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W
ostatniej dekadzie XX wieku dosz³o do przebudowy pañstw Europy Œrodkowej

i Wschodniej. Spo³eczeñstwa tego regionu doœwiadczy³y transformacji ustrojowej,
gospodarczej i spo³ecznej, by w efekcie upodobniæ siê do swoich zachodnich s¹siadów.
Symbol pierwszej sprowadza³ siê do demokratyzacji, drugiej liberalizacji, a trzeciej ak-
tywizacji materii w III Rzeczypospolitej. Przyst¹pienie do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego
i Unii Europejskiej dope³ni³o zmiany i ostatecznie utrwali³o proces konsolidacji, po-
dzielonego w okresie zimnej wojny, Starego Kontynentu. Polskie spo³eczeñstwo zaczê³o
podlegaæ tym samym tendencjom, co zbiorowoœci Europy Zachodniej. W efekcie na
prze³omie XX i XXI wieku, po wrzeœniowych zamachach z 2001 roku, tak¿e u nas
zmodyfikowano podejœcie do bezpieczeñstwa. W¹skie znaczenie, czyli sprowadzanie
tego terminu tylko do mo¿liwoœci przetrwania, przesta³o odpowiadaæ spo³ecznemu za-
potrzebowaniu1. W wyniku procesów globalizacyjnych (dynamizacji rzeczywistoœci),
chêci utrzymania wysokiego poziomu ¿ycia (konsumpcjonizmu) oraz coraz bardziej
œwiadomych jednostek w cywilizacji zachodniej narodzi³a siê potrzeba kompleksowe-

go minimalizowania ryzyk, czyli ¿¹danie poszukiwania potencjalnych zagro¿eñ prak-
tycznie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia w celu ich identyfikacji i likwidacji.

Nowe, czêsto abstrakcyjne2, wymogi stawiane przez spo³eczeñstwo administracji pu-
blicznej doprowadzi³y do redefinicji terminologicznej i aksjologicznej nie tylko samego
bezpieczeñstwa, ale tak¿e pokrewnych pojêæ. Dodatkowo intensywne zmiany w sposobie po-
strzegania rzeczywistoœci wywo³a³y deficyt wiedzy, który do dzisiaj objawia siê brakiem uni-
wersalnych definicji, sporami terminologicznymi3, a nawet lukami w teorii. Przekszta³ceniu
uleg³a równie¿ kultura bezpieczeñstwa, która przesta³a byæ identyfikowana z perspektywy
makro (stosunków miêdzynarodowych) czy mikro (œrodowiska pracy), lecz postrzega siê j¹
tak¿e w aspekcie mezoskali, wype³niaj¹c swoist¹ lukê miêdzy tymi skrajnymi podejœciami ba-

1 W okresie postzimnowojennym poszerzono zakres pojêcia bezpieczeñstwa o w¹tki niemilitarne. Nale¿y do nich

tak¿e bezpieczeñstwo spo³eczne odnosz¹ce siê zarówno do kwestii socjalnych (zapewnienia godziwego bytu obywate-

lom demokratycznego pañstwa), jak te¿ mo¿liwoœci rozwoju jednostki i spo³eczeñstwa przez udzia³ w ¿yciu kultural-

nym, dostêpie do us³ug publicznych czy podnoszeniu poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa. Patrz: M. Leszczyñski,
Bezpieczeñstwo spo³eczne jako sk³adnik bezpieczeñstwa narodowego, w: Metodologia badañ bezpieczeñstwa naro-

dowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marsza³ek, H. Œwieboda, t. I, Warszawa 2010, s. 37.
2 Takie potrzeby, jak sprzyjanie aktywnoœci, zachowanie to¿samoœci, dobrobytu i zadowolenia jednostki, wyni-

kaj¹ ze wspó³czesnych tendencji uniwersalistycznych poszukuj¹cych aksjologicznych uzasadnieñ globalizuj¹cego siê

œwiata, jak i dla systemów preferuj¹cych idee ró¿norodnoœci, pluralizmu, decentralizacji dla osi¹gniêcia podmioto-

woœci indywidualnej ka¿dego cz³owieka. Patrz: W. Pokruszyñski, Wspó³czesne bezpieczeñstwo narodowe, Józefów
2009, s. 95.

3 Nadal wœród badaczy nauki o bezpieczeñstwie jawi siê spór, czy sytuacja kryzysowa ró¿ni siê od kryzysu, czy
te pojêcia pozostaj¹ to¿same wobec siebie.



dawczymi4. Zatem pojawi³ siê interesuj¹cy problem rozpoznania kultury bezpieczeñstwa
w³aœnie w tym poœrednim obszarze.

W 2012 roku przypad³o nam wspó³organizowaæ Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej i wy-
daje siê, ¿e w ogólnym rozrachunku, przynajmniej w Wielkopolsce, uda³o siê sprostaæ temu
zadaniu. Warto to podkreœliæ, poniewa¿ organizatorzy tej miêdzynarodowej imprezy masowej
musieli wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom zachodnich kibiców, a tak¿e specyficznej polskiej
grupie gotowej spêdziæ czas na rozrywce, a nie na klubowej rywalizacji. W konsekwencji, to
bezprecedensowe wydarzenie sportowe dla Polski, sta³o siê doskona³¹ okazj¹ do analizy kul-
tury bezpieczeñstwa z perspektywy mezoskali, szczególnie ¿e UEFA k³ad³a specyficzny na-
cisk na bezpieczeñstwo uczestników tego turnieju. Postawa ta sprowadza³a siê do pierwszych
zdañ drugiego rozdzia³u Baw siê dobrze – czuj siê bezpiecznie przewodnika Wszyscy jesteœmy

gospodarzami: bezpieczeñstwo jest kluczowym elementem powodzenia UEFA EURO 2012,

jednak dzia³ania podejmowane przez osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie Turnieju nie

mog¹ staæ w sprzecznoœci z duchem imprezy i potrzebami jej uczestników. Zabezpieczenie Mi-

strzostw Europy w pi³ce no¿nej jest raczej dodatkowym serwisem dla kibiców, który nie powi-

nien zak³ócaæ ich radoœci i prze¿ywanych emocji, lecz jedynie umo¿liwiæ wspóln¹ zabawê

w wolnej od poczucia zagro¿enia atmosferze5. Tak, w charakterystyczny dla UEFY sposób,
zawê¿ony przedmiot badawczy stanowi³ podstawê do dalszych pog³êbionych dociekañ nad
kultur¹ bezpieczeñstwa w imprezach masowych w Wielkopolsce, a dok³adniej do analizy
dzia³añ Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu6.

Na pocz¹tku nale¿a³oby zdefiniowaæ kulturê bezpieczeñstwa w taki sposób, by umo¿liwiæ
poszukiwanie jej œladów w dzia³alnoœci podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo,
ale bez zniekszta³ceñ w znaczeniu. Zatem mo¿na sprowadziæ j¹ do sposobu postrzegania wy-

zwañ, szans i zagro¿eñ, sposobu myœlenia o bezpieczeñstwie oraz sposobu odczuwania jego

braku, a tak¿e sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa7. Przy próbie stworzenia precyzyjniej-
szej definicji ³atwiej zdefiniowaæ pojêcie bezpieczeñstwa ni¿ kultury bezpieczeñstwa, choæ i to

pierwsze nie poddaje siê ³atwo próbom generalizacji. Poniewa¿ jednak do pojêcia bezpieczeñ-

stwa odnosi siê zarówno czynnik subiektywny, zwi¹zany z postrzeganiem zagro¿eñ, jak

i obiektywny, który odzwierciedla realne, rzeczywiste zagro¿enia, to i kultura bezpieczeñstwa

musi siê w tym zawieraæ, co zreszt¹ nie wyczerpuje problemu. By³aby to wiêc kultura œwiado-

moœciowa, duchowa (subiektywna), odnosz¹ca siê do bezpieczeñstwa, jak i kultura organiza-

cyjna ró¿nych podmiotów, tak¿e struktur wielostronnych (subiektywno-obiektywna) oraz

kultura materialna, zwi¹zana z obronnoœci¹ (technika, technologie, infrastruktura) traktowana

jako obiektywna8. Na potrzeby analizy dzia³alnoœci administracji publicznej kulturê bezpie-
czeñstwa sprowadziæ wiêc mo¿na do trzech komponentów: zasobów, organizacji i mentalno-
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4 M. Cieœlarczyk, Kultura bezpieczeñstwa i obronnoœci, Siedlce 2011, s. 11.
5 Przewodnik Wszyscy jesteœmy gospodarzami. Organizacja masowych imprez sportowych na przyk³adzie Euro

2012, Warszawa 2012, s. 20.
6 Zadaniami realizowanymi w ramach zapewnienia bezpieczeñstwa danej imprezie powinno zarz¹dzaæ cia³o

wykonawcze, na czele którego stoi przedstawiciel wiod¹cej w odniesieniu do danego wydarzenia instytucji. Patrz:
K. Liedel, P. Piasecka, Przygotowanie systemu bezpieczeñstwa pañstwa do organizacji Euro 2012, w: Bezpie-

czeñstwo Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012, red. K. Liedel, P. Piasecka, Warszawa 2011, s. 155. Tym
cia³em koordynuj¹cym wszystkie dzia³ania w ramach organizacji Euro 2012 w Wielkopolsce by³ w³aœnie
Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny Euro 2012 w Poznaniu.

7 M. Cieœlarczyk, To¿samoœæ s³u¿b reagowania kryzysowego w œwietle socjologicznego modelu kultury bezpie-

czeñstwa, w: To¿samoœæ spo³eczna grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wroc³aw 2009, s. 44.
8 J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeñstwa, Kraków 2008, s. 222.



œci. Pierwszy, nie ró¿ni siê w zasiêgu ogólnopolskim czy nawet europejskim, poniewa¿
uzale¿niony od kapita³u staje siê ³atwy do zmierzenia, ulepszenia i powielenia. Poprawa tego
komponentu, oprócz polepszenia infrastruktury, zazwyczaj polega na wdro¿eniu zakupionej
technologii, a dok³adniej na unowoczeœnieniu sprzêtu podmiotów odpowiedzialnych za bez-
pieczeñstwo. Drugi, równie ma³o problemowy w zastosowaniu, g³ównie sprowadza siê do
podnoszenia poziomu organizacji, np. przez nowe prawodawstwo, miêdzynarodowe szkole-
nia kadr9 czy transfer know-how. Ostatni komponent kultury bezpieczeñstwa zdaje siê naj-
mniej doskonalony, ze wzglêdu na trudnoœci w jego zdefiniowaniu i w ewentualnej zmianie.
Jednak mentalnoœæ w sytuacji kryzysowej, kryzysie czy ogólnie w systemie zarz¹dzania kry-
zysowego odgrywa kluczow¹ rolê. Przecie¿ czêsto doœwiadczamy, jak niekompetencja,
w tym tak¿e niedostateczna œwiadomoœæ, niweczy efektywnoœæ przeciwdzia³ania, mimo mo-
dernizacji zasobów czy poprawy organizacji, o czym œwiadcz¹ np. nadu¿ycia przy zaopatrze-
niu czy nieefektywne wykorzystanie kosztownego w zakupie i w utrzymaniu nowoczesnego
sprzêtu ratowniczego10.

W czasie Euro 2012, dziêki pionierskiej jak na polskie warunki jakoœci obs³ugi, uda³o
siê utrzymaæ poczucie bezpieczeñstwa zdecydowanej wiêkszoœci kibiców, w tym tak¿e za-
granicznych uczestników turnieju11. Sukces ten, przynajmniej w Wielkopolsce, uda³o siê
osi¹gn¹æ, dziêki zwiêkszonym nak³adom (zasobom) i przyjaznej, choæ generuj¹cej koszty,
organizacji. Nie bez znaczenia dla przyjaznej atmosfery i przyjemnych wra¿eñ pozosta³ fakt
podejœcia organizatorów, kiedy traktowali kibiców jako klientów, którym nale¿y siê obs³uga
na wysokim poziomie. W tym w³aœnie nale¿y upatrywaæ sukces w organizacji Euro 2012
w Poznaniu, o czym œwiadcz¹ postulaty utrzymania standardów stosowanych w czasie turnie-
ju. Skoro pionierskie dzia³ania organizatorów odpowiada³y mieszkañcom Wielkopolski, to
warto je scharakteryzowaæ. Wydobycie tych atrybutów pozwoli w przysz³oœci odpowiedzieæ
na bardziej ogólne pytania, np. o sposób zaspokojenia potrzeby kompleksowego minimalizo-
wania ryzyk Wielkopolan, o stan przygotowania i wiedzy obywateli w zakresie zarz¹dzania
kryzysowego, o hierarchiê wartoœci mieszkañców Wielkopolski w kontekœcie bezpieczeñ-
stwa itp.

Teza, ¿e dzia³ania Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poz-

naniu odzwierciedlaj¹ kulturê bezpieczeñstwa Wielkopolan, odpowiada rzeczywistoœci
pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nale¿y przyj¹æ zbli¿on¹ potrzebê kompleksowego
minimalizowania ryzyk uczestników Euro 2012 i mieszkañców Wielkopolski12. Po drugie,
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9 W czasie Euro 2012 wypracowane zosta³y metody organizacyjne na podstawie doœwiadczeñ w³asnych i tych
uzyskanych od wczeœniejszych organizatorów tej pi³karskiej imprezy masowej, szczególnie od Niemców, Austri-
aków i Szwajcarów.

10 Najwy¿sza technika, najlepsze, nawet najbardziej wydajne urz¹dzenia techniczne i maszyny szybko oka¿¹ siê

niewiele warte, jeœli pos³uguj¹ siê nimi ludzie nieudolni, niedokszta³ceni albo obojêtni, niechêtni. Ta oczywista praw-

da znajduje potwierdzenie w ka¿dym systemie organizacyjnym. Od ludzi, ich decyzji i postawy zale¿y najwiêcej,

w tym sprawnoœæ i skutecznoœæ wszelkiego dzia³ania – zarówno jednostkowego, jak i zespo³owego. Patrz: S. Kwiat-
kowski, A. Kwiatkowska-Dro¿d¿, O bezpieczeñstwie obywateli i zarz¹dzaniu kryzysowym, Tyczyn 2005, s. 65.

11 Powodzenie to wynika³o z wiedzy, ¿e jednym z najwa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed organami administracji

rz¹dowej i samorz¹dowej (w perspektywie Euro 2012) jest zapewnienie ochrony ¿ycia i zdrowia ludnoœci oraz niena-

ruszalnoœci œrodowiska w trakcie imprezy. Patrz: B. Szlachcic, Zarz¹dzanie kryzysowe w czasie imprez masowych na

stadionach w czasie Euro 2012, w: Bezpieczeñstwo Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012, red. K. Liedel,
P. Piasecka, Warszawa 2011, s. 148.

12 Jeœli wystêpowa³y ró¿nice, to z pewnoœci¹ mo¿na za³o¿yæ, ¿e wymagania stawiane przez Wielkopolan, czy
ogólniej polskich mi³oœników pi³ki no¿nej, zawiera³y siê w zbiorze potrzeb zagranicznych kibiców z naciskiem na
goœci z Zachodu.



trzeba uznaæ Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny13 za Ÿród³o takich, a nie innych dzia³añ
wielkopolskich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo. Po trzecie, nale¿y rozpa-
trywaæ tezê z perspektywy mentalnoœci (trzeciego sk³adnika kultury bezpieczeñstwa), a do-
k³adniej wartoœci i norm, które przyœwieca³y decydentom przy rozwi¹zywaniu kryzysów. Po
czwarte, nale¿y uznaæ sk³ad Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego za kompletny
w zakresie bezpieczeñstwa uczestników imprez masowych i wystarczaj¹cy do kompleksowej
ochrony14. Zatem mo¿na transponowaæ podstawowe wartoœci, normy, regu³y, które wp³ywa³y
na decyzyjnoœæ Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego, na poziom kultury bezpie-
czeñstwa uczestników tej miêdzynarodowej imprezy masowej.

Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny po raz pierwszy odby³ siê 5 czerwca 2012 roku,
a zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ nieca³y miesi¹c póŸniej, w dniu 2 lipca. W tym okresie musia³,
zgodnie z ide¹ Baw siê dobrze – czuj siê bezpiecznie odpowiedzialnie zabezpieczyæ turniej
pi³karski, ale nie mog³o to staæ w sprzecznoœci z duchem imprezy masowej i potrzebami jej
uczestników. Taka filozofia dzia³ania wymaga³a permanentnych spotkañ Sztabu, aby na
bie¿¹co przeciwdzia³aæ realnym i potencjalnym kryzysom. Zespó³ spotyka³ siê codzienne
o 9:00, a w dni meczowe tak¿e o 14:00, ale w ró¿nych sk³adach. Za decyzj¹ Szefa Sztabu,
7 razy na 31 spotkañ, gromadzono siê w w¹skim gronie, tj.: Szef Sztabu, Zastêpca Szefa Szta-
bu, Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Euro 2012, Centrum Prasowe Sztabu, Szef
Centrum Operacyjnego, przedstawiciel UEFA/LOC, Krajowego Sztabu Operacyjnego, Strefy
Kibica, Ambasady Kibica, Informacji Miejskiej, Zespo³u Zakwaterowania, Policji, Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Koordynator ds. Infrastruktury i Transportu. Szer-
szy sk³ad obejmowa³ dodatkowo: Sekretariat Sztabu, Starostwo Powiatowe, Stadion Miejski,
Port Lotniczy Poznañ-£awica, Dworzec PKP, Stra¿ Graniczn¹, Si³y Zbrojne, Zabezpieczenie
Medyczne, Rejonow¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego, Wolontariat, Miejskie Przedsiêbior-
stwo Komunikacyjne, Zarz¹d Dróg Miejskich, Zarz¹d Transportu Miejskiego, Wydzia³ Spor-
tu Urzêdu Miasta Poznania oraz PKP PLK S.A. Centrum Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym.
W tym miejscu warto odnieœæ siê do czwartego warunku tezy i wydaje siê, ¿e sk³ad Miej-
sko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego ostatecznie potwierdza skrupulatne i holistyczne
podejœcie organizatorów w aspekcie bezpieczeñstwa uczestników turnieju. Wspomnieæ nale-
¿y jeszcze, ¿e po meczach grupowych w Poznaniu dosz³o do kolejnej korekty sk³adu. W dni
niemeczowe w posiedzeniach brali udzia³: Szef Sztabu, Zastêpca Szefa Sztabu, Pe³nomocnik
Prezydenta Miasta Poznania, Rzecznik Prasowy Sztabu, przedstawiciel Krajowego Sztabu
Operacyjnego, Szef Centrum Operacyjnego w Poznaniu. Natomiast w dni meczowe fazy pu-
charowej turnieju sk³ad osobowy rozszerzono o: przedstawiciela Strefy Kibica, Policji, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, Koordynatora ds. Wolontariatu, Koordynatora ds. Infrastruktury
i Transportu, Komendanta Stra¿y Miejskiej, przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej i Koordynatora S³u¿b Medycznych. Warto wspomnieæ, ¿e o ewentual-
nych zmianach uczestnicy byli powiadamiani za pomocom wiadomoœci tekstowych sms.

120 Maciej MAGIERA PP 2 ’13

13 W tekœcie zastosowano skrócon¹ wersjê okreœlenia Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012
w Poznaniu.

14 Potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk, ograniczona do miêdzynarodowej imprezy masowej, czyli
w tym przypadku do Euro 2012, wydaje siê w pe³ni zaspokojona dzia³aniami Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Ope-
racyjnego. Niewielkie oczekiwania zagranicznych goœci wskutek ma³o sprzyjaj¹cej przedturniejowej postawy œrod-
ków masowego przekazu oraz wymagania polskich kibiców, zmagaj¹cych siê ze swoj¹ mentalnoœci¹ tworzon¹
jeszcze w poprzednim systemie, sprzyjaj¹ temu twierdzeniu.



Próba charakterystyki kultury bezpieczeñstwa Wielkopolan na podstawie analizy dzia³añ
Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego sprowadza siê do wyodrêbnienia wartoœci,
norm i regu³ decydentów reaguj¹cych na aktualne problemy. Wydaje siê, ¿e o prawid³owoœci
tej transpozycji œwiadczy fakt, powszechnej wœród Wielkopolan, pozytywnej oceny atmosfe-
ry turniejowej i przygotowania miasta Poznania do Euro 2012. Decydenci na bie¿¹co otrzy-
mywali informacje o odczuciach kibiców nie tylko uczestnicz¹cych w meczach, ale tak¿e
w imprezach oko³oturniejowych organizowanych w Strefie Kibica i innych miejscach na ob-
szarze miasta Poznania15. Wysoka ocena obejmowa³a tak¿e organizacjê i funkcjonowanie
transportu miejskiego w Poznaniu. W badaniu ankietowym16 CATI, przeprowadzonym
12–14 czerwca 2012 roku na reprezentatywnej grupie 400 mieszkañców Poznania, pozy-
tywn¹ ocenê atmosfery w mieœcie wystawi³o 86,4% ankietowanych przy 12,1% niezdecydo-
wanych. Co oznacza, ¿e tylko u 1,5% badanych osób pojawi³y siê negatywne odczucia.
Podobna sytuacja przedstawia siê przy weryfikacji przygotowania organizatorów Euro 2012
w Poznaniu. 83,5% ankietowanych wyda³o pozytywn¹ opiniê, ale ju¿ sprzeciw wyrazi³o
16,5% mieszkañców miasta Poznania (raczej negatywnie 4,1% i zdecydowanie negatywnie
12,4%). W efekcie przy za³o¿eniu 5% poziomu b³êdu, a taki podaje podmiot przeprowa-
dzaj¹cy ankietê, przy najmniej sprzyjaj¹cym podejœciu 21,5% uczestników badania staty-
stycznego nie wyra¿a³o aprobaty dla podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie Euro
2012 w Poznaniu. Pozostaje w¹tpliwoœæ, ile z tych osób nie identyfikowa³o siê z wartoœciami
i normami decydentów Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego, a ile swoj¹ ocenê
wyda³o pod wp³ywem emocji, np. remisowych wystêpów polskiej reprezentacji czy nietak-
townych zachowañ osób z najni¿szego szczebla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñ-
stwo, które nie potrafi³y podo³aæ zadaniom skonkretyzowanym na Miejsko-Wojewódzkim
Sztabie Operacyjnym17. Te w¹tpliwoœci powoduj¹, ¿e nie mo¿na bezpoœrednio przenieœæ
norm, wartoœci decydentów na mieszkañców Wielkopolski. Raczej musz¹ byæ one poddane
transpozycji, tak jak opracowuje siê utwór muzyczny, by dopasowaæ go do innej tonacji
ni¿ ta, w której zosta³ napisany. W konsekwencji, kiedy mówimy o odzwierciedleniu kultury
bezpieczeñstwa Wielkopolan w dzia³aniach Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego,
to ukazujemy okreœlony kierunek, tendencjê, które wpisuj¹ siê w potrzebê kompleksowego
minimalizowania ryzyk mieszkañców Wielkopolski w kontekœcie zabezpieczenia imprez
masowych.
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15 Wymiana informacji on-line by³a mo¿liwa, poniewa¿ decydenci uwzglêdnili doœwiadczenie i dobre praktyki
wczeœniejszych organizatorów imprez o podobnym charakterze. Jeszcze przed turniejem wypracowano sprawny
system obiegu informacji i przede wszystkim, zgodnie z wymogami spo³eczeñstwa informacyjnego, stworzono
warunki do komunikowania siê miêdzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo uczestników Euro
2012.

16 Badanie ankietowe przeprowadzone od 12 do 14 czerwca 2012 roku metod¹ CATI za pomoc¹ wystandaryzo-
wanego kwestionariusza wywiadu na reprezentatywnej kwotowej próbie 400 mieszkañców Poznania (poziom b³êdu
5%) z bazy danych Wydzia³u Komunikacji Urzêdu Miasta Poznania. Badania wykonane zosta³y przez POZnan*
Kontakt (miejska linia telefoniczna) oraz Biuro Kszta³towania Relacji Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania. Patrz:
http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/badanie-atmosfery-podczas-uefa-euro-2012-w-poznaniu,53121.html,
17.11.2012.

17 Interesuj¹ce pozostaje, ile przypadków wyst¹pi³o w czasie Euro 2012 w Poznaniu, kiedy takie osoby (np.
porz¹dkowi, ochroniarze itp.) swoj¹ postaw¹, sprzeczn¹ z duchem imprezy, nie podo³ali oczekiwaniom uczestników
turnieju i brakiem kultury osobistej, obojêtnoœci¹ czy poczuciem wy¿szoœci pogorszyli odbiór przyjaznej atmosfery
propagowanej przez Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny.



Normy, wartoœci warunkuj¹ce decyzyjnoœæ

Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu

Ju¿ w pierwszych dniach turniejowych pojawi³ siê problem nielegalnej rozbudowy konte-
nerów mieszkalnych – hotelu na ulicy Wêglowej. Nie poprzestano na wydaniu decyzji
o wstrzymaniu budowy, ze wzglêdu na zagro¿enie osób i mienia, ale podjêto tak¿e dzia³ania
prewencyjne, np. informowanie na miejscu przez wolontariuszy o alternatywnych punktach
noclegowych. Co wiêcej, zespó³ Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego skupi³ uwa-
gê na potencjalnym problemie zakwaterowania od 500 do 800 osób, które mia³y skorzystaæ
z tej lokalizacji w okresie Euro 2012, a kolejnego dnia zapewni³, ¿e odpowiednie s³u¿by miej-
skie pomog¹ poszkodowanym.

Na pierwszym posiedzeniu Szef Sztabu poruszy³ problem du¿ych opóŸnieñ przy informo-
waniu o zdarzeniach i zaleci³ sprawdzenie obiegu informacji. W nastêpstwie tej interwencji
na kolejnym spotkaniu pojawi³y siê ju¿ bardziej szczegó³owe komunikaty, np. o liczbie kibi-
ców korzystaj¹cych z portu lotniczego. Dodatkowo przypomniano, ¿e podmioty uczest-
nicz¹ce w zabezpieczeniu Euro 2012 dla prawid³owej komunikacji powinny (musz¹)
bezpoœrednio kontaktowaæ siê ze sob¹, co nie pozosta³o bez znaczenia tak¿e dla osób odpo-
wiedzialnych za kontakt ze œrodkami masowego przekazu.

W czasie obserwacji dzia³alnoœci Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego widaæ
by³o wzajemn¹, choæ jeszcze ograniczon¹, otwartoœæ wielkopolskich podmiotów odpowie-
dzialnych za bezpieczeñstwo. Owa wspó³praca w czasie Euro 2012 wynika³a z zastosowania
w praktyce filozofii dzia³ania zawartej w przewodniku Wszyscy jesteœmy gospodarzami. Po
wideokonferencji z ministrem spraw wewnêtrznych oraz ministrem administracji i cyfryzacji
Wojewoda Wielkopolski przypomnia³ prewencyjnie, aby zwiêkszyæ uwagê przy monitoro-
waniu iloœci kibiców i ich bezpieczeñstwa tak¿e w innych strefach kibiców organizowanych
na terenie Wielkopolski. Dodatkowo po zakoñczonej fazie grupowej ponownie zainteresowa³
zespó³ Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego miastem Opalenica jako miejscem za-
kwaterowania dru¿yny portugalskiej. Dziêki takiej wzajemnej otwartoœci uda³o siê spojrzeæ
wielowymiarowo na problem bezpieczeñstwa Euro 2012, np. po meczach grupowych Policja
zabezpiecza³a tak¿e przeje¿d¿aj¹cych przez Wielkopolskê kibiców dru¿yny Niemiec.

Cyklicznoœæ spotkañ oraz sk³ad sprzyja³ szybkiemu reagowaniu i w efekcie przeciw-
dzia³ano sytuacjom kryzysowym najpóŸniej ju¿ nastêpnego dnia. Nieograniczona konsump-
cja, szczególnie kibiców jednej reprezentacji, zmusza³a decydentów do ci¹g³ych korekt
w zakresie oczyszczania miasta Poznania z odpadów komunalnych pierwszej i drugiej grupy,
czyli surowców wtórnych niekonsumpcyjnych (odpady papierowe, z tworzyw sztucznych,
szk³a, metali oraz tekstyliów) i odpadów organicznych (resztki po¿ywienia). Na marginesie
warto wspomnieæ, ¿e w kwestii p³ynnych odpadowych produktów procesu trawienia pomog³a
natura. Systematycznie modyfikowano iloœæ pojemników 120 litrowych na odpady, szczegól-
nie w okolicach Starego Rynku. Uruchomiono tak¿e mobilny punkt skupu opakowañ, a na-
stêpnie wyd³u¿ono jego czas pracy. Równie¿ poprawiono doœwietlenie, monitoring i zwiêk-
szono kontrolê na Trakcie Królewsko-Cesarskim, poniewa¿ nadmierne gromadzenie siê osób
skutkowa³o kumulowaniem siê opakowañ szklanych szkodliwych dla efektywnoœci reagowa-
nia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Nadto na spotkaniu zespo³u sztabowego 29 czerwca 2012 roku
podjêto decyzjê o nadzorowaniu s³u¿b sprz¹taj¹cych nawet po zakoñczeniu turnieju.

Od pocz¹tku decydenci sztabowi podkreœlali, ¿e przybywaj¹cym i opuszczaj¹cym Wiel-
kopolskê kibicom czy ekipom sportowym nale¿y siê sprawna i uprzejma obs³uga. Zwrócono
siê do wolontariuszy, aby sami wychodzili z inicjatyw¹ pomocy, a nie czekali, a¿ ktoœ poprosi
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ich o poradê. Zalecono tak¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z korporacjami taksówkowymi dzia³a-
j¹cymi w Poznaniu w zakresie mobilizacji œrodków transportu w poszczególnych prze-
dzia³ach czasowych. Nadto po zakoñczonym meczu na Stadionie Miejskim wyœwietlano
informacjê o tym, w jak najszybszy sposób dotrzeæ do wybranych rejonów Poznania. Ze-
spo³owi Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego zale¿a³o na dobrym odbiorze przez
otoczenie, dlatego reagowano na najdrobniejsze szczegó³y. Ju¿ 11 czerwca 2012 roku podjêto
decyzjê o usuniêciu niebezpiecznych przedmiotów w przejœciu podziemnym na peronie
pierwszym dworca PKP i w holu Portu Lotniczego £awica. Dodatkowo nast¹pi³a zmiana
ustawienia autobusów na przystankach pocz¹tkowych tak, aby ich pozycja œwiadczy³a o goto-
woœci do przewozu pasa¿erów. Poprawiono tak¿e na pojazdach informacjê o miejscu docelowym,
a dok³adniej o przystanku koñcowym. Decydenci szczególnie k³adli nacisk na rozpowszech-
nianie rzetelnej informacji w œrodkach masowego przekazu i na miejscu (Strefie Kibica), np.
o bezp³atnym transporcie do zbiorowego ogl¹dania meczu na Malcie18.

Sprawna obs³uga uczestników turnieju wed³ug standardów UEFY wymaga³a elastycznego
reagowania tak¿e na ni¿szych szczeblach, a to narzuca³o koniecznoœæ wzajemnego zaufania.
W Miejsko-Wojewódzkim Sztabie Operacyjnym sprzyjano tej tendencji, o czym œwiadczy
zgoda, aby w zale¿noœci od sytuacji Strefa Kibica mog³a byæ otwarta wczeœniej, przed usta-
lon¹ oficjaln¹ godzin¹ otwarcia, a tak¿e dopuszczono przed³u¿enie czasu jej zamkniêcia ze
wzglêdu na potrzeby kibiców. W s³u¿bach mundurowych, szczególnie w Policji, elastycznoœæ
odgrywa³a zasadnicz¹ rolê w po³¹czeniu maksymalnego bezpieczeñstwa z przyjazn¹ prze-
strzeni¹ publiczn¹. Decydenci, szczególnie na Stanowisku Dowodzenia w Wielkopolskiej
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, stawali przed wyborem, czy nadal tolerowaæ,
a mo¿e ju¿ t³umiæ niepo¿¹dane zjawiska, np. k¹piel w miejskich fontannach, wspinanie kibi-
ców na kamienice Starego Rynku czy ³amanie przepisów drogowych przez niezorganizowane
grupy kibiców. Wieczorami, nie tylko po meczach rozgrywanych na Stadionie Miejskim, od-
dzia³ prewencji wielokrotnie i bez u¿ycia przemocy, choæ stanowczo, sugerowa³ kibicom zej-
œcie z zabytkowych fontann19.

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e w Miejsko-Wojewódzkim Sztabie Operacyjnym sygna³y
z otoczenia traktowano jako wyzwanie i szanse, a nie tylko zagro¿enia. 14 czerwca 2012 roku
zwrócono uwagê, ¿e wolontariusze powinni propagowaæ nie tylko atrakcje turniejowe, ale
równie¿ zachêcaæ przyby³ych kibiców do odwiedzania atrakcyjnych miejsc w stolicy Wielko-
polski. Dodatkowo zespó³ charakteryzowa³ siê rzadk¹ cech¹ tzw. wyczuwania czynnika czasu
i traktowania go jako zasobu. Dziêki niej uda³o siê w krótkim czasie uruchomiæ punkt do zbio-
rowego ogl¹dania meczu na Malcie (Polanie Harcerza) czy efektywnie reagowaæ na zak³óce-
nia w utrzymaniu czystoœci miasta.
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18 Dziêki temu dzia³aniu uda³o siê uwiarygodniæ komunikaty s³u¿b i jednoczeœnie zredukowaæ ignorancjê ucze-
stników turnieju na informacjê. Warto przypomnieæ, ¿e obojêtnoœæ na sygna³y w po³¹czeniu z niewielk¹ œwiadomo-
œci¹ uprawdopodabnia wyst¹pienie paniki. Szerzej patrz: M. Nepelski, Potrzeby edukacyjne w zakresie zarz¹dzania

kryzysowego na poziomie lokalnym – prezentacja wybranych wyników badañ. Organizacja wspó³dzia³ania i reago-

wanie na przyk³adzie sytuacji kryzysowych zaistnia³ych w latach 1997–2007, w: Podnoszenie kompetencji Policji

w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa imprez masowych – Euro 2012, red. A. Urban, Szczytno 2009, s. 40–41.
19 Policja na Starym Rynku w Poznaniu musia³a interweniowaæ kilkadziesi¹t razy w sprawie ochrony zabytko-

wych obiektów. Po meczu Polski z Rosj¹ przed³u¿one nadzieje na awans z grupy powodowa³y specyficzn¹ ekspresjê
kibiców polskiej dru¿yny. Po zakoñczonym meczu (22:36) ju¿ o 22:44 Policja po raz pierwszy prosi³a o zejœcie z fon-
tanny, a nastêpnie t¹ czynnoœæ powtarza³a o 23:11, 23:23, 23:35, 23:47, 23:53 i 00:06. W kolejnych godzinach inten-
sywnoœæ reagowania spada³a i do poranka dosz³o do kilku interwencji ³¹cznie.



Skutecznoœæ ³agodzenia niewielkich kryzysów wynika³a nie tylko z modyfikacji mental-
noœci czy modernizacji zasobów (g³ównie unowoczeœnienia infrastruktury oko³oturniejowej
czy ulepszenia wyposa¿enia podmiotów zabezpieczaj¹cych Euro 2012). Zmiany przeprowa-
dzono tak¿e w ramach drugiego sk³adnika kultury bezpieczeñstwa (organizacji), co potwier-
dza chocia¿by wprowadzenie do polskiej Policji nowej instytucji – policjanta spottersa20. Za
innowacj¹ przemawia³y pozytywne efekty dzia³alnoœci polskich policjantów w roli spotter-
sów21 w czasie turnieju pi³karskiego w 2006 roku w Niemczech i w 2008 roku w Austrii
i Szwajcarii oraz potrzeby: rozpoznania œrodowisk kibiców pod k¹tem zapewnienia kontak-
tów oraz wspó³dzia³ania na rzecz bezpiecznego i kulturalnego kibicowania, ujawniania i iden-
tyfikacji zagro¿eñ zwi¹zanych z imprezami sportowymi oraz im przeciwdzia³ania, wspó³pracy
z podmiotami zewnêtrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo imprez sportowych,
wspó³pracy z funkcjonariuszami innych s³u¿b policyjnych w celu eliminacji lub ograniczania
zagro¿eñ bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych22. Filozofia negocjacji preferowana
przez s³u¿by mundurowe oraz niekonfrontacyjna postawa podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo, oprócz tego, ¿e szczególnie utkwi³a w pamiêci Wielkopolan, to znacznie
ograniczy³a liczbê roszczeñ cywilno-prawnych oraz postêpowañ wewnêtrznych, które s¹ nie-
uniknione przy stosowaniu rozwi¹zañ si³owych23.

Wnioski

Potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk, czyli ¿¹danie poszukiwania potencjal-
nych zagro¿eñ praktycznie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia w celu ich identyfikacji i likwidacji wy-
maga od podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo permanentnej modernizacji, czyli
dostosowania do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków naszej rzeczywistoœci24. Proces
ten, szczególnie w przypadku imprezy masowej, nie mo¿e obejœæ siê bez koniecznoœci okre-
œlenia wymagañ jej uczestników, aby nie dosz³o do rozdŸwiêku miêdzy dzia³aniami organiza-
torów a rzeczywistymi potrzebami. Brak symbiozy zniechêca obie strony do kooperacji, co
prowadzi do zobojêtnienia i wzajemnego zniechêcenia, a to nie sprzyja aktywizacji jednostek,
zwiêksza prawdopodobieñstwo bezskutecznego, choæ kosztownego, dzia³ania czy dezorgani-
zuje funkcjonowanie w spo³eczeñstwie ryzyka25.
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20 W polskiej literaturze przyjmuje siê terminologiê u¿ywan¹ w angielskiej policji i mianem spottersa okreœla siê
policjanta zajmuj¹cego siê problematyk¹ zwi¹zan¹ ze œrodowiskiem kibiców pi³karskich, który odpowiada za kon-
takt z kibicami, prowadzi rozpoznanie œrodowiska kibiców, identyfikuje zagro¿enia, wspó³pracuje z w³adzami klubu
pi³karskiego. Patrz: T. Organek, Spotters w Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2011, nr 3(17), s. 5.

21 Potencja³ w gromadzeniu materia³u dowodowego przez spottersów powoduje, ¿e ta instytucja w strukturach
policyjnych to, jak siê wydaje, jedyna skuteczna forma walki z przemoc¹ na stadionach i sportowymi pseudokibicami.
Patrz: M. Wasil, Spottersi – najskuteczniejsza broñ w walce z pseudokibicami sportowymi, w: Podnoszenie kompetencji

Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa imprez masowych – Euro 2012, red. A. Urban, Szczytno 2009, s. 142.
22 T. Organek, Spotters..., op. cit., s. 13.
23 D. Piotrowicz, Negocjacje kryzysowe w policyjnym systemie interwencyjnym, w: Bezpieczeñstwo Mistrzostw

Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012, red. K. Liedel, P. Piasecka, Warszawa 2011, s. 113.
24 Tak, jak ¿ycie spo³eczne ulega ci¹g³ym zmianom, tak te¿ zmienia siê zakres bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-

blicznego, pojawiaj¹ siê bowiem nowe niebezpieczeñstwa, zmieniaj¹ siê moralnoœæ, zwyczaje, prawo, etyka itp.
Patrz: A. Misiuk, Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa
2008, s. 15.

25 Dopiero na gruncie pewnego poziomu kultury ogólnej mo¿na kszta³towaæ wymagany stosunek do obowi¹zków,

do pracy, uczyæ postrzegania norm technologicznych, troski o innych, harmonijnego wspó³dzia³ania i dyscypliny.

Mniejsz¹ wagê przywi¹zywa³o siê w naszej tradycji do takich niekulturalnych zachowañ, jak bylejakoœæ, dowolnoœæ,



Sprecyzowanie zapotrzebowania uczestników imprezy masowej z perspektywy bezpie-
czeñstwa pozwoli nie tylko zaspokoiæ potrzebê kompleksowego minimalizowania ryzyk
u jednostki, ale tak¿e: zdefiniowaæ u niej stan przygotowania i wiedzy w zakresie zarz¹dzania
kryzysowego, okreœliæ hierarchiê wartoœci mieszkañców Wielkopolski w kontekœcie bezpie-
czeñstwa, chroniæ porz¹dek publiczny26, wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom oraz dopasowaæ
kulturê bezpieczeñstwa, szczególnie w kontekœcie trzeciego komponentu (mentalnoœci), do
zmian powsta³ych w efekcie postêpu technicznego i technologicznego, globalizacji czy dyna-
mizacji rzeczywistoœci27. Owa trudnoœæ dostosowawcza zostanie ograniczona, kiedy uda siê
zidentyfikowaæ, a nastêpnie zmodernizowaæ te czynniki, które nie odpowiadaj¹ wspó³czesne-
mu otoczeniu28.

Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny w czasie Euro 2012 sta³ siê doskona³ym Ÿród³em
do uzyskania wiedzy o potrzebach Wielkopolan w zabezpieczeniu imprezy masowej. Po
pierwsze, decydenci sztabowi postrzegali problem bezpieczeñstwa z bli¿szej i dalszej per-
spektywy, tzn. z ogólnopolskiej i miêdzynarodowej skali czy z poziomu miasta i wojewódz-
twa. Po drugie, ze wzglêdu na rozbudowany sk³ad, poruszali oni problemy bezpieczeñstwa
z ka¿dej dziedziny ¿ycia, a dok³adniej byli w stanie rozpoznawaæ wyzwania, wykorzystywaæ
szanse i przeciwdzia³aæ zagro¿eniom w wielowymiarowym aspekcie bezpieczeñstwa. Po
trzecie i najwa¿niejsze, powszechna aprobata organizacji Euro 2012 œwiadczy, ¿e podstawy
aksjologiczne Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego odzwierciedla³y w wymiarze
mentalnym kulturê bezpieczeñstwa Wielkopolan.

Wydaje siê, ¿e akceptacja przez uczestników turnieju pionierskich dzia³añ podmiotów od-
powiedzialnych za bezpieczeñstwo tej imprezy masowej ukaza³a nowe oblicze potrzeby
kompleksowego minimalizowania ryzyk. Wysokim wymaganiom, choæ jeszcze niezdefi-
niowanym, uda³o siê sprostaæ, kiedy: odst¹piono od postrzegania otoczenia przez pryzmat
zagro¿eñ, walki; strony wzajemnie zaufa³y sobie; porzucono stereotypy oraz sztywnoœæ
w dzia³aniu i myœleniu; nie unikano ryzyka i nie odsuwano problemów w nieokreœlon¹
przysz³oœæ; dzia³ano elastycznie, konsekwentnie, prewencyjnie i z charakterystyczn¹ otwar-
toœci¹. Dziêki zmianie mentalnoœci, tak¿e za spraw¹ przedturniejowych szkoleñ, uda³o siê
unikn¹æ poczucia zagro¿enia, lêku i obaw, niepokoju i niepewnoœci, ograniczono lub likwido-
wano w zarodku agresywnoœæ i co wa¿ne, kibice byli otwarci na wspó³pracê z organizatorami
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brak dyscypliny wykonawczej, ma³a starannoœæ, niedbalstwo itp. Przejawy tych wad i na³ogów zwykliœmy lekcewa¿yæ

jako drobiazgi, elementy na pozór niewa¿ne, rzeczy «nieistotne». W sprawach bezpieczeñstwa, powiedzmy to wy-

raŸnie, drobiazgi na ogó³ tworz¹ najs³absze ogniwo. Patrz: S. Kwiatkowski, A. Kwiatkowska-Dro¿d¿, O bezpie-

czeñstwie obywateli i zarz¹dzaniu kryzysowym, Tyczyn 2005, s. 65–66.
26 W ochronie porz¹dku publicznego mieszcz¹ siê tak¿e dzia³ania z definicji abstrakcyjne, jak kontrola moral-

noœci publicznej w kontekœcie zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego. Patrz: L. Ma¿ewski,
Bezpieczeñstwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

1918–2009, Toruñ 2010, s. 21.
27 W konkluzji artyku³u o cyberprzestrzeni, symbolu postêpu technicznego i technologicznego, autor sprowadzi³

tytu³owy dylemat do warunku, czy cz³owiek bêdzie nad¹¿a³ (g³ównie intelektualnie) za rzeczywistoœci¹, któr¹ sam

tworzy, a nawet j¹ wyprzedza³, czyli przewidywa³ potencjalne zagro¿enia i przeciwdzia³a³ im zanim powstan¹. Patrz:
I. Dziubek, Cyberprzestrzeñ – wyzwanie czy zagro¿enie dla bezpieczeñstwa XXI wieku, w: Wieloaspektowoœæ bezpie-

czeñstwa publicznego, red. I. Dziubek, Kalisz 2010, s. 30.
28 Temu dzia³aniu sprzyja analiza ryzyka w celu optymalizacji zarz¹dzania kryzysowego poprzez stworzenie

kryteriów oceny efektywnoœci i ekonomi przeciwdzia³ania. Ta wiedza pozostaje niezbêdna przy dylematach decyzyj-

nych typu: inwestowaæ w œrodki bezpieczeñstwa czy akceptowaæ mo¿liwoœæ strat lub zniszczeñ? Które z wymagañ

bezpieczeñstwa maj¹ najwy¿szy priorytet? Patrz: H. Œwieboda, Zarz¹dzanie ryzykiem w kszta³ceniu mened¿erów bez-

pieczeñstwa, w: Metodologia badañ bezpieczeñstwa narodowego. Bezpieczeñstwo 2010, red. P. Sienkiewicz,
M. Marsza³ek, H. Œwieboda, t. II, Warszawa 2011, s. 165.



wiedz¹c o ich przygotowaniu i zdroworozs¹dkowym dzia³aniu. Synergia, która sprzyja³a po-
czuciu bezpieczeñstwa, by³a mo¿liwa tylko pod jednym warunkiem. Euro 2012 przyci¹gnê³o
do Poznania specyficzn¹ grupê kibiców, która nie interesowa³a siê, przynajmniej w czasie
turnieju, klubow¹ rywalizacj¹. Tomasz Kayser, Szef Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Opera-
cyjnego, zauwa¿y³, ¿e obecnie organizatorzy imprez masowych staj¹ przed takim oto dylema-
tem: czy mamy do czynienia z grup¹ kiboli, którzy id¹ na œwiêt¹ wojnê, aby walczyæ o swoj¹

dru¿ynê i agresja jest wpisana w ich za³o¿enia i zachowanie, czy mamy do czynienia z rodzi-

nami, które id¹ na piknik, weso³¹ zabawê, i alkohol nie jest wpisany w potêgowanie agresji,

ale tak naprawdê powoduje rozluŸnienie i weso³¹ zabawê29. Realia turnieju w Wielkopolsce
odzwierciedla³y ostatni¹ postawê, ale przysz³oœæ poka¿e, która z tych dwóch bêdzie silniej re-
prezentowana w naszej rzeczywistoœci, czy nadal bêdziemy ulegaæ pokusie przemocy, czy
docenimy specyficzne, realizowane w czasie Euro 2012, dzia³ania podmiotów odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo30.

Poznanie podstaw aksjologicznych jednostek z perspektywy kultury bezpieczeñstwa po-
zwala integrowaæ spo³eczeñstwo, mimo wystêpowania w nim wzajemnie sprzecznych intere-
sów31. Przecie¿ umiejêtne podejœcie decydentów Miasta Poznania pozwoli³o bez wiêkszych
konfliktów zorganizowaæ Strefê Kibica na placu Wolnoœci (w samym sercu aglomeracji).
W efekcie ukierunkowany potrzebami jednostki proces modernizacji administracji publicznej
prowadzi do synergii (wspó³dzia³anie da efekt wiêkszy ni¿ suma poszczególnych oddziel-
nych dzia³añ) i w praktyce sprowadza siê do nasilenia aktywnoœci tam, gdzie wystêpuje zapo-
trzebowanie i tam, gdzie wymaga tego subiektywne poczucie bezpieczeñstwa. Dodatkowo
wiedza o preferencjach jednostek w potrzebie kompleksowego minimalizowania ryzyk: daje
szansê administracji publicznej na adaptacjê, czyli dostosowanie zachowania do wymogów
sytuacji i œrodowiska; pozwala skutecznie stymulowaæ przystosowanie siê jednostek do
okreœlonego uk³adu warunków; umo¿liwia regulacjê, a dok³adniej rozplanowanie i koordy-
nowanie, dzia³ania organizatorów; u³atwia edukacjê w zaniedbanych obszarach nie tylko
obywateli, ale i decydentów na wy¿szych i ni¿szych szczeblach administracji publicznej32

oraz pozwala poznaæ obecny stan kultury bezpieczeñstwa i wspieraæ jej dalszy rozwój
w po¿¹danym kierunku.
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29 WypowiedŸ Tomasza Kaysera, Zastêpcy Prezydenta Miasta Poznania, udzielona w niepublikowanym wywia-
dzie, który przeprowadzi³em 5 lipca 2012 roku.

30 Oprócz mentalnoœci, od ogó³u obywateli, jak i s³u¿b zarz¹dzania i reagowania kryzysowego, wymaga siê rów-
nie¿ organizacyjnego i materialnego przygotowania. Na razie tylko dwa ostatnie wymogi wydaj¹ siê w pe³ni spe³nio-
ne. Szerzej patrz: M. Cieœlarczyk, To¿samoœæ s³u¿b reagowania kryzysowego w œwietle socjologicznego modelu

kultury bezpieczeñstwa, w: To¿samoœæ spo³eczna grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, W. Nowosielski,
Wroc³aw 2009, s. 40.

31 Wydaje siê, ¿e przeprowadzenie imprezy masowej nie jest przedsiêwziêciem samym w sobie, lecz ma s³u¿yæ
szeroko rozumianemu rozwojowi jednostki czy spo³ecznoœci. Sukces administracji publicznej w organizacji Euro
2012 w Poznaniu polega³ tak¿e na tym, ¿e Wielkopolanie poczuli siê gospodarzami tego turnieju. Integracja mentalna
nie by³aby mo¿liwa bez postrzegania bezpieczeñstwa przez pryzmat zapewnienia warunków rozwoju danego przed-

miotu z uwzglêdnieniem bezkonfliktowoœci tego rozwoju z rozwojem wspó³istniej¹cych podmiotów. Patrz: J. Proñko,
Filozoficzny i utylitarny aspekt bezpieczeñstwa w skali mikro i makro, w: Administracja publiczna a bezpieczeñstwo

pañstwa, red. Z. Pi¹tek, B. Wiœniewski, A. Osierda, Bielsko-Bia³a–Warszawa 2007, s. 19.
32 Edukowanie w zakresie kultury bezpieczeñstwa, szczególnie w kontekœcie trzeciego komponentu (mentalno-

œci), umo¿liwia wprowadzenie skuteczniejszych, choæ wymagaj¹cych narzêdzi, np. instytucji aresztu prewencyjne-
go. Polega ona na tym, ¿e jeœli organy œcigania w sposób przekonuj¹cy uprawdopodobni¹, ¿e dana osoba mo¿e

dokonaæ przestêpstwa na imprezie masowej, to mo¿na j¹ prewencyjnie zatrzymaæ na 48 godzin. W trakcie mistrzostw

œwiata w 2006 roku w Niemczech zastosowano tê instytucjê 5800 razy. Patrz: M. Wasil, Spottersi..., op. cit., s. 142.
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Culture of security during mass events in Wielkopolska. An analysis of the

operations of the urban-regional headquarters of Euro 2012 in Poznañ

Summary

The narrow sense of security, reduced to the ability to survive, has nowadays become in-
sufficient in terms of what society demands. As a result of globalization processes (and the
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dynamization of reality), the will to maintain a high standard of living (consumerism) and the
increasing awareness of individuals in Western culture, the need for a comprehensive
minimization of risk has emerged, and hence a demand to look for potential threats in practi-
cally every field of life, in order to identify and eradicate them. By means of referring to the
culture of security, or – to be more precise – to its three components (resources, organization
and mentality), the social expectations of the public administration can be identified. This pa-
per reflects the expectations of the citizens of Wielkopolska as regards the security of mass
events on the basis of the operations of the Urban-Regional Headquarters of Euro 2012 in
Poznañ (and the standards and factors influencing its decision-making status).
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