketingu, prawa, zarządzania, kultury czy public relations 

(Kossakowski 2017). Kwestia rozszerzenia działalności najbardziej dotknęła bezpieczeństwa 

społecznego, jeżeli chodzi o kibiców Pogoni Szczecin skupionych w SKPS „Portowcy”. 

Kierowana jest ona do bardzo szerokiego grona, jej wymiar ratował nie raz życie i to 

dosłownie. Jako przykład możemy tutaj podać zebrane 100 tys. złotych na operację za 

granicą, jaką musiał przejść kibic Pogoni „Francuz”, aby móc wygrać z rzadkim nowotworem 

szczęki. 

Tak funkcjonujące środowisko kibiców niweluje wiele dotychczasowych zagrożeń (np. 

demolowanie pociągów czy zmniejszenie chuligaństwa na stadionach), ale też generuje nowe 

(blokady marszów, zgromadzeń bądź zakłócenia porządku podczas uroczystości o charakterze 

patriotycznym np. Marsz Niepodległości). Dziś zagrożenia, które kiedyś można było spotkać 

na stadionie wychodzą poza stadion. Niezbędne jest monitorowanie tego środowiska, a także 

pogłębianie wiedzy o jego funkcjonowaniu, zasadach w nim panujących, sojuszach 

kibicowskich bądź tzw. „kosach”, aby móc efektywnie i środkami odpowiednimi do skali 

zagrożenia odpowiednio szybko reagować na zaistniałe problemy. Czasami współpraca  

z kibicami, może przynieść wiele korzyści, aniżeli walka z nimi, czego przykładem jest 

chociażby projekt „Kibice Razem” bądź przyznawane dotacje przez instytucje państwowe. 

Współpraca oraz podmiotowe traktowanie wpływa jak na razie pozytywnie na proces 

„cywilizowania kibiców”, także na zapewnianie coraz to większego bezpieczeństwa ogólnego 

państwa i obywateli. 
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