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Strefa kibica przygotowywana w Poznaniu na
Euro 2012 b´dzie podzielona na dwie cz´Êci:
g∏ównà, usytuowanà na placu WolnoÊci, oraz
drugà – „spokojniejszà” – na Alejach Marcin-
kowskiego. Pierwsza przeznaczona jest dla
„prawdziwych”, zagorza∏ych kibiców, druga
dla tych, którzy nie interesujà si´ pi∏kà no˝nà.
OdnoÊnie wyodr´bnienia strefy „chilloutu”
Micha∏ Prymas, dyrektor Biura Euro 2012
w Poznaniu, powiedzia∏: „my ju˝ teraz spoty-
kamy si´ z pozytywnymi reakcjami, zw∏aszcza
ze strony dziewczyn i ma∏˝onek zagorza∏ych
fanów, które b´dà mog∏y zostawiç swoich
partnerów pod scenà, a same b´dà mog∏y udaç
si´ na plotki w bardziej zaciszne miejsce”1.
I choç oficjalnie nikt nie nazywa tych sfer
„m´skà” i „kobiecà”, to wypowiedê Micha∏a
Prymasa nadaje obu przestrzeniom takie w∏a-
Ênie etykiety. Przestrzenie, wydatki, aktywno-
Êci – wszystko, co zwiàzane z Euro 2012,
opiera si´ na podziale na „kobiece” versus
„m´skie”. 

Kobiecy azyl – kobiece
aktywnoÊci 

W przyj´tej przez Micha∏a Prymasa wizji
„spokojniejsza” cz´Êç poznaƒskiej strefy kibi-
ca przypominaç b´dzie w czerwcu ¸ódê.
W trakcie Euro 2012 bowiem ¸ódê stanie si´
„miastem przyjaznym dla kobiet”, miastem,
gdzie „kobiety znajdà azyl”2. Jak mówi Moni-
ka Karolczak, zast´pca Biura Promocji, Tury-
styki i Wspó∏pracy z Zagranicà UM w ¸odzi,
„postaramy si´, ˝eby sp´dzajàce tu czas kobie-
ty mia∏y do dyspozycji szereg atrakcji, ale
równie˝, ˝eby pozna∏y ¸ódê, wyciszy∏y si´
i delektowa∏y wolnym czasem”3.

Tak jak w Poznaniu kobiety „b´dà mog∏y sobie
poplotkowaç”, tak w ¸odzi b´dà mia∏y okazj´
realizowaç si´ w ró˝nych innych „kobiecych”
aktywnoÊciach. Jak czytamy, w planach sà
„24- i 48-godzinne pakiety weekendowe obej-
mujàce zni˝ki do teatrów, kin czy muzeów,
a tak˝e rabaty w hotelach, gabinetach kosme-
tycznych i salonach SPA”. Hanna Zdanowska,
prezydent ¸odzi, deklaruje: „B´dziemy zach´-
caç lokalnych przedsi´biorców z bran˝y ko-
smetycznej, fryzjerskiej, stylistów i fachowców
od wizerunku, by przygotowali specjalne zni˝-
ki dla kobiet”. Skupienie si´ na tego rodzaju
aktywnoÊciach nie mo˝e zaskakiwaç, skoro
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Wi´kszoÊç feministek, 
krytycznie oceniajàc 
nie tylko sam fakt 
organizacji Euro 2012,
i zwiàzane z tym koszty, 
ale równie˝ zdominowany 
przez m´˝czyzn Êwiat futbolu –
nie zauwa˝a kobiet
interesujàcych si´ pi∏kà no˝nà
ani tych, które sà 
czynnie zaanga˝owane 
w ten sport. 

1 Wypowiedê pochodzi z programu Poznaƒ na Euro
emitowanego w lokalnej telewizji WTK. Odcinek
programu dost´pny jest na: http://www.wtk.com.pl/
index.php?section=magazyn&id=53. 

2 Zob. Pawlak M., ¸ódê miastem przyjaznym dla kobiet
w czasie Euro 2012, ¸ódê NaszeMiasto.pl, 8.06.2011,
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/943525,lodz-
miastem-przyjaznym-dla-kobiet-w-czasie-euro-
2012,id,t.html (21.03.2012); Bia∏ecka E., Na Euro 2012
¸ódê zamieni si´ w miasto kobiet, MojeMiasto.pl,
8.06.2011, http://www.mmlodz.pl/374546/2011/6/8/na-
euro—lodz-zamieni-sie-w-miasto-
kobiet?category=news (21.03.2012). 

3 Wszystkie cytaty dotyczàce tego projektu pochodzà,
jeÊli nie jest zaznaczone inaczej, z dwóch opisanych
wy˝ej artyku∏ów. 



prezydent ¸odzi twierdzi, ˝e „dla ka˝dej ko-
biety nie ma nic przyjemniejszego ni˝ zabiegi
spa”, a „kobiecie nic nie poprawia humoru tak,
jak wizyta u fryzjera, kosmetyczki czy zakup
nowej bluzki”4. 

Pierwszà tak zwanà twarzà planowanego
przedsi´wzi´cia jest Barbara Tatara, Miss Po-
lonia 2007, która, jak czytamy, „b´dzie uczyç
kobiety, jak elegancko chodziç na wysokich
obcasach, jak pozowaç do zdj´ç, by wyglàdaç
pi´knie, i jak dobrze si´ prezentowaç przy ka˝-
dej okazji”. Zarówno wypowiedzi prezydent
¸odzi, jak i wybór Miss Polonia na jednà z am-
basadorek nie tylko wskazujà na bardzo stereo-
typowe postrzeganie kobiet/kobiecoÊci, ale
równie˝ s∏u˝à umacnianiu tych stereotypów.
KobiecoÊç zostaje tu sprowadzona do atrakcyj-
noÊci fizycznej, pi´knego wyglàdu, a tak˝e do
obiektu (m´skich?) spojrzeƒ. Taki przekaz wy-
daje si´ jeszcze zrozumia∏y, gdy jego autorkà
jest Miss Polonia, a wi´c osoba, która sukces
zawdzi´cza w∏aÊnie swojej, wystawionej na
pokaz i ocen´, cielesnoÊci. Trudno jednak zro-
zumieç, dlaczego kobieta, która osiàgn´∏a suk-
ces zawodowy, aktywna politycznie, przedsta-
wicielka w∏adzy, prezentuje tak jednostronne
i powierzchowne (dos∏ownie i w przenoÊni)
postrzeganie kobiecoÊci. A równoczeÊnie,
poprzez swoje wypowiedzi, deprecjonuje zna-
czenie kobiet w sferze publicznej i dla sfery
publicznej, choç sama jest jej aktywnà uczest-
niczkà.

Drugà osobà promujàcà opisywany projekt jest
siatkarka Joanna Mirek, która – jak czytamy –
„podpowie, jaka dyscyplina sportu b´dzie
idealna dla paƒ chcàcych zachowaç sylwetk´
nastolatki”. Taki przekaz wpisuje si´ w ten dys-
kurs dotyczàcy aktywnoÊci sportowej kobiet,
który wskazuje nie tyle na przyjemnoÊç wyni-
kajàcà z samego faktu uprawiania sportu, ile
na jego instrumentalny charakter – sport jest

potrzebny po to, by móc ucieleÊniç obowiàzu-
jàcy idea∏ kobiecoÊci. Joanna Mirek reprezen-
tuje jednà z najpopularniejszych dyscyplin
sportowych w naszym kraju, zarówno na po-
ziomie profesjonalnym, jak i amatorskim, wi´c
jej udzia∏ w tym projekcie by∏by znakomità oka-
zjà do promowania tej dyscypliny wÊród kobiet,
do wskazywania korzyÊci – zdrowotnych, towa-
rzyskich czy emocjonalnych – wynikajàcych
z aktywnoÊci fizycznej. Tymczasem siatkarka
staje si´ „twarzà” imprezy, która definiuje si´
niejako w kontrze do sportu. Choç paradoksal-
nie mo˝na powiedzieç, ˝e wizerunek kobieco-
Êci promowany w ¸odzi jest taki sam, jak wi-
zerunek kobiecoÊci promowany w m´skim
Êwiecie sportu, gdzie zarówno zawodniczki,
jak i kibicki ocenia si´ poprzez pryzmat hete-
ronormatywnoÊci. 

W podzia∏ na m´ski Êwiat pi∏ki no˝nej i kobie-
cy Êwiat bez pi∏ki wpisuje si´ tak˝e projekt
„Dru˝yna Euro 2012” (www.druzynaEuro
2012.pl), gdy˝, jak czytamy, to kobiety „mogà
najbardziej skorzystaç na Euro 2012 [...], pod-
czas gdy panowie b´dà poch∏oni´ci emocjami
zwiàzanymi z pi∏kà no˝nà”5. Jednak z tej trady-
cyjnej, z perspektywy p∏ci, wizji Êwiata wyra-
sta projekt majàcy na celu zwi´kszenie pu-
blicznej aktywnoÊci kobiet. Jest on bowiem
skierowany wy∏àcznie do kobiet nieaktywnych
zawodowo, niezale˝nie od wieku, zamieszka-
∏ych na terenie Dolnego Âlàska, w tym przede
wszystkim: wchodzàcych po raz pierwszy na
rynek pracy, chcàcych wróciç na ten rynek po
urlopie macierzyƒskim i/lub wychowawczym
oraz studentek studiów niestacjonarnych i wie-
czorowych. W ramach projektu organizuje si´
dwa rodzaje szkoleƒ: zawodowe (w tym
nakierowane, z jednej strony, na dziennikar-
stwo i promocj´, a z drugiej,  na dzia∏alnoÊç
artystyczno-r´kodzielniczà) oraz wolontariac-
kie zwiàzane z organizacjà du˝ych imprez ma-
sowych. WyjÊciowe za∏o˝enie o wykluczeniu
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kobiet z Euro 2012 przek∏ada si´ tutaj nie na
umacnianie podzia∏u na „kobiece” i „m´skie”
w innych sferach ˝ycia spo∏ecznego, ale na
dzia∏ania majàce na celu zatarcie tych granic,
niwelowanie ró˝nic. Nawet jeÊli prowadzenie
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej jest w wy-
padku tych szkoleƒ przedstawiane na przyk∏a-
dzie „kobiecej” bran˝y, to i tak promuje to ak-
tywnoÊç zawodowà i przedsi´biorczoÊç wÊród
kobiet. 

W myÊl przedstawianych projektów kobiety na
czas Euro 2012 zamienià si´ w „rezydentki”
specjalnych „kobiecych” sfer, oddzielonych od
„m´skiego” Êwiata pi∏ki no˝nej, w których b´-
dà si´ oddawaç „typowo kobiecym” przyjem-
noÊciom lub – rzadziej – zdobywaç wiedz´
i umiej´tnoÊci zawodowe. Na podstawie in-
nych inicjatyw zwiàzanych z Euro 2012 mo˝-
na uznaç, ˝e podstawà tego oddzielenia si´
kobiet od sportu jest nie tyle „kobieca natura”,
ile wzgl´dy bezpieczeƒstwa.

Kobieta w niebezpieczeƒstwie

Na zagro˝enie bezpieczeƒstwa kobiet podczas
masowych imprez sportowych zwracajà uwa-
g´ organizatorzy zarówno wydarzeƒ, które ju˝
si´ odby∏y, jak i tych, które majà dopiero
nastàpiç6. Polskà inicjatywà podejmujàcà ten
problem jest Bezpieczeƒstwo Kobiet 2012
(www.bezpieczenstwokobiet2012.info), akcja
spo∏eczna realizowana przez Fundacj´ Inicja-
tyw Spo∏ecznych „Si´ Zrobi!” i Instytut Kultu-
ry Miejskiej w Gdaƒsku7. Program sk∏ada si´
z kampanii spo∏ecznej, która ma zapobiegaç
przemocy wobec kobiet, oraz z serwisu inter-
netowego, gdzie znajdujà si´, dost´pne w kilku
wersjach j´zykowych, porady dotyczàce uni-
kania przemocy seksualnej i radzenia sobie
w sytuacji, gdy staniemy si´ jej ofiarà. 

W kontekÊcie masowych imprez sportowych
istotne jest tak˝e zwrócenie uwagi na problem
prostytucji i zwiàzanych z nià seksturystyki
i handlu kobietami. O skali tego zjawiska
Êwiadczà dane: 40 tysi´cy prostytutek podczas
mistrzostw Êwiata w Niemczech w 2006 roku
i 45 tysi´cy w Republice Po∏udniowej Afryki
w 2010 roku. W Polsce i na Ukrainie równie˝
nale˝y spodziewaç si´ zwi´kszonej liczby pro-
stytutek, jak bowiem czytamy w jednym z arty-
ku∏ów, „przygotowanie do zapewnienia kibi-
com rozrywki widaç jak na d∏oni. W jednym
z zamkni´tych poznaƒskich nocnych klubów
trwa remont. Za kilka miesi´cy najprawdopo-
dobniej przekszta∏cony w hotel na godziny
b´dzie dysponowa∏ 50 pokojami. [...] we
wszystkich miastach organizujàcych mecze
dynamicznie roÊnie zainteresowanie wynaj-
mem mieszkaƒ, które zdaniem Êledczych mogà
byç przeznaczone do Êwiadczenia us∏ug seksu-
alnych”8. W tym samym artykule cytowany
jest Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy
Wojewódzkiej w Poznaniu, który mówi: „Nie-
mal codziennie dostaj´ e-maile z zagranicy.
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4 Cyt. za: jaqb, jw, Podczas Euro 2012 ¸ódê ma si´
staç miastem kobiet, Gazeta.pl, 8.06.2011,
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,9747309,Podczas_E
uro_2012_Lodz_ma_sie_stac_miastem_kobiet.html
(21.03.2012). 

5 Wypowiedê Krzysztofa Bieganowskiego z wywiadu
przeprowadzonego przez Juli´ Daçko, Dru˝yna Euro
2012 szansà dla kobiet!, NaSalony.pl,
http://www.nasalony.pl/cafe-woman/przyjazne-
kobiecie/336-druzyna-euro-2012-szansa-dla-kobiet
(21.03.2012). 

6 Zob. Kaim A., Sportowe imprezy masowe a przemoc
wobec kobiet. Czynniki ryzyka, Bezpieczeƒstwo
Kobiet 2012, a tak˝e Robinson L., Sporting sexuality:
the glorification of hockey and violence against
women, za: http://www.playthegame.org/fileadmin/
image/PTG2011/Presentation/Wednesday/Robinson-
Sporting_Sexuality_october2011.pdf (21.03.2012). 

7 Innà wa˝nà akcjà jest kampania „Nie przegraj”
organizowana przez Fundacj´ Dzieci Niczyje,
zwracajàca uwag´ na wykorzystywanie seksualne
dzieci i m∏odzie˝y w zamian za korzyÊci materialne. 

8 Kacewicz M., Marczak M., Euro 2012: Gra wst´pna
rozpocz´ta, „Newsweek”, 30.01.2012,
http://m.newsweek.pl/euro2012,euro-2012—gra-
wstepna-rozpoczeta-,87764,1,1.html (21.03.2012). 



Ich autorzy pytajà, czy zatrzymanemu w towa-
rzystwie prostytutki kibicowi gro˝à prawne
konsekwencje”9.

Problem prostytucji podczas Euro 2012 wyda-
je si´ jeszcze powa˝niejszy na Ukrainie, na
co zwracajà uwag´ w swoich happeningach
przedstawicielki Ruchu Kobiecego Femen,
o których w mediach cz´Êciej si´ mówi w kon-
tekÊcie formy ich protestów (aktywistki poja-
wiajà si´ zazwyczaj topless) ni˝ g∏oszonych
hase∏. Wed∏ug przedstawicielek Femen, Euro
2012 „zamieni Ukrain´ w burdel”, bo „Euro to
Êwi´to prostytucji”. UcieleÊnieniem tej wizji sà
alternatywne maskotki Euro 2012 zapropono-
wane przez grup´ Femen, lubiàce piwo, seks
i pi∏k´ no˝nà (kolejnoÊç nieprzypadkowa), któ-
rych imiona – Blyadek i Blyadko – majà si´
kojarzyç ze s∏owem „bladê”10. 
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9 Ibidem. 
10 Zob. Gal I., Femen: Euro to Êwi´to prostytucji.

„Wysokie Obcasy”, 15.09.2011,
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/1,96856,10294854,Femen__Euro_to_swieto_p
rostytucji.html (21.03.2012). Zdj´cia maskotek, w które
„wcielajà si´” aktywistki z grupy Femen, mo˝na
zobaczyç na stronie tej grupy:
http://femen.livejournal.com/119196.html. 

11 Egzemplifikacjà tego konfliktu jest zachowanie Litara,
szefa Wiary Lecha, w stosunku do kibica / rodziny
kibiców ubranych w barwy narodowe podczas meczu
reprezentacji Polski z Wybrze˝em KoÊci S∏oniowej
rozgrywanego na stadionie Lecha. Wi´cej na temat
istniejàcych podzia∏ów mi´dzy kibicami i postawy
kibiców klubowych wobec Euro 2012 mo˝na
przeczytaç w raporcie z projektu badawczego Stadion
– Miasto – Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury
polskiej. Publikacja jest dost´pna na stronie
internetowej Fundacji Obserwatorium. 

12 OkreÊlenie stosuj´ za ww. raportem. 
13 Poziom zagro˝enia/ryzyka zwiàzany z tymi dwoma

typami kibiców dobrze ilustrujà mecze, które mia∏y si´
odbyç na Stadionie Narodowym w lutym 2012 roku.
Na stadionie nie zosta∏ rozegrany mecz 
o Superpuchar pomi´dzy Legià Warszawa a Wis∏à
Kraków, gdy˝ jest to mecz tzw.
wysokiego/podwy˝szonego ryzyka. Natomiast mecz
reprezentacji móg∏ si´ odbyç na tym stadionie, gdy˝
mecze reprezentacyjne nie majà takiego statusu. 



Wskazywanie na problem prostytucji, handlu
kobietami, a tak˝e molestowania czy przemo-
cy seksualnej jest bez wàtpienia istotne i choç
oczywiÊcie zjawiska te nie dotyczà tylko im-
prez sportowych, to, jak si´ wydaje, Euro 2012
jest dobrà okazjà, by unaoczniç te wa˝ne,
a cz´sto przemilczane zjawiska. Z drugiej jed-
nak strony, trudno do koƒca zgodziç si´ z ta-
kim przekazem, który uto˝samia kibica pi∏ki
no˝nej wy∏àcznie z alkoholem, wandalizmem
czy (nielegalnym) seksem, a tym samym ca∏e
wydarzenie, jakim jest Euro 2012, przedstawia
jedynie w kategoriach z∏a czy zagro˝enia. 

Doniesienia medialne uto˝samiajà najcz´Êciej
kibica pi∏karskiego z „kibolem” czy po prostu
chuliganem. Tym samym ignorujà istniejàce
wewnàtrz kibicowskiego Êwiata podzia∏y. I nie
chodzi tutaj o konflikt pomi´dzy zwolennika-
mi poszczególnych klubów pi∏karskich, tak
zwanej kosy, ale o ró˝nice pomi´dzy kibicami
klubowymi a tak zwanymi „Januszami” czy
„piknikami”. Pierwsza grupa to kibice zwiàza-
ni z konkretnymi klubami pi∏karskimi, aktywni
w dzia∏alnoÊci kibicowskiej, towarzyszàcy
swojej dru˝ynie na spotkaniach wyjazdowych,
na stadionie siadajàcy zazwyczaj w „kotle” na
stadionie Lecha Poznaƒ czy „na ̋ ylecie” na sta-
dionie warszawskiej Legii. Dla cz´Êci z tych
kibiców, choç z pewnoÊcià nie dla wszystkich,
obrona barw klubowych, a tak˝e coraz cz´Êciej
wartoÊci narodowych staje si´ pretekstem do
chuligaƒskich wybryków. Przypisujà sobie oni
miano jedynych „prawdziwych” kibiców i, co
najwa˝niejsze z punktu widzenia analizowa-
nych zagadnieƒ, nie interesujà si´ zazwyczaj
meczami reprezentacji, a tym samym nie za-
mierzajà aktywnie uczestniczyç w Euro 2012.
Druga z wyró˝nionych grup – „Janusze”/„pik-
niki”, to w∏aÊnie te osoby, które przychodzà
na mecze reprezentacji i b´dà równie˝ na sta-
dionach podczas meczów polskiej reprezenta-
cji na mistrzostwach Europy. Wed∏ug kibiców

dru˝yn lokalnych nie sà oni jednak „prawdzi-
wymi” kibicami pi∏karskimi, lecz mi∏oÊnikami
eventów, a mecz reprezentacji pi∏karskiej trak-
tujà na równi z meczem reprezentacji siatkar-
skiej czy konkursem skoków narciarskich
w Zakopanem. Jest to raczej rodzaj Êwi´ta,
pikniku, a nie „prawdziwa” pi∏ka no˝na11. 

Rysuje si´ tu pewna sprzecznoÊç, z jednej
bowiem strony, mo˝na za∏o˝yç na podstawie
deklaracji „etnokibiców”12 i dotychczasowej
praktyki, ˝e na stadionach podczas Euro 2012
pojawià si´ kibice, którzy nie stanowià zagro˝e-
nia. Z drugiej strony ci, którzy przez media sà
kreowani jako potencjalne zagro˝enie dla „na-
rodowego Êwi´ta”, jakim ma byç Euro 2012, nie
sà nim w ogóle zainteresowani13. Dlaczego
wobec tego si´ uwa˝a, ˝e kobiety na ten czas
wymagajà specjalnej ochrony? Czy kobiety nie
mogà, nie chcà braç udzia∏u w „pikniku”? Czy
„Janusze” stanowià dla nich zagro˝enie? 

Zatem o ile za istotne uwa˝am wskazywanie
na rzeczywiste zagro˝enia zwiàzane z Euro
2012 dotyczàce bezpieczeƒstwa, w tym bez-
pieczeƒstwa kobiet, o tyle ignorowanie zró˝ni-
cowania kibicowskiego Êwiata, nierozró˝nia-
nie kibica reprezentacji od kibica klubowego
prowadzi, moim zdaniem, do niesprawiedli-
wych ocen i niekoniecznie uzasadnionej „pani-
ki” zwiàzanej z pi∏karskimi mistrzostwami.
˚a∏owaç mo˝na, ˝e pojawia si´ ona tak˝e
w wypowiedziach niektórych feministek, które –
jak si´ wydaje – powinny byç szczególnie wy-
czulone na postrzeganie Êwiata przez uprasz-
czajàce podzia∏y. Najlepszà ilustracjà tego jest
wypowiedê Kazimiery Szczuki, która skutki
Euro 2012 opisa∏a w nast´pujàcy sposób: „Pe∏-
no pot∏uczonych butelek, zdemolowanych
przystanków, ludzi zara˝onych chorobami we-
nerycznymi i kobiet przywiezionych do seksu-
s∏ug. To jest samczy, infantylny i idiotyczny
kult igrzysk, które nie majà ˝adnego celu, poza
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tym, ˝eby ci m´˝czyêni mieli frajd´”14. Trzy-
majàc si´ przedstawionego wczeÊniej podzia-
∏u, warto zauwa˝yç, i˝ „pikniki” z regu∏y nie
powodujà zniszczeƒ ani na stadionach, ani
w mieÊcie, a znacznà grup´ wÊród nich stano-
wià kobiety. Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt,
˝e oko∏o 1/3 stewardów majàcych strzec bez-
pieczeƒstwa na stadionach podczas Euro 2012,
to kobiety, a wÊród kandydatów na wolontariu-
szy kobiety stanowià a˝ 60 procent. Nie jest
zatem tak, ˝e Euro 2012 jest tylko sprawà m´-
skà i niebezpiecznà. 

„Kobiece” prace 
versus „m´skie” rozrywki
Trzecim typem kobiet obecnych w dyskursie
Euro 2012 sà: matka, przedszkolanka, nauczy-
cielka czy piel´gniarka, czyli te wszystkie ko-
biety, które zajmujà si´ dzieçmi i/lub pracujà
w nisko op∏acanych sfeminizowanych bran-
˝ach. To w imieniu tych kobiet wypowiadajà
si´ feministki zwracajàce uwag´ na koszty
zwiàzane z Euro 2012. Cytowana ju˝ wcze-
Êniej Kazimiera Szczuka twierdzi: „My jako
spo∏eczeƒstwo nic nie b´dziemy z tego mieli.
Feministki od poczàtku mówi∏y, ˝e to jest tylko
dla facetów, ˝e to jest wielki biznes, ˝e nie
utrzymamy tych wszystkich obiektów. Te pie-
niàdze sà wyrzucone poza spo∏eczne cele”15.
Na problem ten zwraca równie˝ uwag´ Mag-
dalena Âroda, która pyta∏a w swoim felietonie
zamieszczonym we „WproÊcie”: „Po co nam,
warszawiakom, ten koszmarny stadion, unoszà-
cy si´ nad miastem jak podarte gacie kibica, po
co nam te – jeszcze koszmarniejsze – koszta
utrzymania trawy, trybun i dzia∏aczy (bo pi∏ka-
rzy przecie˝ nie mamy?)”16. 

Koszty zwiàzane z budowaniem, a nast´pnie
utrzymaniem stadionów, czy szerzej – z organi-

zacjà Euro 2012, sta∏y si´ jednym z g∏ównych
hase∏ tegorocznej Manify. W spocie reklamu-
jàcym XIII Manif´ wypowiada si´ mi´dzy inny-
mi Iwona Borchulska, przewodniczàca Ogólno-
polskiego Zwiàzku Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
która zwraca uwag´ na problemy zwiàzane
z „nieracjonalnym podzia∏em Êrodków finan-
sowych na m´skie problemy: na stadiony, na
koÊcio∏y”. Magdalena Chustecka z Ogólnopol-
skiego Zwiàzku Zawodowego „Inicjatywa Pra-
cownicza” mówi: „Jako Zwiàzek Zawodowy
«Inicjatywa Pracownicza» nie zgadzamy si´,
aby 96 miliardów z∏otych poÊwi´conych na or-
ganizacj´ Euro 2012 zosta∏o wydanych kosztem
˝∏obków, przedszkoli i szkó∏, ich zamykania, ro-
snàcych kosztów i g∏odowych pensji kobiet,
które pracujà w tym kluczowym sektorze”. 

Bez wàtpienia Euro 2012, w tym budowa sta-
dionów, wià˝e si´ z du˝ymi kosztami. Wed∏ug
ró˝nych szacunków, podaje si´ kwoty od 81 do
109 miliardów z∏otych. Trzeba jednak pami´-
taç, ˝e z ca∏ej tej kwoty „jedynie” 5 miliardów
z∏otych przeznaczonych jest na rekonstrukcj´
(Poznaƒ) i budow´ (Warszawa, Wroc∏aw,
Gdaƒsk) stadionów, a pozosta∏a kwota na roz-
wój infrastruktury: transport drogowy, trans-
port kolejowy, transport miejski, lotniska. To
dzi´ki Euro 2012 dokonuje si´ w naszym kra-
ju „skok cywilizacyjny” i realizowane sà te in-
westycje (dworca, lotniska, autostrady), na
które – bez Euro 2012 – musielibyÊmy najpew-
niej d∏ugo jeszcze czekaç17. Infrastruktura ta
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14 Cyt. za: Szczuka o Euro 2012: samczy idiotyzm, kult
igrzysk, dziennik.pl, 3.03.2012,:
http://euro2012.dziennik.pl/artykuly/381675,kazimiera-
szczuka-o-euro-2012-samczy-idiotyczny-kult-
igrzysk.html (21.03.2012). 

15 Ibidem. 
16 Âroda M., Europrostytucja 2012, „Wprost” 3/2012, za:

http://www.wprost.pl/ar/288115/Europrostytucja-2012/
(21.03.2012). 

17 Zob. raport SStadion – Miasto – Kultura. Euro 2012 
a przemiany kultury polskiej. 



b´dzie s∏u˝y∏a przez d∏ugie lata, a jej rozwój
jest postrzegany jako najwi´ksza korzyÊç wy-
nikajàca z organizacji Euro 201218. Nie bez
znaczenia jest równie˝ to, ˝e o ile stadion pi∏-
karski nadal jest silnie zmaskulinizowanà
przestrzenià, o tyle takiego charakteru nie ma-
jà inne miejsca budowane/rekonstruowane
w zwiàzku z mistrzostwami. 

Warto podkreÊliç, ˝e nie tylko w Polsce, ale
tak˝e w innych europejskich i pozaeuropej-
skich krajach coraz cz´Êciej wskazuje si´ na
wysokie koszty budowy stadionów czy – sze-
rzej – organizacji imprez sportowych. Podczas
organizowanej w 2011 roku przez duƒskà or-
ganizacj´ pozarzàdowà Play the Game konfe-
rencji jedna z plenarnych sesji dotyczy∏a „po-
lowania na bia∏e s∏onie”, czyli problemu
(nie)wykorzystania inwestycji po organizacji
imprez sportowych, takich jak mistrzostwa pi∏-
karskie czy igrzyska olimpijskie19. W innych
krajach problem ten nie jest jednak nacecho-
wany p∏ciowo, natomiast w Polsce, poprzez
wpisanie go w marsze feministek, tak si´ w∏a-
Ênie sta∏o. 

WàtpliwoÊci budzi w∏àczenie tej problematyki
w Manif´ organizowanà w 2012 roku pod ha-
s∏em „Odcinamy p´powin´”. Wed∏ug organiza-
torek Manify, Porozumienia Kobiet 8 Marca,
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18 Za najwi´kszà korzyÊç z organizacji Euro 2012 
Polacy uwa˝ajà odnowione dworce i lotniska (72%),
zyskanie bogatej infrastruktury sportowej (68%),
zyskanie bogatej infrastruktury transportowej (35%)
(ARC Rynek i Opinia, 100 dni przed Euro 2012,
badanie zrealizowane metodà CAWI, w dniach
21–24.02.2012). 

19 Cz´Êç prezentacji dost´pnych jest na stronie:
http://www.playthegame.org/conferences/play-the-
game-2011/presentations.html. Zob. tak˝e: Alm J.,
World Stadium Index. Stadiums built for major
sporting events - bright future or future burden?
Za: http://www.playthegame.org/knowledge-
bank/theme-pages/world-stadium-index.html
(21.05.2012).



paƒstwo polskie (w∏adza) wydaje zbyt du˝o
pieni´dzy zarówno na KoÊció∏, jak i na Euro
2012, stàd po∏àczenie w jednym marszu hase∏
skierowanych przeciwko – jak si´ wydaje –
majàcym ze sobà niewiele wspólnego „pod-
miotom”. Has∏o „Odcinamy p´powin´” ma
jednak zabarwienie ideologiczne, nawet jeÊli
organizatorki odcinajà si´ od tej interpretacji.
Stàd dla wielu osób kojarzy si´ ono nie tyle
z finansowaniem instytucji KoÊcio∏a, ile z po-
wracajàcymi w publicznym dyskursie kwestia-
mi aborcji, in vitro, legalizacji zwiàzków part-
nerskich, w tym zwiàzków homoseksualnych
itp. Patrzàc z tej perspektywy, Euro 2012 wy-
daje si´ neutralne ideologicznie, stàd nie prze-
konuje ∏àczenie obu postulatów. Byç mo˝e
gdyby sprawy te by∏y rozpatrywane oddzielnie,
uda∏oby si´ dla ka˝dej z nich pozyskiwaç
wi´cej zwolenniczek i zwolenników.

Has∏o „Chleba zamiast igrzysk” zach´ca∏o do
udzia∏u w Manifie we Wroc∏awiu i ma si´
równie˝ staç has∏em przewodnim manifesta-
cji organizowanej w Poznaniu 10 czerwca,
czyli w dniu rozgrywania pierwszego meczu
Euro 2012 w tym mieÊcie20. Trudno nie przy-
znaç racji tym, którzy dostrzegajà wa˝niejsze
i pilniejsze potrzeby ni˝ wydatki na organiza-
cj´ imprezy sportowej. Trudno te˝ dyskuto-
waç z postulatami wskazujàcymi na koniecz-
noÊç dofinansowania polityki prorodzinnej,
edukacji czy kultury. Wydaje si´ jednak, ˝e po-
przez swoje wypowiedzi i g∏oszone has∏a femi-
nistki wpisa∏y si´ w dyskurs dzielàcy Êwiat spo-
∏eczny na sprawy „kobiece” i sprawy „m´skie”. 

Grupa Kobiety z Inicjatywà (Inicjatywa Pracow-
nicza), wspierajàca demonstracje, postuluje:
„Musimy zorganizowaç nasze spo∏eczeƒstwo
tak, by opieka sta∏a si´ priorytetem. Aby tego
dokonaç, drogie Panie, najwy˝szy czas na bunt.
Panowie na stadiony, panie do pieluch? Lepiej
zbuntujmy si´ razem!”21. Choç intencjà jest

dà˝enie do zniesienia podzia∏u na „m´skie”–
„kobiece”, ch´ç partnerskiego dzia∏ania na
rzecz wspólnego dobra, to jednak zarówno
w spocie Manify, jak i wykrzykiwanych has∏ach
mamy do czynienia z podzia∏em na Êwiat „ko-
biecych” problemów i „m´ski” Êwiat sportu, co
symbolizujà odpowiednio pielucha i pi∏ka no˝-
na. Przeciwstawianie Euro 2012 polityce ro-
dzinnej, socjalnej czy edukacji, umacnianie
przyk∏adami strajkujàcych kobiet pracujàcych
czy niskich pensji w sfeminizowanych bran˝ach
jest podtrzymywaniem opozycji „kobiecy Êwiat
pieluch” versus „m´ski Êwiat stadionu”. Jeszcze
silniej wyra˝a si´ to w wypowiedzi Kazimiery
Szczuki o „samczym idiotyzmie kultu igrzysk”. 

Kobieta marginalizowana –
kobieta w sporcie
Typem kobiety marginalizowanej w dyskursie
Euro 2012 jest kobieta zawodniczka i kobieta
kibic. O kobietach w roli kibiców pisa∏am ju˝
przy okazji mistrzostw Êwiata w Niemczech
w 2006 roku22. Po kilku latach wiele z tamtej-
szych refleksji pozostaje, niestety, dalej aktu-
alnych. Tym razem chcia∏abym podjàç temat
pi∏karek, które nie biorà oczywiÊcie udzia∏u
w Euro 2012, ale dla których wydarzenie to mo-
g∏oby si´ staç znakomità okazjà do zwrócenia
uwagi na swojà reprezentacj´, dru˝yny i roz-
grywki, na marginalizowanie w sportowo-me-
dialnym dyskursie. 
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20 Informacja za stronà Ogólnopolskiego Zwiàzku
Zawodowego Inicjatywa Pracownicza:
http://www.ozzip.pl/wydarzenia?task=view_detail&agid
=202&year=2012&month=06&day=10 (21.03.2012). 

21 Inicjatywa Pracownicza wspiera Manify,
http://www.ozzip.pl/serwis-
informacyjny/ogolnopolskie/1336-inicjatywa-
pracownicza-wspiera-manify (21.03.2012). 

22 Zob. Jakubowska H., Kobiety i pi∏ka no˝na, „Czas
Kultury” 2/2006, s. 28–38. 
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Wi´kszoÊç feministek, krytycznie oceniajàc
nie tylko sam fakt organizacji Euro 2012 i zwià-
zane z tym koszty, ale równie˝ zdominowany
przez m´˝czyzn Êwiat futbolu – nie tylko nie
zauwa˝a kobiet interesujàcych si´ pi∏kà no˝nà,
ale równie˝ tych, które sà czynnie zaanga˝o-
wane w ten sport. Definiujà one sport jedynie
jako „igrzyska”, obszar rozrywki dla m´˝-
czyzn, nie traktujà tego obszaru na powa˝nie,
wr´cz przeciwnie – sport staje si´ sferà styg-
matyzacji. Tymczasem profesjonalny sport, 
z jednej strony, jest coraz wa˝niejszy dla kobiet
i mo˝e byç sferà ich emancypacji, a z drugiej
strony, jest obszarem, gdzie kobiety sà stale
dyskryminowane. Na ten problem próbujà
zwróciç uwag´ kobiety zaanga˝owane w spor-
towà aktywnoÊç. Przyk∏adem takiego dzia∏ania
jest zorganizowana przez Porozumienie Kobiet
8 Marca oraz nieformalnà grup´ pi∏karskà kobiet
Chrzàszczyki debata Dlaczego Polki nie grajà
w pi∏k´ no˝nà23. Ta inicjatywa dowodzi, ˝e
Euro 2012 mo˝na wykorzystaç tak˝e po to, by
prze∏amaç stereotypy zwiàzane z kobiecoÊcià
i sportem i tym samym pokazaç problem dys-
kryminowania kobiet w sporcie, szczególnie
w tzw. m´skich sportach, jakim bez wàtpienia
jest te˝ pi∏ka no˝na.

O tym, ˝e jest jeszcze du˝o do zrobienia
w kwestii prze∏amania m´skiej dominacji
w Êwiecie sportu, w tym – pi∏ki no˝nej, Êwiad-
czà reakcje na zajmowanie przez kobiety wy-
sokich stanowisk w tej bran˝y. Gdy Izabella
Py˝alska-¸ukomska zosta∏a prezeskà klubu
pi∏karskiego Warta Poznaƒ, jednym z najcz´-
Êciej zadawanych jej pytaƒ by∏o to, czy wie, co
to jest spalony. Trafna wydaje si´ intuicja pani
prezes, która mówi: „Gdyby na moim miejscu
siedzia∏ teraz m´˝czyzna w wieku 50 czy 60 lat,
w∏aÊciciel koncernu z bran˝y przemys∏owo-
-spo˝ywczej, to nie otrzymywa∏by takich py-
taƒ, nawet gdyby, podobnie jak ja, tak bardzo
nie zna∏ si´ na pi∏ce no˝nej”24. Tego, co przy-

darza∏o si´ prezes Warty Poznaƒ, w jeszcze
wi´kszym stopniu doÊwiadczy∏a Joanna Mu-
cha, gdy zosta∏a ministrem/ministrà sportu.
Nie chcàc ani broniç, ani krytykowaç minister
Muchy, warto jednak zwróciç uwag´ na to, ˝e
oprócz krytykowania próbowano jà równie˝
oÊmieszyç25. A to oÊmieszenie, a nie krytyka,
wydaje si´ bardziej dotkliwym narz´dziem
w politycznej walce. Tutaj równie˝ mo˝na
przypuszczaç, ˝e gdyby na przyk∏ad mini-
strem zosta∏ S∏awomir Nowak, nikt nie pyta∏by
go o sk∏ady dru˝yn, tak jak nie pyta o rodzaje
lokomotyw czy inne specjalistyczne sprawy
zwiàzane z transportem. 

Dyskurs o Euro 2012 rozpatrywany z perspek-
tywy p∏ci, choç ma ró˝ne oblicza i ró˝ne pod-
mioty sà zaanga˝owane w jego tworzenie
i podtrzymywanie, niezwykle silnie bazuje –
w sposób ukryty bàdê jawny – na podziale
„kobiece” versus „m´skie”. Kobiety przewa˝-
nie si´ wyklucza z grona osób potencjalnie za-
interesowanych Euro 2012. JeÊli si´ pojawiajà,
to raczej jako te, które b´dà od tego wydarze-
nia, z ró˝nych powodów, trzyma∏y si´ na dy-
stans. Mo˝na, moim zdaniem, wyró˝niç cztery
typy kobiet obecne w tym dyskursie. Pierwszà
jest kobieta rezydentka sfery „kobiecej”, taka,
która nie interesuje si´ pi∏kà, pozostawiana
przez m´˝czyzn´ emocjonujàcego si´ mecza-
mi, oddaje si´ „kobiecym” przyjemnoÊciom:
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23 Informacj´ o debacie mo˝na znaleêç na stronie:
www.chrzaszczyki.com.pl.

24 Wypowiedê I. ¸ukomskiej-Py˝alskiej z wywiadu
Pi´kna pani prezes: w szatni pi∏karzy bywam i b´d´
bywa∏a, Magazyn Futbol, 8.03.2011,
http://m.onet.pl/sport/4204318,detal.html (21.03.2012).

25 Mam tu na myÊli zarówno „przepytywanie” Joanny
Muchy przez Tomasza Lisa w jego programie Lis na
˝ywo z 27.02.2012, jak i wywiad Konrada
Piaseckiego, w którym pyta∏ Joann´ Much´ 
o nieistniejàcà III lig´ hokejowà (Kontrwywiad, RMF
FM, 15.02.2012). 



plotkom, zakupom i zabiegom upi´kszajàcym.
Drugim typem sà kobiety w niebezpieczeƒ-
stwie. Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi
na realne zagro˝enia zwiàzane z imprezami
masowymi oraz na problem prostytucji i han-
dlu kobietami. Z drugiej jednak strony, nie do-
strzega si´ zró˝nicowania Êrodowiska kibiców,
a tak˝e „specyfiki” kibica reprezentacji oraz
du˝ej liczby kobiet obecnych na stadionach
i w strefach kibica podczas mistrzostw. Femi-
nizacja tego Êrodowiska, gdyby zosta∏a zauwa-
˝ona, wybieli∏aby, przynajmniej do pewnego
stopnia, jego „groêny” charakter. Trzeci typ to
te wszystkie kobiety, które nie tylko nie intere-
sujà si´ pi∏kà no˝nà, ale które poprzez wydatki
paƒstwa na „m´skie rozgrywki” pracujà w nisko
op∏acanych „sfeminizowanych” zawodach. To
w ich imieniu wypowiadajà si´ feministki, któ-
re byç mo˝e nale˝a∏oby wyró˝niç jako kolejny
typ kobiet obecnych w dyskursie Euro 2012.
I wreszcie, ostatnia grupa, która pozostaje na
marginesie dyskursu, to kobiety zaanga˝owane
w sport, w roli kibicek, zawodniczek czy
przedstawicielek w∏adzy. To te kobiety, które
wkraczajàc do „m´skiego” sportu, spotykajà
si´ w nim z ró˝nymi przejawami dyskrymi-
nacji, zarówno wewnàtrz tego Êwiata, jak i na
zewnàtrz. 

G∏osy w dyskursie, choç wywodzà si´ z ró˝-
nych Êrodowisk, tworzà zaskakujàco spójny
wizerunek Êwiata spo∏ecznego z perspektywy
p∏ci. Po pierwsze, ignorujà kobiety zaintereso-
wane sportem i zaanga˝owane w sport, a sam
sport traktujà wy∏àcznie jako rozrywk´. Po
drugie, ograniczajàc myÊlenie o Euro 2012 do
budowy stadionów i rozegrania kilku meczów,
nadajà temu wydarzeniu wy∏àcznie „m´ski”
charakter, ignorujàc te wszystkie przedsi´-
wzi´cia, które sà „neutralne” p∏ciowo i wa˝ne
niezale˝nie od p∏ci. 
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