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Tegoroczne mistrzostwa Europy w pi∏ce no˝-
nej pociàgajà za sobà bardzo namacalne zmia-
ny w krajobrazie naszego kraju i jego miast.
Od dawna toczy si´ wiele krytycznych dysku-
sji dotyczàcych sensu tych zmian lub te˝ spo-
sobu ich przeprowadzania. W toku tych˝e dys-
kusji przewijajà si´ g∏osy wyra˝ajàce zarówno
radoÊç i dum´, jak i niezadowolenie czy wstyd –
reakcje charakterystyczne dla relacji gospo-
darz–goÊç. Dyskurs na temat Euro w Poznaniu
na najbardziej ogólnym poziomie przypomina
w∏aÊnie sytuacj´ wizyty. JeÊli Poznaƒ wyobra-
zimy sobie jako odwiedzany dom, w∏adze
Poznania potraktujemy wówczas jako dozorc´
czy administratora budynku, poznaniaków – ja-
ko lokatorów, Wroc∏aw zaÊ, Warszawa i Gdaƒsk
b´dà innymi domami na tym samym osiedlu,
traktowanymi jako elementy odniesienia. Ta
domowa metafora pozwala si´ przyjrzeç
z dystansu narracjom dotyczàcym Euro 2012
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Fanatyczni kibice 
odcinajà si´ od
Euro-entuzjazmu. 
To szczególnie w tym 
Êrodowisku znalaz∏y si´ 
nieliczne g∏osy 
totalnej krytyki Euro – 
tam nawet tà pierwszà,
spontanicznà reakcjà 
na organizowanie 
w Poznaniu mistrzostw 
bywa∏a niech´ç. 



i zauwa˝yç ró˝ne relacje mi´dzy nimi oraz
aktorami uwik∏anymi w sytuacj´ wizyty. 

W zale˝noÊci od typu analizowanej relacji czy
rodzaju perspektywy narracje te b´dà bardzo
odmienne. Kiedy przyje˝d˝a goÊç, domownicy
jednoczà si´ cz´sto wobec niego, tworzàc opo-
zycj´ my–oni. Z drugiej strony, proces goràcz-
kowych przygotowaƒ (chowanie wstydliwych
gratów do szafy, odkurzanie kryszta∏ów) potra-
fi te˝ wywo∏aç wewn´trzne konflikty i ujawniç
ró˝nice mi´dzy poszczególnymi domownikami.
Ró˝nice czy konflikty przebiegajà te˝ na linii
lokatorzy–dozorca. Administracja budynku
mo˝e narzuciç swoje regu∏y i definicje goÊcin-
noÊci, a podj´te przez nià dzia∏ania mogà si´
spotkaç z krytykà mieszkaƒców. Zdarza si´, ˝e
w takiej sytuacji porównuje si´ sposób zarzà-
dzania ró˝nymi domami i ocenia, jak zamiesz-
kiwany dom wypada na tle innych, podobnych
do niego domów. Te relacje wraz z ca∏ym ich
emocjonalnym pod∏o˝em chcielibyÊmy prze-
Êledziç na przyk∏adzie trzech podstawowych
kontekstów wià˝àcych si´ z wizytà goÊcia:
po pierwsze, emocjonalnych reakcji, jakie si´
pojawiajà przed zapowiedzianà wizytà (na-
dziei, obaw, tego, jak bardzo gospodarze si´
cieszà na przyjazd goÊci), po drugie – refleksji
zwiàzanych z tym, co jest do pokazania (np. co
nale˝y schowaç g∏´boko do szafy, a co wypo-
lerowaç i wystawiç z dumà za szybkà w kre-
densie), po trzecie zaÊ – refleksji na temat zy-
sków i strat zwiàzanych z wizytà, na przyk∏ad
tego, czy przygotowania powinny uwzgl´dniaç
przede wszystkim zyski krótkotrwa∏e (zado-
wolenie przyjezdnych i ch´ç ponownych od-
wiedzin), czy d∏ugotrwa∏e (wizyta jako mobili-
zacja, by wyremontowaç mieszkanie „na po-
rzàdnie”), i jak rozplanowaç wydatki zwiàzane
z przygotowaniami (czy wi´cej wydaç na re-
mont salonu, czy mo˝e zostawiç oszcz´dnoÊci,
by zapewniç goÊciom rozrywki).

W rozwa˝aniach na temat tej szczególnej wizy-
ty, jakà jest zaproszenie do Poznania europej-
skich goÊci, b´dziemy si´ wspieraç wynikami
40 indywidualnych wywiadów pog∏´bionych
przeprowadzonych jesienià 2011 roku w Pozna-
niu (podobnie jak w pozosta∏ych miastach
gospodarzach Euro) w ramach projektu badaw-
czego Stadion – Miasto – Kultura1. Nie odpowia-
dajà one na pytanie, ile procent poznaniaków
jest dumnych ze swojego stadionu. Pokazujà
natomiast, ˝e duma i niezadowolenie ze zmian
w mieÊcie wynikajàcych z Euro 2012 lub oba-
wy zwiàzane z tà imprezà nie muszà si´ wy-
kluczaç. Pokazujà równie˝ istnienie kilku ró˝-
nych, powtarzajàcych si´ dyskursów na temat
Euro i stadionu, które wydajà si´ wskaênikiem
ogólniejszych ró˝nic w wizji miasta oraz sko-
relowanych z nimi ró˝nic Êwiatopoglàdowych.
Te kwestie chcielibyÊmy uczyniç przedmiotem
naszego tekstu.

„Mamy Euro!”
Pierwsze reakcje na wieÊç o przyjeêdzie goÊci
bywajà ró˝ne – radoÊç miesza si´ z obawami,
nadzieje z l´kami. Zró˝nicowanie tych reakcji
mo˝na rozpatrywaç przez pryzmat wspomnia-
nych przed chwilà relacji. Poszczególni do-
mownicy w mniejszym lub wi´kszym stopniu
cieszà si´ na spotkanie, mniej lub bardziej
wstydzà si´ starych mebli czy odrapanych
Êcian. Perspektywa wizyty ka˝e nowym okiem
spojrzeç na swój dom, pozwala dostrzec oczy-
wiste na co dzieƒ jego aspekty, wywo∏uje ró˝-
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1 Do badania w Poznaniu dobrano osoby ró˝niàce si´:
(a) stosunkiem wobec pi∏ki no˝nej oraz Euro (od osób
oboj´tnych wobec futbolu a˝ po zagorza∏ych kibiców
oraz dziennikarzy sportowych, a tak˝e przedstawicieli
miasta i organizatorów mistrzostw) oraz (b) wiekiem
i wykszta∏ceniem.



nego rodzaju refleksje. Jednoczy mieszkaƒców
w poczuciu „my” (poznaniacy) kontra „oni”
(Europa), nie jest to przy tym ˝adna substan-
cjalna wspólnota, ale raczej coÊ, co si´ wyda-
rza, bywa, szybko si´ jednak rozpada w obli-
czu ró˝nicy perspektyw. Najbardziej ogólne
„my” to Polacy, niemniej rozmowy o zmia-
nach zwiàzanych z Euro schodzà cz´sto na po-
ziom lokalny, inne domy (miasta) czyniàc ra-
czej punktem odniesienia porównawczego (kto
przyjmie goÊci lepiej). Administracja (w∏adze
miasta) bywa cz´Êcià „my”, ale nierzadko trak-
towana jest jako „oni”, zarówno w kontekÊcie
negatywnym („nawalà/ nie zdà˝à”), jak i pozy-
tywnym („naprawià / zrobià/odmalujà”).

Pierwszy rodzaj relacji, a wi´c my (Polacy
i poznaniacy, gospodarze w najszerszym zna-
czeniu tego s∏owa) kontra oni (Europa), bywa
cz´sto uruchamiany w∏aÊnie jako pierwsza,
spontaniczna reakcja na wieÊç o Euro. 
„[...] jak si´ dowiedzia∏am, ˝e Polska jest go-
spodarzem Euro, to si´ cieszy∏am mega! Na-
prawd´ czu∏am takà dum´, nie, jakieÊ patrio-
tyczne wàtki si´ w∏àczy∏y”. 

W narracjach poznaniaków przewijajà si´ ch´ç
bycia zauwa˝onym, dostrze˝onym i duma
z „wygranej” Poznania w walce o uznanie
i presti˝. 
„My wiemy, ˝e mamy stadion, ale skàd inni
majà wiedzieç, ˝e jest jakiÊ Poznaƒ. Na pewno
pomo˝e Euro 2012. W tych meczach, nie
wiem, ile ich tam b´dzie, ale zawsze b´dzie, ˝e
ten mecz w Poznaniu by∏. Cz´Êç osób po pro-
stu przyjedzie, pozna to miasto i po prostu za-
pami´ta, gdzie byli”. 
„Ciesz´ si´ te˝ z tego, ˝e Poznaƒ, ˝e mo˝e
gdzieÊ tam ktoÊ w Europie odnotuje, ˝e takie
miasto istnieje. [...] ˝e reprezentacja takiej
Francji czy Wielkiej Brytanii wygra jakiÊ mecz
i nagle si´ oka˝e, ˝e jak powiem, ˝e jestem
z Poznania, to si´ nie oka˝e, ˝e ludzie tam ko-

jarzà tylko Kraków i Warszaw´, [bo] «tam wy-
graliÊmy»”.
Wa˝ny, znany goÊç wybra∏ nasz, a nie inny
dom – tego typu refleksje i emocje, patriotycz-
ne uniesienia i umacnianie narodowego lub lo-
kalnego „my” ∏àczy si´ cz´sto z marzeniami
o „spo∏ecznym awansie”. S∏uchajàc poznania-
ków, mo˝na nieraz odnieÊç wra˝enie, ˝e do
skromnego mieszkania ma przyjechaç za-
mo˝ny, powszechnie znany cz∏owiek. Jednà
z reakcji b´dzie przyjemne odczucie „bycia
wybraƒcem”, po∏echtanie ambicji, nadzieje
na to, ˝e wizyta stanie si´ zaczàtkiem zmian
(pociàgnie za sobà nast´pne, goÊç zwierzy
si´ wp∏ywowym znajomym, jak dobrze zo-
sta∏ ugoszczony, co uruchomi kolejne znajo-
moÊci i szanse na awans w towarzyskiej hie-
rarchii, „taki kamyszek w wod´, a potem si´
kr´gi rozchodzà”). W wypadku Euro nadzie-
je dotyczà „skoku cywilizacyjnego” – tego,
by wizyta sta∏a si´ przepustkà do lepszego,
zachodniego Êwiata – dostatniego, czystego,
„normalnego”. Ma w tym pomóc zarówno
mobilizacja si∏ i zasobów przed wizytà, która
przyczyni si´ do poprawy wizerunku miasta
i kraju („coÊ b´dzie musia∏o byç doprowa-
dzone do porzàdku”), jak i sama wizyta wià-
˝àca si´ ze wspomnianym uznaniem i do-
strze˝eniem oraz byç mo˝e z „prezentami”
od goÊci w postaci pieni´dzy, jakie zostanà
w polskich/poznaƒskich sklepach, hotelach
i restauracjach. 

Do tych spontanicznych wybuchów entuzja-
zmu jako pierwszej, doÊç powszechnej reakcji
do∏àczajà si´ pragnienia, by „dobrze wypaÊç”,
i obawy, by si´ nie skompromitowaç w oczach
europejskich goÊci. W odniesieniu do przyk∏adu
zamo˝nej osoby odwiedzajàcej skromny dom –
to moment, w którym wzrok gospodarza pada na
zniszczonà pod∏og´ (dziury w chodnikach i z∏ej
jakoÊci drogi), na ∏azienk´ wymagajàcà remontu
(czy wystarczy publicznych toalet?) i obrazy na
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Êcianach (czy jest co pokazaç?). Gospodarz
szuka jednak jednoczeÊnie takich elemen-
tów, które pozwolà mu odetchnàç z ulgà, na
przyk∏ad:
„Ale stadion, to trzeba przyznaç, jest po prostu
na poziomie europejskim, mimo ˝e nie jesteÊmy
jakàÊ metropolià europejskà, typu Barcelona
czy Madryt…”.

RadoÊç miesza si´ z obawà:
„RadoÊç, bo to faktycznie presti˝ dla miasta,
a obawa, czy faktycznie wszystko wypali
w sensie budowy i czy nie b´dziemy si´ wsty-
dzili. Czy nie b´dà na ostatnià chwil´ monto-
waç krzese∏ek, dzieƒ przed Euro”.
„Nas” – poznaniaków spaja (jako chwilowà
wspólnot´) poczucie, ˝e „ma si´ odbyç to Eu-
ro, to trzeba coÊ pokazaç, zrobiç, ˝eby to jakoÊ
wyglàda∏o”. To poczucie jednoÊci mo˝e te˝
od˝ywaç nie tylko w relacji do goÊci z Euro-
py, ale i wspó∏gospodarzy z innych miast lub
do miast, które nie „wygra∏y” w wyÊcigu
o Euro. Ten rodzaj odró˝nienia si´ wzmacnia
„poznaƒskoÊç”, ch´ç, by dobrze wypaÊç rów-
nie˝ na tle ogólnopolskim, nie tylko ogólno-
europejskim. 
„MyÊl´, ˝e nam akurat ta rozbudowa dobrze
posz∏a na tle innych stadionów, innych miast.
Co prawda, s∏ychaç g∏osy krytyki, ale to tylko
zazdroÊç na pewno”. 
„Dobre by∏o to, ˝e byliÊmy pierwsi, nie mo˝na
by∏o mówiç, ˝e si´ spóêniamy na Euro – bo
w Poznaniu stadion ju˝ jest. Takie porzàdne,
poznaƒskie i na plus [...] poczuliÊmy, ˝e potra-
fimy, zdà˝ymy”. 

Wydaje si´ natomiast, ˝e im dok∏adniej i z ró˝-
nych perspektyw Euro zaczyna byç analizowa-
ne, tym silniej uruchamiajà si´ obawy i l´ki:
„Na pewno fajnie, ˝e b´dzie du˝a impreza
w Polsce. Aczkolwiek im bli˝ej tej imprezy,
tym coraz bardziej negatywny mam stosunek
do tego wszystkiego”.

Te negatywne emocje to w du˝ej mierze l´k, ˝e
„b´dzie wstyd” – wstyd za niedostatecznà euro-
pejskoÊç, nowoczesnoÊç, za wszystko to, czego
nie upchnie si´ pod dywan czy na strychu. 
„Ju˝ widaç, ˝e dworce, drogi, niektóre rzeczy
nie b´dà dociàgni´te, wszystko b´dzie roz-
grzebane, no i Niemcy w programach rozryw-
kowych znowu b´dà generalnie Êmiali si´
z Polaków, ˝e nawet Euro nam nie s∏u˝y. Na-
sza dru˝yna, podejrzewam, odpadnie – b´dzie
gra∏a, bo jesteÊmy gospodarzami, ale odpad-
nie w pierwszej rundzie i b´dziemy mówili, ˝e
znowu mieliÊmy pod s∏oƒce, wiatr nam wia∏
w oczy, a generalnie wi´kszoÊç dru˝yny wpa-
d∏a w krowie ∏ajno i nic si´ nie uda∏o, nie?”

Im wi´cej refleksji na temat zbli˝ajàcej si´ im-
prezy, tym silniej zaznaczajà si´ te˝ ró˝nice
narracji na temat Euro – ró˝ne poziomy rado-
Êci i l´ków oraz ró˝ne ich przyczyny. „My” –
Polska czy Poznaƒ rozbija si´ na przyk∏ad na
„my” – mieszkaƒcy i „oni” – w∏adze. Katego-
ria wstydu przed kompromitacjà cz´sto nak∏a-
da si´ w∏aÊnie na to rozró˝nienie: „my – miesz-
kaƒcy” nie mamy w zasadzie wp∏ywu na „ich”
decyzje i dzia∏ania. Oni „mogliby tam coÊ zro-
biç”, oni „zeszpecili centrum Poznania”, „mo-
gliby coÊ z tym zrobiç” et cetera. 

Kolejne granice, le˝àce poni˝ej relacji nasz
dom – inny dom (Poznaƒ a Wroc∏aw, Warsza-
wa, Gdaƒsk) i my, mieszkaƒcy – oni, admini-
stracja (w∏adze miejskie), wkradajà si´ pomi´-
dzy samych mieszkaƒców. Z∏e emocje, obawy
i wstyd wià˝à si´ z odró˝nianiem od innych
spo∏ecznych Êrodowisk. Niekibice obawiajà
si´ „kiboli” i „pseudokibiców”:
„Pijani, nabuzowani testosteronem, o skrajnie
prawicowych poglàdach, którzy chcà si´
gdzieÊ wy∏adowaç, niech to b´dzie ∏aweczka
czy coÊ”.
„Ja rozumiem! Ka˝dy emocjonalny jest i za-
klnie, i wszystko. Ale to demolowanie! Tych
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tramwajów, tych autobusów. No po co to? To
o niczym pi´knym nie Êwiadczy, tylko za to si´
trzeba wstydziç. Wi´c to by∏o bardzo wskaza-
ne, ˝eby to si´ poprawi∏o, ˝eby nie by∏o wsty-
du, bo to jest wstyd. ˚e si´ powinni zachowy-
waç normalnie. Owszem, ja rozumiem, ˝e to sà
emocje, mo˝na sobie pokrzyczeç i wszystko,
ale nie dewastowaç tam wszystko i niszczyç.
Po diab∏a? Jeden robi, drugi niszczy. I potem
jakie zdanie b´dà o nas mieli, nie? To przede
wszystkim. To zachowanie”.
„Kosmopolici” odcinajà si´ od „prowincjonal-
nych” i obawiajà ich nieobycia:
„[Poznaniacy] mogà byç zaszokowani, ˝e ist-
niejà jacyÊ inni ludzie poza nimi. [...] W tym
prowincjonalnym mieÊcie [...] niewielu w po-
równaniu do innych europejskich krajów jest
turystów, niewielu jest ludzi innej narodowo-
Êci, którzy wyglàdajà inaczej, ubierajà si´ ina-
czej i to mo˝e byç szok, ˝e tacy istniejà nie tyl-
ko w telewizji”.
„Mo˝e samo jedno Euro – nie. Ale je˝eli b´-
dzie coraz wi´cej goÊci nap∏ywa∏o, to si∏à rze-
czy zaczniemy si´ oswajaç z tym, ˝e jest u nas
wi´cej, bo jest u nas ma∏o obcokrajowców,
takich, którzy zwracajà uwag´ swojà innoÊcià,
a w momencie, kiedy b´dzie ich wi´cej, to sta-
nie si´ czymÊ naturalnym bardziej, ∏atwiej
b´dzie o tolerancj´. Pod wp∏ywem edukacji
i tak dalej, mam nadziej´, poniewa˝ nie jeste-
Êmy szczególnie tolerancyjnym krajem”.

Fanatyczni kibice natomiast odcinajà si´ od
Euro-entuzjazmu. To szczególnie w tym Êro-
dowisku znalaz∏y si´ nieliczne g∏osy totalnej
krytyki Euro – tam nawet tà pierwszà, sponta-
nicznà reakcjà na organizowanie w Poznaniu
mistrzostw bywa∏a niech´ç. „Euro jest robione
te˝ jako produkt marketingowy rzàdu” – mówi
jeden z kibiców. To zdanie wyra˝a mniejszo-
Êciowe, ale wa˝ne podejÊcie do Euro jako do
czegoÊ ca∏kowicie zewn´trznego, narzucone-
go, nie wià˝àcego si´ z ˝adnymi korzyÊciami,

ale jedynie z bardzo silnymi obawami – kibice
bojà si´ zd∏awienia swojego Êrodowiska
w imi´ „porzàdków” zaprowadzanych przed
wizytà wielkich goÊci („[...] ja patrz´ z innej
strony, bo my patrzymy na to, co si´ sta∏o
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii – wsz´dzie
przed mistrzostwami ruch kibicowski ginà∏”),
a tak˝e tego, ˝e remont nie przys∏u˝y si´ ˝yciu
codziennemu mieszkaƒców domu.

Jak w tym domu wyglàda?!
Czym warto si´ pochwaliç, a co lepiej schowaç
przed goÊçmi z Europy? Podstawowy trop sto-
sowany przez naszych rozmówców polega na
spojrzeniu na swoje miasto przez pryzmat tego,
co w nim jest, a co nie jest wystarczajàco re-
prezentacyjne oraz wystarczajàco europejskie.
Duma z posiadania takich elementów miesza
si´ nieraz z ich bagatelizowaniem – traktowa-
niem ich jako dorównania do pewnego rodzaju
normalnoÊci. Na przyk∏ad jeÊli chodzi o sta-
dion, „no po prostu Poznaƒ jest teraz postrzega-
ny jako normalne europejskie, nic szczególnie
do przodu, ale ju˝ nie ma si´ po prostu czego
wstydziç, nie?”. 

Stosowanie kategorii reprezentacyjnoÊci i euro-
pejskoÊci przejawia si´ tak˝e przy okazji rozpa-
trywania miasta pod kàtem jego „oficjalnych”
centrów i zabytków. Wiele osób zapytanych
o to, co pokaza∏yby goÊciom przyje˝d˝ajà-
cym na Euro, wymienia takie w∏aÊnie miejsca
(np.: „Stare Miasto, smaczki XIX-wiecznego
Poznania, kamienice, w których urodzili si´
von Hindenburg i Marcinkowski”, „na pewno
per∏a architektury barokowej, jakà jest fara [...]
oraz podziemia katedry poznaƒskiej, bo to jest
takie miejsce, w którym najpewniej spoczy-
wajà pierwsi w∏adcy [...] no taki poczàtek
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paƒstwowoÊci”). Wyborowi tego typu miejsc
cz´sto towarzyszy natomiast krytyczna reflek-
sja nad Poznaniem jako miastem „ubogim
w zabytki” lub nudnym i prowincjonalnym:
„No, nie pójdà na pewno na rynek Je˝ycki, bo
to po co… Gdzie jeszcze? No mo˝e obiekt
Malta, bo to te˝ jest na poziomie wysokim
europejskim [...] a poza tym, no… nie widz´
specjalnie jakichÊ takich wybijajàcych si´
miejsc, by mo˝na iÊç. No bo gdzie, na Wzgó-
rze Przemys∏awa, które jest remontowane?
Stary Rynek [...] to jest jedyne takie miejsce,
takie typowe dla Poznania. Poza tym w Krako-
wie mamy Wawel, mamy Sukiennice, troch´
jakby wi´cej jest tych miejsc do zwiedzania.
U nas szczególnie nie, no nie pojedzie na Piàt-
kowo oglàdaç blokowiska, nie? Czy na Frano-
wo, gie∏d´. [...] my jesteÊmy ubodzy w to.
[...] poza Starym Rynkiem to ja tu za bardzo
nic nie widz´”.
„Ja zawsze o Poznaniu mówi´: moje ma∏e,
prowincjonalne, pruskie miasto”. 
„[...] to by∏ problem, przyjecha∏a kole˝anka
i co w ogóle jej w tym Poznaniu pokazaç. Sta-
rówka, opera. [Êmiech] Nasza palmiarnia to te˝
nie wiem, czy by kogoÊ zainteresowa∏a. Nowe
Zoo jest lepsze ni˝ gdzie indziej, ale te˝ nie na-
le˝y do czegoÊ, co by kogoÊ zafascynowa∏o.
[...] Mo˝e to zainteresuje ludzi z Zachodu czy
z innych paƒstw, ˝e mamy Gniezno w pobli˝u
i tego typu rzeczy. Bo sam Poznaƒ [z niech´cià
w g∏osie] to nie sàdz´, ˝eby si´ chcia∏o przy-
je˝d˝aç, to nie jest Pary˝”.

Reakcjà na koniecznoÊç pokazania miasta go-
Êciom jest cz´sto wstyd, a strategià jego redu-
kowania – wy∏amywanie si´ z opozycji my
(Poznaƒ) – goÊcie (Europa) poprzez podkreÊle-
nie w∏asnej wy˝szoÊci nad ogólnà prowincjo-
nalnoÊcià swojego miasta. 

Drugà strategià jest natomiast przeformu∏owa-
nie rozumienia wartoÊci miasta z reprezentacyj-

noÊci (pojmowanej jako wielkoÊç rynku i liczba
wielkich koÊcio∏ów) na inne jego cechy poprzez
zestawienie Poznania z innymi miastami i tym,
co dok∏adnie one oferujà.

„Rynek? Rynek jest ∏adniejszy w Krakowie.
[Poznaƒ] to mo˝na promowaç tylko jako mia-
sto biznesowe, ale w którym jest du˝o innych
rzeczy – w sensie: cz∏owiek po pracy nie musi
si´ nudziç, ma co robiç – i sportowego, i mogà
go czekaç kulturalne atrakcje, nie mam na my-
Êli samych teatrów, ale pod tym kàtem. Jako
miasta przyjaznego mieszkaƒcom, dobrze zor-
ganizowanego, czystego”. 
„[Pokaza∏abym] knajpy, na przyk∏ad Cocorico,
takie, które majà wewnàtrz ogródki. Te˝ Dra-
gon, Meskalina. Stary Rynek i knajpy, które
takim Êlimakiem si´ wokó∏ rozk∏adajà, za-
miast byç rozrzucone po mieÊcie”.
„MyÊl´, ˝e bym chcia∏, ˝eby ludzie zapami´ta-
li, ˝e to miasto jest nowoczesne, wbrew pozo-
rom, bardzo tolerancyjne, ˝e ludzie sà mili
[...]. Choç… nie uwa˝am, ˝eby Poznaƒ by∏ ja-
kiÊ ciekawy turystycznie w porównaniu z in-
nymi… ale ˝eby chocia˝ na zakupy tu przy-
je˝d˝ali”. 
„[Wypromowa∏bym] atmosfer´, która panuje
w Poznaniu. Nie jest to przyt∏aczajàca Warsza-
wa [...], w Warszawie nie czuje si´ jakiegoÊ
ducha miasta. W Poznaniu jest coÊ takiego,
wiele osób potwierdza, ˝e fajnie si´ po prostu
tutaj mieszka i nie mówiàc o zabytkach, bo nie
ka˝dego zabytki interesujà, ale w∏aÊnie taka at-
mosfera”. 

Pojawia si´ tu mowa o Poznaniu jako miejscu
biznesowym, miejscu na zakupy, miejscu na
wypicie kawy lub piwa oraz miejscu przytul-
nym i dobrym do mieszkania. Zdarzajà si´ po-
nadto pojedyncze g∏osy szukajàce rozwiàzania
w elementach niekoniecznie le˝àcych na fron-
cie domu, lecz raczej w skarbach ukrytych
w jego piwnicy:
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„A pod kàtem turystyki Poznaƒ ma jednà
rzecz, z której nie korzysta, ale nie wiem, czy
mo˝na to wykorzystaç przy okazji Euro. Bo
Poznaƒ w czasie zaborów by∏ najdalej na
wschód wysuni´tà twierdzà pruskà i najlepiej
fortyfikowanà. I ca∏y czas te forty istniejà.
Jeden chyba w tej chwili jest udost´pniony
zwiedzajàcym. Ale w skali Europy to jest uni-
kalne: architektura i miejsce”.

Trzecim i rzadkim sposobem reakcji na sytu-
acj´ prezentacji Poznania na scenie mi-
strzostw Europy jest zanegowanie samego
problemu koniecznoÊci przygotowania si´ na
goÊci jako reprezentantów „lepszego Êwiata”.
Jeden z jego wariantów polega na przeformu-
∏owaniu kategorii europejskoÊci – tak by nie
wyklucza∏a ona elementów specyficznie po-
znaƒskich i polskich. Okazuje si´, ˝e prowin-
cjonalnoÊç Poznania przejawia si´ w∏aÊnie
w próbie tuszowania tej specyfiki, podczas
gdy prawdziwie „wielkomiejskie” by∏oby
uczynienie z niej waloru:
„Z tego si´ bierze to drobnomieszczaƒstwo, bo
nam si´ wydaje, ˝e jesteÊmy gorsi, ni˝ jeste-
Êmy. I nie mamy dystansu do swoich wad. [...]
Tylko korygujemy je i okazuje si´, ˝e jak one
sà przys∏oni´te, to w∏aÊnie robià si´ wadami,
jakimiÊ dziwnymi rzeczami. To chyba z tego
wynika, z tego pozowania si´ czasami”. 

W Êwietle tej strategii nale˝y pozwoliç pokazaç
goÊciom te elementy, które wydajà si´ codzien-
noÊcià i „badziewiem”, takie jak poznaƒskie
targowiska, a tak˝e pozbyç si´ pragnienia, by
miasto by∏o modnym europejskim oÊrodkiem
(„nie starajmy si´ kreowaç z Poznania czegoÊ,
czym on nie jest”). Do rzadkoÊci nale˝y tak˝e
drugi wariant tej reakcji na przyjazd goÊci
z Europy, negujàcy sam sposób myÊlenia
o Poznaniu jako mieÊcie, które trzeba pokazaç
od strony oficjalno-reprezentacyjnej. Wska-
zuje si´ wówczas na to, ˝e wizyta goÊci na

Euro nie przypomina oficjalnej wizyty teÊciów,
ale raczej wieczorny wypad na piwo.
„Zacznijmy od tego, ˝e kibic, który jeêdzi na
mecze – to ja nie wiem, czy on jest zaintereso-
wany czymkolwiek innym, jak tu przyjedzie.
[...] Do muzeum tu, myÊl´, nikt nie trafi. A jak
ktoÊ przyjedzie na mecz i z powrotem, to nie
powinien dostaç mapki z zabytkami, tylko
mapki z knajpami, z restauracjami, pubami, ze
strefà kibica. [...] kibic musi si´ napiç piwa,
zjeÊç. I tego b´dzie potrzebowa∏ w pierwszej
kolejnoÊci”. 

W tej ostatniej optyce kibic z Europy zostaje
nieco odczarowany, staje si´ bardziej jednym
z nas albo te˝ zwyk∏ym klientem. Taki dystans
wobec spodziewanych goÊci na ogó∏ ust´puje
jednak stosowaniu pewnej kategorii „europej-
skoÊci” jako standardu, do którego nale˝y
równaç. Silnie daje to o sobie znaç tak˝e w od-
powiedziach na pytanie o sportowà wizytów-
k´ Poznania, za którà mia˝d˝àca wi´kszoÊç
rozmówców uznaje Malt´:
„Takie jezioro spe∏niajàce jakieÊ tam euro-
pejskie czy Êwiatowe normy, ˝eby mog∏y si´
zawody odbywaç”.
„Dlatego, ˝e warunki do uprawiania kajakar-
stwa mamy tam najlepsze na Êwiecie”. 
„[...] jeszcze we wczesnych latach 90., kiedy
Europa by∏a jeszcze daleko i w ogóle wow, to
na Malcie si´ odbywa∏y jakieÊ mi´dzynarodowe
mistrzostwa. [...] by∏o wow [...], ˝e Poznaƒ ma
taki status, ˝e ma mi´dzynarodowe zawody”.

Malta uznawana jest za obiekt o odpowiednim
standardzie („na europejskim poziomie”, „klasy
Êwiatowej”), a tak˝e odpowiednim wykoƒcze-
niu („porzàdna”, „zadbana”, „dobrze rozplano-
wana”) oraz szerokim i wykorzystywanym po-
tencjalne („Malta i termy – no one jedyne ˝yjà”,
„tam sà te wszystkie eventy – wydarzenia,
koncerty, wiosnà, latem i zimà”, „wyÊcigi [...]
stok, Êcie˝ki rowerowe, ludzie na wrotkach
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dooko∏a, minigolf, korty tenisowe, tam jest ta-
kie zag∏´bie”, „zawsze zagranicznych goÊci
tam bior´, to jest sza∏; a! jeszcze wykupi∏am
kupony, nie dalej jak dwa dni temu, do parku
linowego, idziemy si´ wspinaç!”). Problem
polega natomiast na tym, ˝e wizyta goÊci
oznacza, i˝ mogà oni obejrzeç tak˝e miejsca
nie spe∏niajàce tych kryteriów. Jak mówi je-
den z rozmówców:
„No, jeÊli mia∏bym wybieraç wizytówk´, wy-
bra∏bym Malt´ albo Stare Miasto. [Ale] jak
ktoÊ b´dzie przyje˝d˝a∏, to i tak b´dzie widzia∏
wizytówki miasta: albo dworzec PKS [pod-
Êmiechuje si´], albo dworzec PKP, albo lotni-
sko, terminal ¸awica, który wyglàda jak toi toi
przy innych lotniskach”.

Sztandarowym przyk∏adem stosowania kate-
gorii „europejskiego standardu” do myÊlenia
o tym, czego nie mo˝na pokazaç goÊciom,
i wyra˝ania nadziei na to, ˝e zdà˝ymy do nie-
go dorównaç, jest sposób mówienia o dworcu:
„Ciesz´ si´, ˝e b´d´ mog∏a bez obrzydzenia iÊç
na dworzec, a mo˝e nawet z jakàÊ dumà, ˝e je-
stem z Poznania”.
„Mia∏ byç Dworzec G∏ówny zrobiony, który a˝
si´ prosi o coÊ nowego, bo jak si´ spojrzy na
Zachód [...], to wsz´dzie jest nowoczesny
dworzec, z superinfrastrukturà, z superkomu-
nikacjà, z superzorganizowanymi przyjazdami
pociàgów, a u nas jest ci´˝ko. Dworce na Za-
chodzie, na przyk∏ad, sà zamykane na noc, co
jakby uniemo˝liwia nocleg bezdomnym albo
innym ró˝nym szukajàcym schronienia,
a w Poznaniu to, niestety, jest troch´ prowizor-
ka [...]. Poza KFC i dwoma kawiarniami za
bardzo nie wiadomo, co tam si´ dzieje. Te ka-
sy sà takie stare, tam nic si´ nie dzieje, jakiÊ
kiermasz ksià˝ek i tyle. [Dworzec] G∏ówny
jest do wymiany ca∏y”.

Cz´sto pytanie o to, co pokazaç goÊciom, zo-
staje zatem wyparte przez pytanie, czego nie

pokazaç – co chcielibyÊmy „schowaç do sza-
fy” albo b∏yskawicznie wymieniç na nowe, bo
„odbiega od europejskiego standardu”. W my-
Êleniu o mieÊcie w kontekÊcie Euro niezwykle
cz´stymi uczuciami sà wstyd z powodu dawno
nie wyremontowanych elementów Poznania
jako mieszkania i nadzieja na to, ˝e „oni”
(w∏adze) „coÊ z tym wszystkim b´dà musieli
zrobiç”, „no mam nadziej´, ˝e uporzàdkujà to
jakoÊ” – miejsca „zapuszczone”, „zaniedbane”
i „zachwaszczone”. Euro jest powszechnie
opisywane jako impuls do goràczkowego na-
prawiania rzeczy dotychczas le˝àcych od∏o-
giem lub upchni´tych w ciemny kàt:
„[...] tam si´ przebudowuje chodniki, jezdnie
si´ poszerza, te wszystkie drogi dojazdowe do
stadionu – to by nigdy tego nie by∏o, mo˝e za
lat ileÊ, gdyby nie te mistrzostwa. [...] Tram-
waje, autobusy, to wszystko zostanie wymie-
nione. B´dzie nowe, ∏adne, byÊmy si´ tego nie
doczekali. Mo˝e, mo˝e, ale wie pan – tak si´
wszyscy spinajà. ˚e si´ pokazuje, nie?”.
„Euro to katalizator zmian w infrastrukturze
tylko w tym sensie, ˝e decyduje o kolejnoÊci
zmian i terminie ich realizacji [...] miasto i bez
tego musia∏oby pracowaç nad poprawieniem
infrastruktury sportowej, drogowej, komunika-
cyjnej, ale to jest katalizator, który to przyspie-
szy∏, a raczej spowodowa∏, ˝e zosta∏y wybrane
te, a nie inne projekty”.
„By∏y 5–10 lat pop´kane, nikt tego nie zmie-
nia∏, nikomu nie przeszkadza∏o [...]. [Teraz]
b´dà si´ spieszyç, bo jest deadline”.

W wyobra˝eniu „europejskiego standardu”
mieÊci si´ równie˝ sprawne dzia∏anie miasta,
wykluczajàce „wtopy”, wpadki i przestoje. Bu-
dzi to u wielu rozmówców l´k, ˝e w Poznaniu
dzia∏ania nie b´dà przebiegaç p∏ynnie, ˝e mia-
sto „nie poradzi sobie z tym naporem ludzi”,
podczas gdy „nie ukrywajàc, ludzie, jak przy-
je˝d˝ajà z Zachodu, majà wi´ksze wymagania.
Tam jest wszystko na wy˝szym poziomie,
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oczekiwanie, ˝e wszystko b´dzie sprawnie, ˝e
wszystko b´dzie dobrze, ˝e nie b´dzie ˝adnych
zastojów w PKP czy mo˝e MPK – ˝e tramwaj
si´ nie zepsuje. I ˝e wszystko pójdzie jak nale-
˝y. [...] B´dà emocje, czy to si´ wszystko uda,
czy nie. Licz´, ˝e si´ uda, mam takà nadziej´.
˚e nie b´dzie ˝adnych wpadek, ˝adnych wtop”. 

Si∏a l´ku, ˝e nie uda si´ schowaç tego, co
szczególnie wstydliwe, bo odbiegajàce od eu-
ropejskiego standardu, sprawia, ˝e osobom,
dla których podstawowym sposobem mówie-
nia o swoim mieÊcie jest podkreÊlanie jego
prowincjonalnoÊci (ponad którà samemu si´
wyrasta), zdarza si´ z góry godziç z pewnego
rodzaju pora˝kà Poznania. Stosujà one nie tyle
kryterium pokazania tego, co najpi´kniejsze,
ile strategi´ „minimalizowania obciachu”
(„Starówk´ chyba [bym pokaza∏a], bo to miej-
sce chyba takie najmniej brzydkie”, „przyjadà
ludzie do miasta i trzeba si´ staraç, ˝eby mieli
nawet jeÊli nie najwi´cej pozytywnych, to naj-
mniej negatywnych doÊwiadczeƒ”). Pozwala
im ona dystansowaç si´ wzgl´dem w∏adz i im
przypisywaç odpowiedzialnoÊç za „nieeuro-
pejski” wyglàd miasta lub te˝ odcinaç si´ od
innych mieszkaƒców – sprawiajàcych, ˝e mia-
sto jest zaÊciankowe i niedoskona∏e.

Jedna z osób negatywnie oceniajàcych Poznaƒ
i charakter jego mieszkaƒców do tego stopnia,
˝e rozwa˝a opuszczenie miasta („Ja bym
chcia∏a wyemigrowaç, bo jak wyje˝d˝am na
Zachód na wakacje, to wracam tu i czuj´, ˝e
wal´ g∏owà w Êcian´”), oddziela samà tkank´
miasta i jej potencja∏ od ducha miasta i fak-
tycznego sposobu ˝ycia w nim. Krytykuje mia-
nowicie prymitywnoÊç i turystycznoÊç Starego
Rynku, przeciwstawiajàc mu mi´dzy innymi
Âródk´ („bo to dla mnie jest taki zatrzymany
czas, tam te˝ prowadz´ turystów”), park So∏ac-
ki („przychodzà tak ró˝ni ludzie, oni sà tam
wszyscy razem, jest taki ich przeglàd, robià so-

bie tam ró˝ne rzeczy, taƒczà, grajà w badmin-
tona, siedzà, grajà w planszówki i to jest super
– ˝e dzieje si´ mnóstwo rzeczy w przestrzeni,
która jest przestrzenià wspólnà jednak”) oraz
park Mickiewicza, oper´ i Zamek („cieszy
niemieckich turystów [...] Zamek jest napraw-
d´ wypasiony, jest mega ∏adny [...] a my jeste-
Êmy z nim tak obyci, to si´ nie widzi”).
Wszystkie te elementy wydajà si´ jej warte po-
kazania turystom, ale niedostrzegane i wr´cz
niszczone przez innych poznaniaków:
„Musz´ powiedzieç, ˝e do takiego zdj´cia,
które oddaje ducha miasta, zdecydowanie [da∏a-
bym] okolice targów z panami w garniturach
i metal, stal i szk∏o. Zimne takie, zimne skoja-
rzenia. [...] Tak˝e mnie brakuje poczucia
wspólnoty. [...] ˝e ta przestrzeƒ jest wspólna
i ˝e byç mo˝e warto si´ nià dzieliç, a nie o nià
szarpaç. I patrzeç, ile si´ da wyszarpnàç, komu
si´ uda wyszarpnàç. [...] czuj´, ˝e Poznaƒ jest
bardzo zatomizowanym miastem. Ka˝dy ma
swój kawa∏eczek ziemi, na którym sobie tam
dzióbdzia i nie sàdz´, ˝eby Euro mia∏o nam t´
mentalnoÊç przekopaç. [...] Ja sobie nie jestem
w stanie wyobraziç poznaniaków, którzy si´
jednoczà wokó∏ jakiejkolwiek idei”.

W tym dyskursie to nie miasto jako ca∏oÊç,
lecz inni poznaniacy, osoby z innych Êrodo-
wisk otrzymujà cz´sto miano tych, za których
trzeba si´ b´dzie wstydziç. To osoby, które
„nie majà takich ugruntowanych przyzwy-
czajeƒ, takich nawyków oczywistych, [...]
[jak] dbanie o czystoÊç”, odpowiedzialne za
„zapach w okolicach Starego Miasta” i l´k,
˝e „gdy obcokrajowiec przyjedzie do Polski
i zobaczy zaniedbane ulice, te zapachy, zanie-
dbanych ludzi, to wskazuje w du˝ej mierze na
kultur´ osobistà, na wartoÊci, jakie si´ przy-
wiàzuje do ró˝nych rzeczy, i ˝e do oczywi-
stych, potrzebnych i jasnych rzeczy dla ludzi
z zachodniej Europy w Polsce nie przywiàzuje
si´ wagi, nie zauwa˝a si´ tego”. 
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Elementem tego typu dyskursu, w pe∏ni obra-
zujàcym potencjalne napi´cia mi´dzy miesz-
kaƒcami miasta-domu, sà te˝ nieraz nadzieje
na to, ˝e goÊcie z Europy wniosà do naszego
miasta zmian´, pomogà nam „europeizowaç”
naszych wspó∏mieszkaƒców:
„[Poznaniacy] zobaczà inne zachowania… [...]
zobaczà inny poziom kultury. Zobaczà rado-
snych ludzi, ˝e kibice mogà byç radoÊni. [...]
poznaniacy zobaczà, ˝e nie trzeba si´ eleganc-
ko ubraç, tylko mo˝na to zrobiç z polotem,
niekoniecznie chodziç do tego samego fryzje-
ra, co pani Hania. ˚e mo˝na ró˝nie wyglàdaç,
czerpaç z tego radoÊç, zimà nosiç klapki, a la-
tem kalosze”.
„[...] sama obecnoÊç ludzi z innych krajów
sprawia, ˝e mo˝e tak mniej czujemy si´ jakàÊ
takà prowincjà i… [...] ˝e coÊ, co budzi ludzkà
ciekawoÊç, ot, jakiÊ bogaty pan w Anglii przy-
wióz∏ sobie z Ameryki Ârodkowej jakiegoÊ
Kreola s∏u˝àcego i wszyscy byli zainteresowa-
ni, ˝e sà Kreole, tak? I mo˝e tam jest coÊ cie-
kawego, on jeszcze naopowiada∏, jak to tam
w tym jego kraju, no i jeden czy drugi postano-
wi∏ si´ tam wybraç, zobaczyç. [...] no ileÊ ludzi
postanowi∏o pojechaç, zbadaç. I myÊl´, ˝e to
niestety mo˝e tak dzia∏aç. Znaczy: «niestety»,
mo˝e na szcz´Êcie! [...] byç mo˝e ludzie
[z Poznania] widzàc ich, mo˝e w którymÊ mo-
mencie by pomyÊleli, ˝e tak, ta Francja jest,
znam z mapy, wiem, ˝e jest ten Pary˝, ale wi-
dzia∏em na ˝ywo Francuza. Co oznacza, ˝e nie
jest to taka abstrakcja i mo˝e warto by∏oby si´
tam przejechaç, ot, na wakacje. Nie do Zako-
panego, tylko pojedziemy sobie do Francji”.

Do rzadkoÊci nale˝y reakcja podwa˝ajàca sam
problem lub odwracajàca go, „odczarowujàca”
przyje˝d˝ajàcych do Poznania goÊci, pozwala-
jàca nabraç dystansu zarówno wobec nich, jak
i wobec siebie i odczuwanego pragnienia
ukrycia „prowincjonalnoÊci” swojego miasta.
„To jest te˝ szansa dla m∏odych ludzi, by zoba-

czyç, ˝e ci ludzie z Zachodu sà tacy sami. Tak
samo pijà, jedzà, sà màdrzy i g∏upi. Bo, moim
zdaniem, w Polsce jest teraz takie coÊ, ˝e Za-
chód jest lepszy. ˚e jesteÊmy daleko za Mu-
rzynami. [...] ja mam stycznoÊç z zagraniczny-
mi ludêmi, z Niemcami, Austriakami i powiem
ci szczerze, ˝e nie wyglàdamy êle. Naprawd´.
Przyje˝d˝a do nas goÊç, szuszwol, jakich ma∏o,
a wielki Austriak, tak, czy tam Niemiec, czy
ktokolwiek. I pytam si´: «czy mówisz po an-
gielsku». «Nie». «No jak nie, to po co przyje-
cha∏eÊ?» Moim zdaniem, jak ludzie zobaczà,
˝e przyje˝d˝a Hiszpan czy ktoÊ i nie potrafi si´
dogadaç, to znaczy, ˝e to jest to samo. Ta sama
sierota jak my. On umie tylko hiszpaƒski, a my
tylko polski”.
„[...] mo˝emy zaczàç traciç cz´Êç komplek-
sów, którymi jesteÊmy obarczeni. JesteÊmy
miastem europejskim, przyjedzie multum ludzi
z zewnàtrz i si´ oka˝e, ˝e to sà normalni ludzie
albo jeszcze bardziej upoÊledzeni ni˝ my.
I tym samym sposobem oka˝e si´, ˝e my jeste-
Êmy normalni. ˚e my tutaj ˝yjemy na europej-
skim poziomie, byç mo˝e zarabiamy ciut
mniej, ale mamy ni˝sze koszty utrzymania,
ostro tyramy, jesteÊmy dumni z osiàgni´ç na-
szego kraju, ale generalnie: spierdzielaç, nie?”.

Obie te postawy: z jednej strony, nadzieja na
pokazanie Europie w∏asnej europejskoÊci,
a z drugiej – na uÊwiadomienie sobie „zwyk∏o-
Êci” i podobieƒstwa Europejczyków do nas,
nie muszà byç opozycyjne wzgl´dem siebie,
lecz cz´Êciej sà komplementarne i wyra˝ane
przez te same osoby, natomiast w ró˝nych
kontekstach, na przyk∏ad:
„Ale naprawd´, jak jechaliÊmy z nimi [goÊçmi
z Europy] z lotniska autobusem, przez zmo-
dernizowanà Bukowskà, zmodernizowanà
Polskà, przy stadionie coÊ si´ dzieje – to to sà
ju˝ drogi na poziomie. Ludzie sà tu bogato
ubrani. Ja myÊl´, ˝e to bardziej pomo˝e te˝ Po-
lakom, pewnie troch´ poznaniakom, w leczeniu
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takich naszych kompleksów. Ja myÊl´, ˝e lu-
dzie tutaj zdadzà egzamin, ˝e b´dà si´ starali
byç bardzo tacy goÊcinni, bardzo serdeczni.
A nie powinniÊmy mieç kompleksów – prze-
cie˝ jacy sà ci Francuzi, jacy sà rozmem∏ani,
jacy sà Hiszpanie rozmem∏ani, jacy sà Portu-
galczycy rozmem∏ani, Grecy, inni tacy. A my
si´ ciàgle boimy, co o nas pomyÊli ten mitycz-
ny tam… Jak mu si´ nie podoba, niech spada”.

Zyskanie dystansu wobec goÊci sprzyja przy-
wróceniu poczucia jednoÊci „nas jako pozna-
niaków” i rozwa˝aniom nad tym, „czy by∏o
warto” – czy wizyta goÊci nie zmusza nas do
nagi´cia naszego sposobu ˝ycia na co dzieƒ, na
czele z „poznaƒskà gospodarnoÊcià” oraz sys-
tematycznoÊcià, na rzecz prowizorki, robienia
„na szybcika” i zad∏u˝ania si´ na wielkà, nie-
koniecznie interesujàcà mnie imprez´.

Jak si´ na tych goÊci
przygotowaç?
Gospodarz przed wizytà goÊci poch∏oni´ty jest
przygotowaniami, a tym samym musi rozwià-
zaç typowe dla takiej sytuacji dylematy. W sy-
tuacji ograniczonego czasu i Êrodków jakie
rozwiàzania wybraç? Które wydatki uznaç za
kluczowe, a co mo˝na od∏o˝yç „na potem”?
Który z remontów jest realny czasowo i finan-
sowo? Co uznaç za priorytet: rozwiàzanie tym-
czasowe, za to szybkie i tanie, czy te˝ perspek-
tywiczne, za to drogie i d∏ugoterminowe? 

W narracji mieszkaƒców Poznania sposób
alokacji puli zasobów przeznaczonych na orga-
nizacj´ mistrzostw okaza∏ si´ jednà z dominu-
jàcych osi, wokó∏ których toczy∏a si´ rozmo-
wa. Temat finansów, jak mo˝na si´ domyÊliç,
podzieli∏ mieszkaƒców i ujawni∏ sprzecznoÊç
interesów ró˝nych grup. OczywiÊcie powszech-

ny dla dyskursu przygotowaƒ by∏ podzia∏
my–w∏adze, sporadycznie optymistyczny (zro-
bià, naprawià), cz´Êciej jednak krytyczny. Ta
krytyka ujawnia∏a z kolei nast´pne podzia∏y
i ró˝nice, ∏àczy∏a natomiast przede wszystkim
w podejrzewaniu w∏odarzy o korupcj´, nepo-
tyzm, wykorzystywanie Euro do rozwoju w∏a-
snych interesów politycznych oraz ignorowa-
nie g∏osu „zwyk∏ych mieszkaƒców”:
„Najbardziej zyska na pewno PZPN i wszyscy
w∏odarze, którzy po prostu b´dà mieli ogromne
korzyÊci finansowe z tego, no wiadomo – na-
wet by∏y podawane kwoty, które Lato i pozo-
stali zarobià. Tak˝e jeÊli chodzi o bezpoÊrednie
zyski finansowe, no to zyskajà po prostu bez-
poÊrednio organizatorzy, czyli PZPN, UEFA
i tak dalej”. 
„Moje obawy zwiàzane sà mo˝e jedynie z pra-
wid∏owym roz∏o˝eniem Êrodków, z tym, ˝eby
rzeczywiÊcie punkt ci´˝koÊci by∏ postawiony
na bezpieczeƒstwo kibiców, a nie na indywi-
dualne zarobki czy zlecenie panu Kaziowi zro-
bienie krzese∏, bo Kazio jest kolegà, z którym
si´ pije wódk´, tylko ˝eby przetargi by∏y kom-
petentne, ˝eby stadion by∏ zrobiony rzetelnie,
no bo na poczàtku by∏y w tej kwestii niejasno-
Êci. Od samych projektów, przetargów, by∏y
jakieÊ b∏´dy, rzeczy nie do przewidzenia, pro-
blem z wyjÊciem. Moja jedyna obawa tkwi
w kwestii rzetelnoÊci. ˚eby ka˝dy dobrze zro-
bi∏ swojà prac´”.
„Z tymi konsultacjami spo∏ecznymi to jest
Êrednio. Najlepszym przyk∏adem jest teraz ta
strefa kibica, którà wyznaczyli tu na placu
WolnoÊci i dopiero teraz, ju˝ po podj´ciu tej
decyzji, nast´pujà jakieÊ tam konsultacje spo-
∏eczne i mieszkaƒcy si´ burzà”.

Powszechne i umacniajàce poczucie „my,
– mieszkaƒcy” jest te˝ oskar˝anie w∏adz
o niegospodarnoÊç i wyznaczanie niew∏aÊci-
wych podmiotów do wykonywania poszcze-
gólnych zadaƒ. Ulubionym przyk∏adem nie-
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udolnoÊci miasta jest katastrofalny stan mura-
wy na stadionie miejskim. Mieszkaƒców wy-
jàtkowo zdaje si´ przygn´biaç fakt, ˝e to w∏a-
Ênie Poznaƒ, stereotypowo oszcz´dny i gospo-
darny, zajà∏ ostatnie miejsce wÊród innych miast
jeÊli chodzi o iloÊç pieni´dzy wydawanych na
kolejne wymiany êle posadzonej murawy. 
„Miasto op∏aca wszystkie roboty, które odby-
wajà si´ na stadionie i w tej chwili mam nieste-
ty bardzo negatywne skojarzenia, poniewa˝
ju˝ ileÊ razy by∏a wymieniana murawa na sta-
dionie. Co jest bardzo irytujàce, bo zamiast
zrobiç raz, a porzàdnie, to marnujà pieniàdze.
Przecie˝ z tego, co pami´tam, to chyba 400 ty-
si´cy z∏otych taka wymiana! Daj spokój. Po
prostu niegospodarnie to zrobili”.
„[Murawa] to wielka niegospodarnoÊç. Pozna-
niacy narzekajà. Zawsze jak jad´ taksówkà, to
taksówkarz, jakiÊ rodowity poznaniak, te˝ na-
rzeka, kibice, z którymi rozmawiam, te˝ narze-
kajà. Ta murawa, taki dra˝liwy punkt”.

Nie tylko murawa, ale i inne elementy stadio-
nu wykonane zosta∏y w opinii poznaniaków
niew∏aÊciwie. 
„Nie podoba mi si´ [stadion] i ˝a∏uj´, ˝e nie
zosta∏ zrobiony po poznaƒsku, czyli ˝e nikt
tego tak naprawd´ nie przemyÊla∏. Jest nie-
przemyÊlane. I pomijam [ju˝] to, ˝e jest nie-
∏adny, niezgrabny taki jest. I kosztowa∏
strasznie du˝o”. 

Stadion jest dla wielu zaprzeczeniem poznaƒ-
skoÊci, bardzo z∏ym Êwiadectwem wystawio-
nym miastu przez jego administratorów. La-
ment nad nieudolnoÊcià w∏adz ma w du˝ej
mierze powszechny i konsolidujàcy charakter.
Mieszkaƒcy jednoczà si´ w narzekaniu na t´
nieudanà inwestycj´, cz´sto si´ martwiàc, ˝e
mo˝na by zbudowaç stadion taniej, porzàdniej,
lepiej. Starsi mieszkaƒcy nawiàzujà nieraz do
okresu PRL („˝eby to jakoÊ wyglàda∏o, a nie
jak stadion 22 lipca wyglàda”, „do˝ynki by∏y

w 76 roku, to [te˝] by∏o wszystko robione na
ostatnià minut´, Êciany suszone, wszystko
wa∏kowane [...] no a potem obiekt podupad∏”,
„[dawniej] to te˝ by∏o robione wszystko na
hurra, a potem by∏o wszystko do poprawki.
Zresztà tak samo wszystko si´ w tej chwili
odbywa, wylot A2, wschodni, zachodni,
w którym mia∏em okazj´ uczestniczyç w budo-
wie – to wszystko by∏o robione po prostu na
styk, ˝eby by∏o”).

Dyskusja na temat „niedoróbek” ods∏ania po-
nadto istotnà kategori´ myÊlenia o zmianach
w mieÊcie w kategorii d∏ugo- lub krótkotermi-
nowych inwestycji. Czy na przyjazd goÊcia
lepiej zad∏u˝yç si´ zgodnie z zasadà „zastaw
si´, a postaw si´”, zostawiajàc myÊlenie o kon-
sekwencjach „na jutro”, czy te˝ kierowaç si´
raczej logikà racjonalnego planowania? Roz-
mówcy obawiajà si´, ˝e pierwsza logika wy-
piera drugà i zastanawiajà si´ nad tym, czy
wizyta goÊci warta jest rujnowania domowego
bud˝etu na ich przyj´cie. Wiele g∏osów wska-
zuje na to, ˝e Euro „to jest impreza, która tam
d∏ugo trwaç nie b´dzie”, sà to „raptem trzy me-
cze”, i pyta si´, „czy by∏o warto” („nie wiem,
czy to tak naprawd´ przyniesie zysk [...] czy
strat´”, „ja si´ mega cieszy∏am [...] natomiast
im bli˝ej, tym gorzej, tym bardziej czujesz ab-
surd tych inwestycji [...] trzy mecze, prosz´
ci´: trzy mecze! To powoduje taki dysonans,
˝e cieszy mnie, ˝e b´dziemy tu mieç jakichÊ
mi∏ych obcokrajowców [...] natomiast pod kà-
tem finansowym to mnie dr´czy”). Co cieka-
we, kosztowny stadion wraz z jego felernà
murawà krytykujà zarówno kibice Lecha (któ-
rzy woleliby na mecze klubowe mniejszy, za
to wype∏niony po brzegi stadion, a tak˝e do-
strzegajà liczne niedoróbki architektoniczne),
osoby zainteresowane szerzej sportem, w tym
dziennikarze sportowi (wÊciekli, ˝e stadion na-
daje si´ wy∏àcznie do pi∏ki no˝nej, podczas
gdy móg∏by zostaç zaplanowany jako arena
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wielu dyscyplin sportowych), jak i ci niezain-
teresowani sportem w ogóle. 
„W takiej formie, w jakiej stadion zosta∏ stwo-
rzony, jest… no… jest to niestety nietrafiona
inwestycja. Dlatego, ˝e stadion z ka˝dym ro-
kiem b´dzie robi∏ dziur´ w bud˝ecie miasta Po-
znania, chocia˝by wymiana dwa razy w sezo-
nie trawy, nawierzchni, co jest totalnym kretyƒ-
stwem i wymiana ca∏ej nawierzchni kosztuje
200 tysi´cy z∏otych na dzieƒ dzisiejszy. A b´-
dzie dro˝sze, poniewa˝ wszystko dro˝eje”.
„[Mog∏a powstaç] taka jednostka sportowa
z cyklu: profesjonalne centrum sportu [...]. Na-
tomiast w Polsce jest prymat pi∏ki no˝nej nad
innymi dziedzinami sportu, akurat mnie to tro-
ch´ denerwuje. Dlatego ˝e ten stadion móg∏
byç jednoczeÊnie i do pi∏ki no˝nej, i do koszy-
kówki, i byç lodowiskiem, ˝eby Poznaƒ wresz-
cie dorobi∏ si´ [...] wszed∏ do ligi krajowej,
a potem mo˝e ju˝ do europejskich lig, by∏yby
rozgrywki w hokeju na lodzie”.

K∏opot ze stadionem polega na tym, ˝e jest to
element niezb´dny do tego, by Poznaƒ w ogó-
le móg∏ gospodarzem Euro zostaç. Co wi´cej,
paradoksalnie remont tak zwanej czwartej try-
buny, wykonany lata wczeÊniej, doprowadzi∏
do tego, ˝e Euro w Poznaniu mog∏o dojÊç do
skutku (miasto zakwalifikowa∏o si´ jako dys-
ponujàce pewnym potencja∏em), zarazem jed-
nak czwarta trybuna utrudni∏a póêniejszy re-
mont ca∏oÊci, doprowadzajàc do tego, ˝e bry∏a
stadionu jest niejednolita i przez wielu wy-
Êmiewana). Czwarta trybuna okaza∏a si´ wi´c
elementem o nies∏ychanej mocy sprawczej.
Kiedy machina raz wprawiona zosta∏a w ruch,
nie mo˝na ju˝ by∏o jej powstrzymaç. Poznaƒ
zosta∏ gospodarzem i stadion wyremontowaç
musia∏ wedle „europejskich standardów”. Po-
zwala to niektórym cz´Êciowo neutralizowaç
przykre uczucia, przypisujàc Poznaniowi mia-
no odwa˝nego pioniera – jeÊli si´ zestawimy
z innymi polskimi miastami.

„Powiem tak. Gdyby nie rozpocz´to budowy
stadionu w Poznaniu w 2003 roku [...] to my-
Êl´, ˝e o Euro w Poznaniu, a mo˝e nawet
w Polsce, moglibyÊmy pomarzyç. Dlatego ˝e
budowa stadionu w Poznaniu, tej czwartej
trybuny [...] pokaza∏a, ˝e w Polsce da si´ coÊ
wybudowaç, ˝e ma to standard wy˝szy ni˝ te
archaiczne stadiony, co tutaj by∏y, i ˝e jest to
taki dobry prognostyk, ˝e mo˝na staraç si´
o coÊ wi´cej, ˝e bud˝ety to wytrzymujà. [...]
Ten poznaƒski stadion ze wszystkich, które
powstanà na Euro, b´dzie chyba najmniej este-
tyczny. [...], ale tu niestety p∏acimy cen´ za to,
˝e byliÊmy pierwsi. [...]. Poznaƒ znów musia∏
wyjÊç przed szereg i pokazaç kierunek, w ja-
kim nale˝y dà˝yç. Reszta wiedzia∏a ju˝, jak to
zrobiç, jak to zrobiono u nas i jak to zrobiç, ˝e-
by by∏o dobrze zrobione”.

Kwestia stadionu i kszta∏tu przygotowaƒ do
Euro, jak wspomnieliÊmy, nie tylko jednoczy
mieszkaƒców w krytyce, ale i ich dzieli. To, ˝e
stadion móg∏by byç taƒszy i lepszy, jest opinià
podzielanà przez wi´kszoÊç. Najwi´ksze po-
dzia∏y uwidaczniajà si´ natomiast w dyskusji
nad tym, czy inwestycja w Euro, stadion
i w ogóle sport to w∏aÊciwy kierunek rozwoju
miasta. IloÊç pieni´dzy zainwestowana w sta-
dion bywa rozpatrywana jako pula, którà mo˝-
na by spo˝ytkowaç inaczej. Nawet uznajàc
kierunek „sport” za s∏uszny, ˝al funduszy uci´-
tych na inne jego dyscypliny. Ârodowisku kibi-
ców ˝al, ˝e fundusze obetnie si´ klubowi KKS
Lech, dziennikarzom sportowym ˝al koszy-
kówki czy hokeja na lodzie. W tej dyskusji
szczególnie odró˝nia si´ od innych Êrodowisko
odcinajàce si´ od sportu jako antykultury: 
„Zdecydowanie has∏o «Poznaƒ stawia na
sport» powinno tak naprawd´ brzmieç «Poznaƒ
stawia tylko na sport». Wszystkie inne obszary,
zw∏aszcza kultura, sà zupe∏nie zaniedbywane
przez w∏adze miasta, w taki olewacki sposób.
Nie tylko w kwestiach finansowych. Pokazy-

26 2



wanie, jak przez zignorowanie Kongresu Kul-
tury, ˝e w tym mieÊcie kultur´ mamy gdzieÊ”. 

Ta ostatnia wypowiedê wskazuje na drugie,
poza kibicowskim, Êrodowisko anty-Euro
2012, ∏àczàce opowiadajàcych si´ za „kulturà
i sztukà” i odcinajàcych si´ od has∏a „Poznaƒ
stawia na sport” i od kibicowania. Co ciekawe,
najsilniejsza krytyka Euro 2012 ∏àczy nieraz
Êrodowiska skrajnie od siebie odleg∏e: fana-
tycznych kibiców i antykibiców. S∏absza lub
nieobecna wydaje si´ natomiast u osób nie ma-
jàcych wyraênych dyspozycji do tego typu po-
staw, „porzàdnych”, „przeci´tnych” poznania-
ków, którzy pi∏kà ogólnie si´ nie interesujà, ale
nabyli bilet na jeden z meczów, bo jak ju˝ jest,
to „grzech by∏oby nie zobaczyç”; nie opowia-
dajà si´ za ˝adnà ze stron sporu o moderniza-
cj´ i patriotyzm, ale Euro uruchamia u nich pa-
triotyzm odÊwi´tny i lokalny („no jak sà jakieÊ
mistrzostwa czy mundial i grajà Polacy, to ja,
który nie jestem kibicem, jestem tam w stanie
krzyczeç przed telewizorem [...] ale nie na tej
zasadzie, ˝ebym kibicowa∏, ˝ebym si´ dowia-
dywa∏ przed meczem, ˝e specjalnie”); nie an-
ga˝ujà si´ za bardzo w spory o kszta∏t miasta
albo z powodu rezygnacji i wycofania, albo
traktujàc je pragmatycznie i jako coÊ „spadajà-
cego z nieba” („ja Bukowskà cz´sto je˝d˝´, to
przynajmniej wyremontowanà b´d´ mia∏”,
„zawsze chocia˝ te skwerki troch´ uprzàtnà”). 

 

Wizyta goÊci na Euro stanowi zwierciad∏o uka-
zujàce autodefinicje poznaniaków. Trzymajàcy
lustro europejski goÊç nie reprezentuje specyfiki
ró˝nych krajów, klas czy Êrodowisk; stanowi on
raczej jednolità figur´ uosabiajàcà niedoÊcignio-
nà elegancj´, niezawodnoÊç i zadbanie. Jego
wizyta mobilizuje do zdwojonych wysi∏ków
skupionych na swoim wizerunku, a jednocze-
Ênie jest problematyczna, oznacza bowiem, ˝e

trzeba si´ wbiç w niekoniecznie pasujàcy,
ciasny europejski surdut. Mo˝e to wywo∏y-
waç zarówno z∏oÊç na to, ˝e strój nie pasuje
do codziennoÊci i w∏asnego gustu, jak i l´k,
czy b´dzie si´ w stanie go za∏o˝yç, a potem nie
poplamiç. Uczuciom tym towarzyszà konflikty
wewn´trzne i reakcje obronne, na przyk∏ad
przerzucanie odpowiedzialnoÊci za zaprosze-
nie goÊci czy sposób przygotowywania si´ na
ich wizyt´ na zarzàdców miasta lub na wspó∏-
mieszkaƒców. Znacznie rzadsza jest próba re-
fleksji nad osobà goÊcia i odwracanie zwiercia-
d∏a lub rozbijanie go na wiele mniejszych luster.

Jak staraliÊmy si´ pokazaç, wszystkie te reak-
cje na Euro i cechujàce je ambiwalencje sà za-
le˝ne od relacyjnych i kontekstowych granic
mi´dzy „ja”, „my” i „oni”. Wiele osób miewa
na przemian ró˝ne reakcje lub stopniowo prze-
chodzi od jednej do drugiej, na przyk∏ad od en-
tuzjazmu do l´ku. Z drugiej strony, widoczne
jest utrwalanie si´ ró˝nic pomi´dzy okreÊlony-
mi Êrodowiskami spo∏ecznymi w tym, jakie
dyskursy najcz´Êciej si´ stosuje w kontekÊcie
Euro. Mo˝na te˝ zaobserwowaç reprodukowa-
nie si´ na poziomie Poznania opozycji i dysku-
sji ogólnopolskich, takich jak walka bardzo sil-
nego dyskursu westernizacji (zeuropeizowaç
wreszcie ten nasz zaÊcianek) z dyskursem od-
wo∏ujàcym si´ do kategorii lokalnoÊci. Ten
ostatni mo˝e przyjmowaç postaç oporu prze-
ciw podporzàdkowaniu naszego ˝ycia obcym
wzorom (od wtràcania si´ w budow´ „nasze-
go” stadionu po obcinanie nam „kultury kosz-
tem sportu”), troski o zachowanie poznaƒskiej
gospodarnoÊci, mo˝e wreszcie oznaczaç prób´
dekonstrukcji samej kategorii „europejskoÊci”,
demitologizowania goÊcia i pozbywania si´
patrzenia na swoje miasto przez pryzmat roz-
maitych kompleksów.
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