
� Jak ocenia Pan historyczn¹ rolê Emmanu-
ela Olisadebe w polskiej pi³ce no¿nej? Jak z per-
spektywy czasu mo¿na oceniæ jego przydatnoœæ
dla reprezentacji Polski? Czy wed³ug Pana jego
gra w narodowej dru¿ynie przyczyni³a siê do
zmiany mentalnoœci polskich kibiców?
� Micha³ Listkiewicz: Rolê, jak¹ odegra³ Em-
manuel Olisadebe, nale¿y rozpatrywaæ na wie-
lu p³aszczyznach. Jedn¹ z nich jest p³aszczy-
zna sportowa, na której zawodnik ten prezen-
tuje siê znakomicie – w znacznej mierze dziê-
ki jego wspania³ej grze i golom mogliœmy po
16 latach cieszyæ siê z awansu do fina³ów mi-
strzostw œwiata. Drug¹, byæ mo¿e jeszcze wa¿-
niejsz¹ ni¿ sportowa, jest p³aszczyzna spo³ecz-
na. Dziêki przyjêciu obywatelstwa naszego
kraju i grze w bia³o-czerwonych barwach Em-
manuel prze³ama³ wiele barier, zmieni³ sposób
myœlenia kibiców i podejœcie do ludzi o innym
kolorze skóry. Jego rola w historii polskiej pi³ki
jest naprawdê ogromna!
� Czy móg³by Pan opowiedzieæ o wielona-
rodowoœciowych korzeniach pi³ki no¿nej? Za-
równo w kontekœcie klubowym jak i reprezen-
tacyjnym?
� Pi³ka no¿na jest najpopularniejszym spor-
tem na œwiecie. Niektórzy futbol na-
zywaj¹ wrêcz religi¹, która dziêki swej
prostocie i piêknu przyci¹ga miliony
„wyznawców”. W dru¿ynach narodo-
wych i klubowych wystêpuj¹ pi³karze
o ró¿nym pochodzeniu i kolorach skó-
ry. W naszej reprezentacji mieliœmy co
prawda do tej pory tylko wspomnia-
nego Olisadebe i tej ró¿norodnoœci a¿
tak nie widaæ, ale proszê chocia¿by
spojrzeæ na zespó³ naszego zachod-
niego s¹siada. W pierwszej jedenast-
ce Niemiec wybiegaj¹ pi³karze pocho-
dzenia polskiego, tureckiego czy te¿
zawodnicy, których korzenie siêgaj¹
Afryki b¹dŸ Ameryki Po³udniowej. Ta
wielokulturowoœæ i kosmopolityzm s¹
bardzo silne w pi³ce ligowej. W ka¿-
dej europejskiej lidze jest ogromna
liczba obcokrajowców, którzy pod-
nosz¹ poziom rozgrywek i uatrakcyj-
niaj¹ rywalizacjê.
� Proszê opowiedzieæ o dotychcza-
sowych sukcesach PZPN w walce
z rasizmem na polskich stadionach?
� Myœlê, i¿ najwiêkszym sukcesem
jest zmiana mentalnoœæ polskich kibi-
ców. Wiêkszoœæ z nich nie akceptuje
zachowañ rasistowskich. Istniej¹ nie-
stety – podobnie jak w ca³ej Europie
– grupki ekstremistów, które zak³ócaj¹
porz¹dek na stadionach i manifestuj¹
w sposób karygodny i niedopuszczal-
ny swoj¹ nietolerancjê wobec osób
o innym ni¿ oni pochodzeniu czy ko-
lorze skóry. PZPN wypowiedzia³ woj-

nê takim zachowaniom.
Od wielu lat walczymy
z rasizmem na polskich
stadionach. Bezwzglêd-
nie œcigamy i karzemy
wszelkie tego typu zachowania. Staramy siê rów-
nie¿ dostrzegaæ zaanga¿owanie w walkê z nie-
tolerancj¹ i pomagaæ tym, którzy podejmuj¹ siê
tego – trzeba przyznaæ – nie³atwego zadania.
� Proszê opowiedzieæ o dotychczasowej
wspó³pracy PZPN ze Stowarzyszeniem „NI-
GDY WIÊCEJ”. Jak ocenia Pan tê wspó³pracê
i jej perspektywy w przysz³oœci?
� Myœlê, ¿e ta wspó³praca uk³ada siê bardzo
dobrze. Dziêki pomocy stowarzyszenia „NI-
GDY WIÊCEJ” opracowany zosta³ np. katalog
symboli i hase³ rasistowskich, który do dziœ jest
„bibli¹” osób odpowiedzialnych za porz¹dek
na stadionach. Zidentyfikowanie i opisanie ra-
sistowskiej symboliki znacznie u³atwi³o walkê
z nietolerancj¹. Wspólnie z naszymi partnera-
mi z „NIGDY WIÊCEJ” propagujemy równie¿
wszelkiego rodzaju przedsiêwziêcia promuj¹-
ce tolerancjê i walkê z uprzedzeniami. Wiem,
jak wiele jest jeszcze do zrobienia i dlatego
nie zamierzamy siê zadowalaæ dotychczaso-

wymi osi¹gniêciami. Tylko sta³a systematycz-
na praca mo¿e przynosiæ efekty. Z³a nie da siê
ca³kowicie wypleniæ. Nawet w najbardziej to-
lerancyjnych spo³eczeñstwach dochodzi cza-
sami do wybuchów nienawiœci. Musimy o tym
pamiêtaæ i stale pracowaæ nad edukacj¹ ludzi
przychodz¹cych na polskie stadiony.
� Na czym polega inicjatywa PZPN i zaprzy-
jaŸnionych federacji dotycz¹ca reprezentacji
Romów? Na jakim etapie znajduje siê ten pro-
jekt w Polsce?
� W Polsce, szczególnie na po³udniowych
terenach naszego kraju, ¿yje bardzo wielu Ro-
mów. Uznaliœmy, i¿ jednym z elementów wal-
ki z nietolerancj¹ mo¿e byæ powo³anie do ¿ycia
reprezentacji Polski Romów. We wrzeœniu ubie-
g³ego roku rozegra³a ona swój pierwszy mecz
z zespo³em z Wêgier. Sportowo konfrontacja
ta wypad³a dla nas delikatnie mówi¹c nie naj-
lepiej, ale przecie¿ nie wynik by³ tu najwa¿-
niejszy. Wydarzenie to odbi³o siê szerokim
echem na Wêgrzech, dostaliœmy oficjalne po-
dziêkowania od tamtejszego Ministra ds. Mniej-
szoœci.
� Ostatnio wyraŸnie wzros³a skutecznoœæ
Wydzia³u Dyscypliny i obserwatorów Zwi¹z-
ku w usuwaniu symboliki rasistowskiej na me-
czach pierwszej i drugiej ligi. Niestety na me-
czach ni¿szych klas rozgrywkowych symboli-
ka rasistowska jest obecna w bardzo du¿ym
natê¿eniu. Czy PZPN planuje rozszerzenie

dzia³añ na ni¿sze ligi? Kiedy mo¿na
spodziewaæ siê podjêcia takich dzia-
³añ przez Okrêgowe Zwi¹zki Pi³ki
No¿nej?
� Bardzo restrykcyjnie staramy
siê przestrzegaæ zapisów Regulami-
nu Dyscyplinarnego odnosz¹cych siê
do eksponowania wszelkiego rodza-
ju hase³ i symboli rasistowskich, an-
tysemickich czy nazistowskich. Kary
orzekane przez Wydzia³ Dyscypliny
PZPN za tego rodzaju wykroczenia
s¹ niezwykle surowe. Jurysdykcja
PZPN obejmuje jednak¿e tylko Oran-
ge Ekstraklasê i II ligê. Za porz¹dek
i wyci¹ganie ewentualnych konse-
kwencji wobec klubów ni¿szych lig
odpowiedzialne s¹ organy dyscypli-
narne wojewódzkich ZPN-ów. Wy-
czulamy przedstawicieli naszych re-
gionalnych struktur na ten aspekt pod-
czas ka¿dego szkolenia. Zgadzam siê
jednak, ¿e trzeba w najbli¿szym cza-
sie podj¹æ jeszcze bardziej zdecydo-
wane dzia³ania w przypadku przeja-
wów nietolerancji na meczach ni¿-
szych klas rozgrywkowych. Bardzo
istotna mog³aby okazaæ siê pomoc
w monitorowaniu incydentów rasi-
stowskich prowadzona przez cz³on-
ków takich organizacji jak „NIGDY
WIÊCEJ” i przekazywanie wojewódz-
kim ZPN-om raportów, które by³yby
podstaw¹ do wyci¹gania konsekwen-
cji dyscyplinarnych i umo¿liwia³y po-
dejmowanie dzia³añ prewencyjnych.

„Tylko systematyczna praca
mo¿e przynosiæ efekty”

Wywiad z prezesem Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
– Micha³em Listkiewiczem. Pytania zadawali: Jacek
Purski i Marcin Kornak.

Prezes PZPN Micha³ Listkiewicz i legenda œwiatowej pi³ki, Franz Beckenbauer (z lewej)
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� Jak uk³ada siê wspó³praca PZPN z klubami
w zakresie walki z rasistowskimi zachowania-
mi kibiców? W³adze niektórych klubów zdaj¹
siê nie dostrzegaæ problemów z rasizmem na
w³asnych stadionach.
� To tak jak z chuligañstwem. Jedne kluby
anga¿uj¹ siê w walkê z nim bardziej, inne
mniej. Nie mogê jednak powiedzieæ, ¿e w³a-
dze którejœ z dru¿yn Orange Ekstraklasy czy
II ligi nie dostrzegaj¹ problemu. Po prostu dzia-
³ania niektórych klubów s¹ bardziej zdecydo-
wane i odwa¿niejsze ni¿ innych.
� W Europie bardzo pozytywnie zosta³y
przyjête ostatnie antyrasistowskie dzia³ania
Zwi¹zku oraz klubu Kolporter Korona. Jak oce-
nia Pan mo¿liwoœæ podjêcia tego typu dzia³añ
przez inne struktury odpowiedzialne za wize-
runek polskiej pi³ki (Orange Ekstraklasa, spon-
sorzy, kluby, Liga Polska, media)?
� Przyk³ad Kolportera rzeczywiœcie godzien
jest nag³aœniania i propagowania w ca³ej Euro-
pie. Raz jeszcze gratulujê w³adzom tego klubu
konsekwencji i determinacji. Nie mniejsze s³o-
wa uznania nale¿¹ siê prawdziwym kibicom
tego zespo³u, którzy wyraŸnie odciêli siê od
bandy g³upków psuj¹cych dobry wizerunek klu-

bu z Kielc. Wszystkim,
którzy zaanga¿owani s¹
w polski futbol, zale¿y by
na stadionach by³o bez-
piecznie i spokojnie. Jed-
nym z przyk³adów promo-
wania pozytywnych za-
chowañ jest akcja g³ówne-
go sponsora rozgrywek
ekstraklasy – „Orange Fair
Play”. Jest ona bardzo
mocno wspierana przez
media i co najwa¿niejsze
ju¿ przynosi pierwsze
efekty. W minionym roku
na stadionach by³o na-
prawdê efektownie i kolo-
rowo, znacznie spad³a
równie¿ liczba zak³óceñ
porz¹dku.
� UEFA wspiera dzia³a-
nia edukacyjne wœród ki-
biców w ca³ej Europie,

które przynosz¹ dobre rezultaty. Kiedy mo¿na
siê spodziewaæ takiego wspólnego projektu
PZPN i organizacji spo³ecznych zawieraj¹ce-
go tak¿e edukacjê antyrasistowsk¹?
� Do tej pory podejmowaliœmy dzia³ania na
mniejsz¹ skalê. Jak na przyk³ad wspomniany
mecz reprezentacji Romów, czy
popularyzacja tolerancji na pod-
czas Antyrasistowskich Mistrzostw
Polski w Pi³ce No¿nej podczas fe-
stiwalu „Przystanek Woodstock”.
Swoj¹ cegie³kê do³o¿y³a równie¿
reprezentacja przy okazji spotka-
nia eliminacji MŒ Azerbejd¿an
– Polska. Wydaje mi siê, ¿e na tym
polu jest jeszcze sporo do zrobie-
nia. Powinniœmy w najbli¿szym
czasie zorganizowaæ ogólno-
polsk¹ akcjê. Dobrze by by³o gdy-
by uda³o siê opracowaæ jakiœ ory-
ginalny projekt, którym mogliby-
œmy pochwaliæ siê w Europie.
� Za kilka miesiêcy rozpoczn¹
siê mistrzostwa œwiata w Niem-
czech. Stajemy wiêc przed pro-
blemem licznych negatywnych,

w tym rasistowskich, zachowañ polskich pseu-
dokibiców na tym gigantycznym forum miê-
dzynarodowym. Czy PZPN przewiduje wspó³-
pracê z organizatorami mistrzostw i organiza-
cjami spo³ecznymi w tej kwestii?
� Nie mogê siê zgodziæ z takim stwierdze-
niem. Na meczach ligowych rzeczywiœcie do-
chodzi czasami do zak³óceñ porz¹dku, ale nie
przypominam sobie na przestrzeni kilku lat ne-
gatywnych zachowañ podczas spotkañ repre-
zentacji Polski. Kibice bia³o-czerwonych mog¹
byæ stawiani za przyk³ad je¿eli chodzi o do-
ping i zachowanie na stadionie. Problemem
mog¹ byæ natomiast incydenty z udzia³em chu-
liganów z Polski, do których mo¿e dochodziæ
poza obiektami sportowymi. Dostrzegamy te
zagro¿enia i na pewno podejmiemy we wspó³-
pracy z policj¹ niemieck¹ i polsk¹ oraz Komi-
tetem Organizacyjnymi MŒ 2006 dzia³ania, któ-
re – mam nadziejê – skutecznie zapobiegn¹ nie-
w³aœciwym zachowaniom. Bardzo jednak pro-
szê nie wrzucaæ do jednego worka wspania-
³ych, oddanych i kulturalnych polskich kibiców
i chuliganów, którzy z mianem kibica nie maj¹
nic wspólnego.
� Dziêkujemy za wywiad.

Podziêkowania dla Micha³a Kociê-
by za okazan¹ pomoc.

Micha³ Listkiewicz oraz niezapomniany Grzegorz Lato, który od sierpnia 2005 wspiera
kampaniê „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”

Wykopanie rasizmu z polskich stadionów jest mo¿liwe – kibic krakowskich
„Pasów”

Pierwsze udokumentowane mecze pi³ki
no¿nej na ziemiach polskich rozegra-
ne zosta³y pod koniec XIX wieku, w cza-

sach, gdy nie istnia³o pañstwo polskie, w re-
gionach takich jak Dolny Œl¹sk czy Pomorze
Gdañskie, ówczeœnie uwa¿anych za tereny
„pruskie”. Oœrodki te ju¿ w wolnej Polsce zna-
cz¹co przyczyni³y siê do rozwoju polskiej pi³-
ki no¿nej, jednak pocz¹tki tej dyscypliny na
prze³omie XIX i XX wieku zwi¹zane s¹ przede
wszystkim z Galicj¹.

Przedrozbiorowa Polska by³a wtedy po-
dzielona na trzy czêœci: Królestwo Polskie pod
kontrol¹ carskiej Rosji, zabór pruski oraz po-

zostaj¹c¹ w ramach monarchii habsburskiej
Galicjê. W ka¿dym z tych zaborów sytuacja
polityczna i prawna Polaków, stopieñ autono-
mii i wolnoœæ zrzeszania siê mia³y wp³yw miê-
dzy innymi na poziom zorganizowania ¿ycia
spo³ecznego, a w jego zakresie tak¿e na wy-
chowanie fizyczne.

Pod koniec XIX wieku na ziemie polskie
dotar³y pierwsze przywiezione z zagranicy
„footballe”, czyli pi³ki. Wiadomo, ¿e w 1889
roku tak¹ pi³kê przywióz³ do Krakowa Hen-
ryk Jordan, lekarz, dzia³acz spo³eczny i poli-
tyczny, a w 1892 do Lwowa – Edmund Ce-
nar, cz³onek Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokó³”. Pierwszy mecz rozegrano 15 lipca
1894 roku we Lwowie, a przeciw sobie sta-
nê³y dru¿yny Soko³a lwowskiego i krakow-
skiego. Spotkanie skoñczy³o siê po szeœciu
minutach, zaraz po zdobyciu pierwszej bram-
ki przez W³odzimierza Chomickiego (dru¿y-
na ze Lwowa). By³o ono czêœci¹ II Zlotu So-
ko³a, a jego tak wczesne zakoñczenie
w zwi¹zku z napiêtym terminarzem zarz¹-
dzi³ kieruj¹cy zlotem szef organizacji Anto-
ni Durski.

Idea Soko³a przesz³a na grunt polski
z Czech. Pierwsza tego typu organizacja zo-
sta³a za³o¿ona w 1867 roku we Lwowie przez
Klemensa ¯ukotyñskiego i Ludwika Goltentha-
la. Kolejna, zainicjowana tym razem przez œro-
dowisko akademickie, powsta³a w 1884 roku
w Krakowie. Towarzystwo pielêgnowa³o trady-
cje patriotyczne, prowadzi³o æwiczenia gim-
nastyczne i szermiercze, mia³o te¿ znaczny
udzia³ w rozwoju polskiego ruchu harcerskie-
go i w swoich pocz¹tkach nie by³o jeszcze zdo-
minowane przez nacjonalistyczn¹ Ligê Naro-
dow¹, i póŸniej Endecjê, co nast¹pi³o pocz¹w-
szy od pocz¹tków XX wieku i terenów zaboru
rosyjskiego.

Wielokulturowe korzenie
polskiej pi³ki no¿nej, cz. I
JACEK ŒWI¥DER
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