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Abstract 

In the last dozen years, when sport events have gained enormous popularity, the number 

of supporters of individual sports clubs has increased significantly. Most often, support 

for a favorite club is expressed by a characteristic outfit. In this article, based on empirical 

materials obtained from fans of the Zagłębie Lubin football club, I characterized the 

functioning of supporters' groups and defined the types of clothing that were applied by 

them from the 90s to the modern times. The collected material allowed to conclude that 

attire is an important element not only of support for the club, but also favors the sense 

of local identity. 

Keywords: Fans, Clothing, Identity 

Abstrakt 

W ostatnich kilkunastu latach, kiedy wydarzenia sportowe zyskały niezwykłą popularność, 

znacząco wzrosła liczba sympatyków poszczególnych klubów sportowych. Najczęściej 

poparcie dla ulubionego klubu starają się wyrazić charakterystycznym ubiorem. W 

niniejszym artykule, w oparciu o materiały empiryczne pozyskane od fanów klubu 

piłkarskiego Zagłębie Lubin, scharakteryzowałam działające ugrupowania kibiców i 

wyodrębniłam typy ubiorów, jakie nanoszone były przez nich od lat 90. XX do czasów 

współczesnych. Zebrany materiał pozwolił na postawienie konkluzji, że strój stanowi 

ważny element nie tylko poparcia dla klubu, ale także sprzyja poczuciu lokalnej 

tożsamości.  

Słowa kluczowe: kibice, ubiór, tożsamość 

 

 

biór od zawsze był dla ludzi bardzo ważny. Oprócz oczywistych funkcji ,jakie pełnił od 

zarania dziejów, tj. ochrony przed warunkami atmosferycznymi, posiadał również wiele 

dodatkowych znaczeń. Odzwierciedlał uwarunkowania kulturowe czy religijne, którym 

podlegała jednostka, ukazywał role pełnione w danej społeczności, a także podkreślał 

samą do niej przynależność. Właśnie to ostatnie zjawisko stało się jedną z przyczyn 

powstania odrębnego typu ubiorów, a mianowicie stroju kibica.  

Od wielu już lat wydarzenia sportowe stały się istotną częścią życia ludzi na całym 

świecie. Pozwalają na oderwanie od szarej rzeczywistości dnia codziennego, stanowiąc 
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doskonałą rozrywkę dla całych rzesz fanów zarówno sportu jak i konkretnych 

zawodników, klubów czy drużyn. Dlatego nie jest niczym niezwykłym fakt, jednoczenia się 

osób o podobnych upodobaniach sportowych. Gdy dodatkowo w grę wchodzi 

zamieszkiwanie mniej lub bardziej wyodrębnionego, lecz dającego się określić terytorium, 

grupy fanów niejednokrotnie stają się znacznie bardziej zżyte i elitarne, co zwykle ma 

swoje odzwierciedlenie w systemie znaków i symboli, którymi się posługują.  

 W niniejszym artykule będę chciała ukazać, jakiego typu ubiory noszą fanatycy piłki 

nożnej, jak one się zmieniały na przestrzeni kilkunastu lat (od drugiej połowy lat 

dziewięćdziesiątych) oraz jakie mają one znaczenie dla kibiców, na przykładzie tych 

związanych z jednym klubem sportowym – Zagłębiem Lubin SA. Wybór kibiców tego klubu 

piłkarskiego, wynika z faktu, że pochodzę z Lubina1 i część członków mojej rodziny oraz 

znajomych kibicuje tej drużynie. Nie mieszkam w tym mieście już prawie od dwudziestu 

lat, ale przyjeżdżając systematycznie i z zainteresowaniem obserwuję zmiany, jakie się tam 

dokonują. Zauważyłam między innymi, że w ostatnich latach wzrosło znacząco 

zainteresowanie miejscowym klubem sportowym, i że mieszkańcy chętnie właśnie 

poprzez ubiór manifestują swoje poparcie dla niego. W przestrzeni miejskiej także można 

zauważyć liczne tego oznaki. Będą to nie tylko graffiti zamawiane przez kibiców, ale w 

barwy klubu – pomarańczowym, białym i zielonym – pomalowanych jest większość 

obiektów sportowych w mieście; w tych samych barwach wymalowana jest wieża ciśnień 

(pełniąca rolę największej w Europie sztucznej ścianki wspinaczkowej) na osiedlu Przylesie 

oraz jedno z rond, które w wewnętrznej części wyłożone jest kostką w emblematy 

klubowe. Wszystkie te elementy sprawiły, że postanowiłam bliżej przyjrzeć się temu 

zjawisku, a że od kilku lat zajmuję się strojem ludowym to właśnie ubiór kibiców 

zainteresował mnie szczególnie.  

Materiał empiryczny stanowiły anonimowe ankiety internetowe, które w 2016 roku 

wypełniło 36 osób (skróty: A- ankieta nr, M lub K - płeć) oraz 4 wywiady (W - wywiad nr, 

M lub K) przeprowadzone wśród przedstawicieli wybranych grup kibiców. Ważny typ 

dokumentacji stanowiły fotografie, jakie wykonałam i pozyskałam od kibiców oraz 

pochodzące z internetowych archiwów fotograficznych umieszczanych na stronach 

prowadzonych przez klub2 i kibiców3, na których ubiory są widoczne. Obejrzałam także 

filmy na YouTube związane z klubem, a także te przedstawiające krótką historię klubu, 

relacje z meczów i z opraw meczowych umieszczane tam od 2009 r.  

                                                      
 

 

1 Lubin (niem. Lüben) to miasto w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku, w województwie 
dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego i gminy wiejskiej Lubin. Leży na Wysoczyźnie Lubińskiej, nad 
rzeką Zimnicą. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. miasto miało 72 951 mieszkańców. Lubin leży w 
Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym i jest siedzibę KGHM Polska Miedź, jednym z czołowych 
producentów miedzi i srebra na świecie [pl.wikipedia.org/wiki/Lubin, dostęp 23.11.2017]. 
2 http://www.zaglebie.com/www [dostęp 23.11.2017]. 
3 http://www.zaglebie.org/galerie.php [dostęp 28.10.2017]. 

http://www.zaglebie.org/galerie.php
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1. Kibice Zagłębia Lubin na meczu, 2011 r., żródło: 

http://www.polskapilka.net/aktualnosci/1175/prostest-kibicow-zaglebia-lubin/ 

Zagłębie Lubin SA jest jednym z najpopularniejszych klubów na Dolnym Śląsku 

posiadającym Fan Cluby w wielu miejscowościach województwa (m.in. w Bolesławcu, 

Chocianowie, Chojnowie, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Polkowicach, Nowej Soli, Strzegomiu, 

Ścinawie i Świdnicy). Jest także jednym z najstarszych w regionie. Historia klubu z Lubina 

sięga zakończenia drugiej wojny światowej. W grupie repatriantów, którzy przybyli na 

Ziemie Zachodnie, a tym samym do Lubina, znaleźli się zarówno przedwojenni działacze 

jak i piłkarze. Prawie natychmiast zaczęto zawiązywać kluby i drużyny. W sierpniu 1945 r. 

przy kole OMTUR (Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych) 

powstała sekcja piłki nożnej. Pierwsze mecze rozgrywano jesienią 1945 roku, między 

innymi z drużyną wojsk radzieckich stacjonujących w Lubinie. Niemal natychmiast drużyna 

zyskała sporą grupę sympatyków, na mecze przychodzili prawie wszyscy mieszkańcy. W 

marcu 1946 roku na fundamencie OMTUR powstał w Lubinie Klub Sportowy "Zawisza", 

pod tą nazwą zaczęła się tworzyć historia sportu w mieście.4 W roku 1960 zmieniono 

nazwę drużyny na "Górnik". Przełomowy w historii klubu był rok 1966, kiedy to utworzono 

Międzyzakładowy Klub Sportowy "Zagłębie" Lubin, wspierany przez przemysł miedziowy 

(obecnie KGHM Polska Miedź jest sponsorem tytularnym). Dwa lata później drużyna 

awansowała do klasy okręgowej. W sezonie 85/86 Zagłębie weszło do ekstraklasy. Na 

inauguracyjnym meczu, trybuny olbrzymiego lubińskiego stadionu były pełne: 30 tysięcy 

widzów, na niespełna 70 tysięczne miasto. Na mecze do Lubina zjeżdżała się cała okolica, 

a zwłaszcza pracownicy Zagłębia Miedziowego, których na mecze dowożono zakładowymi 

autokarami. W okolicy powstawały fan kluby Zagłębia. Średnia frekwencja w tym sezonie 

to ponad 17 tysięcy widzów na mecz - najlepszy wynik w całej ekstraklasie. Kibice Zagłębia 

uczestniczyli także w meczach wyjazdowych. W następnych sezonach z roku na rok 

frekwencja spada.5 

W 1991 Zagłębie Lubin zdobywa Mistrzostwo Polski pod wodzą początkowo 

Stanisława Świerka, a po 12 kolejkach Mariana Putyry. W 2003 w barażach z Górnikiem 

Łęczna po 14 latach Zagłębie opuszcza szeregi ekstraklasy. W 2007 drugi raz zdobywa 

najważniejszych tytuł  w polskiej piłce. 30 czerwca 2016 - Zagłębie po 9 latach przerwy gra 

w europejskich pucharach6. Obecnie, czyli pod koniec listopada 2017, Zagłębie zajmuje 8 

miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy oraz zakończyło rozgrywki w ćwierćfinale Pucharu 

Polski.  

                                                      
 

 

4 http://www.zaglebie.org/historia.php [dostęp 28.10.2017]. 
5 http://ocb03.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=103 [dostęp 23.11.2017] 
6 http://zaglebie.com/historia-klubu [dostęp 23.11.2017] 

http://www.zaglebie.org/historia.php
http://ocb03.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=103
http://zaglebie.com/historia-klubu
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 Osiągnięcia klubu sprawiły, że grupa kibiców powiększała się z każdym rokiem. 

Obecnie szacuje się, że jest to około 60-70 % mieszkańców Lubina7, oprócz tego osobną 

grupę stanowią osoby z sąsiadujących miast zrzeszone w fanklubach. Tak duże 

zainteresowanie piłką nożną wynika ze zmian „związanych z rozwojem futbolu, jako 

istotnej sfery gospodarki, generującej ogromne środki finansowe i przyciągającej coraz 

większe rzesze widzów” (Burski, 2011, 263). Ale to właśnie kibice sprawiają, że mecze piłki 

nożnej stały się wielopodmiotowym wydarzeniem sportowym, którego „struktura wydaje 

się wykraczać poza logikę budowy klasycznego sportowego zdarzenia skierowanego do 

odbiorcy masowego” (Sahaj 2013, 45). Na sektorach rozgrywa się swoisty spektakl, który 

nie tylko zagrzewa pałkarzy do gry, ale zespala kibiców do wspólnego działania. Mecze w 

ostatnich latach stały się jednym z ważniejszych rytuałów kultury popularnej, z którym 

związanych jest wiele akcesoriów o charakterze symbolicznym.  

 

2. Graffiti, fot. M. Tymochowicz 

Grupy kibiców8 w Polsce od lat dziewięćdziesiątych tworzą społeczności z własnymi 

„miniświatami rządzonymi wewnętrznymi zasadami, etyką, swoistą etykietą i filozofią 

działania. Kibice mają swoje kodeksy zachowań, język komunikacji, fora i portale 

internetowe oraz czasopisma (niegdysiejsze fan-ziny). Fani sportowi - w szczególności 

piłkarscy i żużlowi - stanowią charakterystyczną, rozpoznawalną subkulturę, wyraźnie 

odróżniającą się ubiorem, wyznawaną „ideologią” czy formami ekspresji od 

przedstawicieli innych subkultur, zwłaszcza o charakterze sportowym (Sahaj, 2013, 29-

30). Tak też jest w przypadku kibiców Zagłębia Lubin, którzy zyskali przydomek 

"Miedziowi". Znajdziemy wśród nich „zagorzałych sympatyków, całkowicie oddanych 

klubowi, którzy podporządkowują rozgrywkom meczowym niemal całe swoje życie, jak i 

osoby, które preferują bierny typ kibicowania” (Pikora, 2013a, 158).  

                                                      
 

 

7 Tak szacowali uczestnicy badań, przy czym jeden z respondentów dodał, że tylko 15-20% często chodzi na 
mecze i w pełni utożsamiają się z ZL [A 8, M].  
8 Kibic to „osoba zainteresowana jakąś publiczną dyscypliną, najczęściej sportową. Aktywnie uczestniczy w 
zdarzeniach związanych z jego ulubioną dyscypliną. Do kibiców zalicza się przede wszystkim widzów 
widowisk sportowych na stadionach, halach i innych obiektach, ale także telewidzów oglądających sport lub 
osoby wspominające czasami o danej dyscyplinie. Istnieją specjalne „kluby kibica”, tworzone zazwyczaj przy 
klubach sportowych, a także przez osoby prywatne. Rolą prawdziwego, wiernego kibica powinna być próba 
wsparcia swojej drużyny zarówno w sytuacjach dobrych, jak i złych. Powszechnie i dość intuicyjnie uznaje 
się za niego osobę, która regularnie chodzi na mecze i aktywnie uczestniczy w dopingu, przez co wpływa na 
atmosferę całego widowiska sportowego. Szczególnie akcentuje się fakt utożsamiania się z danym klubem i 
jego barwami, zwłaszcza poprzez noszenie klubowych koszulek i szalika. Jednak skupienie się wyłącznie na 
zewnętrznych i łatwo obserwowalnych oznakach bycia kibicem powoduje, że z tego grona wyłączamy 
pokaźną grupę osób, które z różnych powodów preferują raczej bierny i niejako ukryty sposób kibicowania 
(Pikora, 2013a, 157). 
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W przypadku badanej grupy można wyodrębnić cztery podzbiorowości kibiców 

(typologia powstała na podstawie wypowiedzi z ankiet): 

1) grupa aktywnych kibiców, określana przez respondentów, jako fanatycy; w tym: 

a) grupa lubińskich Ultras „Orange City Boys;  

b) kibice uczestniczący w meczach, także wyjazdowych, będzie to też grupa nazywana 

„Stare Zagłębie”, czy mniejsze występujące pod nazwami „Trupek Team”, „Albi 

Bellatores” (już nie istnieje); w tym członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia 

Lubin- ,,Zagłębie Fanatyków’’ 

c) fankluby z innych sąsiednich miejscowości 

2) Chuliganka HZL; 

3) „zwykli” kibice niekiedy nazywani „piknikowcy”, czyli osoby bywające na meczach, 

czasami z całymi rodzinami; 

4) emigranci, czyli osoby pochodzące z Lubina i okolicznych miejscowości, gdzie są fan-

kluby, a obecnie zamieszkujące poza granicami naszego kraju. Członkowie wymienionych 

grup mają swoje charakterystyczne, wyróżniające ich ubiory, określające ich 

przynależność do klubu, ale także do wymienionych grup.   

Grupa lubińskich Ultras „Orange City Boys powstała formalnie w 2003 r., dzięki 

zaangażowaniu paru fanów, którzy wcześniej zajmowali się dopingiem na meczach. Od 

momentu założenia powiększyła się do kilkunastu osób. Zajmują się oni oprawą na każdym 

meczu Zagłębia, a także plakatowaniem miasta, zbiórkami na flagi oraz oprawy. Z 

inicjatywy tego typu kibiców „na stadionie pojawiają się coraz to nowsze elementy 

upiększające widowisko piłkarskie m.in. ognie bengalskie, sektorówki i wulkany. Grupa 

przyłącza się do ogólnopolskiego protestu kibiców dotyczącego zakazu używania 

elementów pirotechnicznych na stadionach np. rac.”9 Stali się oni „moderatorami 

widowisk, kreującymi w obiektach sportowych rzeczywistość kulturowo znaczącą. W 

dosłownym tego słowa znaczeniu: są animatorami kultury” (Sahaj, 2013, 45), twórcami 

nierzadko pomysłowych spektakli tworzonych na widowni i innych akcji przez nich 

inicjowanych np. krwiodawstwo, pomoc chorym i niepełnosprawnym, współpraca z 

zaprzyjaźnionymi fanklubami, oprawy upamiętniające wydarzenia historyczne (obchody 

Powstania Warszawskiego czy Zbrodni Lubińskiej), o których niewiele osób z spoza  kręgu 

kibiców wie  

 Do grona fanatyków należy także kilka innych grup, które nazywane zostały przez 

jednego z respondentów „kibice z przodka” [A 7, M] (w nawiązaniu do miejsca pracy 

górników). To uczestnicy dopingu, którzy również biorą udział w meczach wyjazdowych. Z 

pośród nich należy wymienić grupę nazwaną „Stare Zagłębie”, czyli kibice powyżej 30 lat, 

często zajmujący się organizacją wyjazdów, a niejednokrotnie broniący barw naszego 

                                                      
 

 

9 http://mkszaglebie.pl/2015/06/orange-city-boys-03/ (dostęp 10.11,2017). 

http://mkszaglebie.pl/2015/06/orange-city-boys-03/
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klubu, którzy wspólnie  świętują zwycięstwa jak i opłakują porażki [W 1, K], również 

przyjmują kibiców z zaprzyjaźnionych klubów. Jak opowiadał jeden z członków: ciężko 

powiedzieć, kiedy dokładnie powstaliśmy, pamiętam że w większości poznaliśmy się kiedy 

stawaliśmy w obronie barw. Było to zwycięstwo ze Śląskiem. Tak naprawdę przez naszą 

grupę przeszło ponad 60 osób. Teraz jest nas 21. Od jakiegoś czasu jesteśmy grupą 

zamkniętą. Nikogo nie przyjmujemy. Dzięki temu mamy 100% zaufanie do siebie. Naszym 

głównym celem jest dobrze się bawić, przede wszystkim na wyjazdach, pomagać 

potrzebującym, (udzielać się charytatywnie) upiększać nasze miasto (graffiti) i bronić barw 

[W3, M]. 

 Spośród aktywnych kibiców wyodrębniła się grupa, która nazwała się „Trupek Team”. 

Jej członkowie zrzeszyli się w osobną strukturę, bo „połączyła nas pasja i miłość do klubu. 

Zaczęliśmy wspólnie kibicować ponad 10 lat temu. Jeszcze na starym stadionie. 

Zajmowaliśmy miejsca na tak zwanym małych trybunach. Bawiliśmy się, kibicowaliśmy 

próbowaliśmy porwać do zabawy kolejnych kibiców. Często spotykaliśmy się przed 

meczami w knajpie, która nazwała się Trupek, z racji tego, że jest koło cmentarza. Po 

meczach każdy wiedział, gdzie może z nami świętować. Wspólne kibicowanie, mecze 

wyjazdowe, poznawanie nowych ludzi przede wszystkim przyjezdnych (zgody) 

spowodowały, że postanowiliśmy nazwać się grupą kibiców „Trupek Team”. Teraz 

wspólnie planujemy wyjazdy, mecze, przyjęcie gości i akcje charytatywne, w których 

chętnie uczestniczymy” [W1, K].  

Wszystkich kibiców łączy założone w 2009 roku Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia 

Lubin – "Zagłębie Fanatyków", którego celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku 

kibiców Zagłębia, współpraca z klubem Zagłębie Lubin S.A., z Fundacją "Polska Miedź", 

NZOZ OMP Sp. z.o.o. oraz MKS Zagłębie Lubin. Członkowie Stowarzyszenia są także 

organizatorami akcji charytatywnych „Akcja Miedziana Krew”, „Zbiórka Świdnicy”, 

„Miedziany Mikołaja”, a także spotkań z piłkarzami, turniejów kibiców, w tym ze 

„zgodami” oraz wyjazdów na mecze reprezentacji Polski10. 

Do aktywnych kibiców zaliczani są także członkowie Fanklubów „z całego 

województwa dolnośląskiego jak i z województwa lubuskiego. Największe skupiska 

kibiców Zagłębia to Ścinawa, Bolesławiec, Chojnów, Chocianów, Polkowice, Świdnica, 

Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Góra, Niechlów, Przemków. Mało tego.... mamy swoich 

fanów nawet w odległych Bieszczadach. Kiedyś oficjalny Fan-Klub był np. w Strzelcach 

Opolskich” [W 2, M]. 

Osobną grupę stanowi Chuliganka HZL, jest to około 50 osób, które „bronią barw 

klubu” [A 8, M], zaliczani są do agresywnych kibiców. 

                                                      
 

 

10 Źródło:http://mkszaglebie.pl/2015/06/zaglebie-fanatykow/ [dostęp 23.11.2017]. 
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Największa grupa to tak zwani zwykli kibice, mniej zaangażowani, nie siedzą w 

strefach klubu kibica, „w porywach włączają się w doping” [A 14, M]. Bardzo często są to 

rodziny z dziećmi i starsi mieszkańcy miasta i okolic. Fanatycy uważają, że dużo kibiców 

przychodzi, bo „po prostu, drużynie idzie to chodzą - wystarczy. Na wielu spotkaniach są 

także widzowie, zwykli ludzie, którzy przyszli pooglądać mecz. Jakiś kilka potknięć i ich nie 

ma” [A 4, M]. Na stadion przychodzą też osoby dla samej gry i nie uczestniczą w spektaklu 

toczącym się na trybunach (Dudała 2004: 11). Omówione podgrupy kibiców z różnym 

zaangażowaniem wspierają swój klub, ale na wielu polach ze sobą współpracują. 

Wspierają różne akcje charytatywne czy uczestniczą w ważnych wydarzeniach dla miasta. 

O tego typu, poza stadionowych działaniach, ciągle za mało się wspomina, a częściej 

dostrzega się tylko ich agresywne zachowania w trakcie czy po meczu.  

„Kibic nie tylko wspiera swoje ulubione drużyny i orientuje się w bieżącej sytuacji 

transferowej, ale musi też odpowiednio wyglądać. Do najbardziej oczywistych i najlepiej 

rozpoznawalnych przedmiotów służących wzajemnej identyfikacji należą szaliki klubowe 

oraz repliki koszulek i okolicznościowe T-shirty, ale podręczny arsenał gadżetów zawiera 

dość często czapki, zapalniczki, kufle, naklejki, breloczki i praktycznie wszystko, na czym 

może się znaleźć klubowe logo lub odpowiednie barwy” (Drabek, 2012, 279). Do 

podstawowego składu ubioru kibica, respondenci zaliczali szalik, koszulkę, czasem czapkę 

czy bluzę, dobór tego typu garderoby zależy też od warunków pogodowych i rangi 

spotkania. „Zwykle jest to koszulka + szalik. Jak jest zimno to także bluza Zagłębia. Jeśli 

ranga spotkania jest ogromna - czyli o coś gramy, zakładam na siebie stare (20 letnie) 

modele koszulek meczowych + kaszkiet + flaga” [A 4, M].  

Wyróżniający ubiór kibiców zaczął kształtować się od lat 90 XX wieku, kiedy „wchodziły 

na rynek pierwsze szaliki - pasiaki, nakrycia głowy, sporadycznie ktoś dostał od kogoś z 

klubu jakąś koszulkę. Myślę, że na większą skalę zaczęto produkować gadżety w okolicy 

lat 2000 – 2005” [A 4, M]. W tym też okresie zasób ubrań zaczął się powiększać i obecnie 

są to różne rodzaje koszulek, bluzy, spodenki, szaliki, bielizna, czapki z daszkiem, 

bawełniane i wełniane oraz inne dodatki takie jak portfele, smycze czy kolczyki w barwach 

i oznaczeniach klubu. Obecnie można w Sklepie Zagłębia zakupić wszelkiego rodzaju 

akcesoria z herbem klubu. Osobom, które są np. pierwszy raz [na meczu] często pożycza 

się np. szalik aby miał ,,cokolwiek'' świadczące, że kibicuje ZL [A 8, M]. 

Jeszcze na początku lat 90. XX wieku, co można zauważyć na fotografiach z tamtego 

okresu, na stadionach można było zobaczyć tylko niektórych mężczyzn z szalikami w 

barwach klubowych i młodych mężczyzn ubieranych w kurtki zwane fleki w kolorze 

czarnym lub zielonym (były one noszone także przez kibiców innych klubów), które w 

Lubinie noszono także przewrócone na lewą stronę, gdyż miały pomarańczową 

podszewkę. Od początku rozwoju tego ruchu „obowiązkowym elementem ubioru 

szanującego się polskiego kibica jest szalik. Nie na darmo - jeszcze w czasach zanim media 
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wylansowały termin "kibol" - niepokornych fanów nazywano szalikowcami11. Siła mediów 

sprawiła jednak, że dziś o szalikowcach mało kto pamięta”12. Początkowo szaliki były tyko 

dziane, trudno je było dostać. Pierwsze szaliki szyły babcie na drutach, były to pasiaki. Jak 

komuś babcia zrobiła szalik z napisem to było naprawdę coś. Później pokazały się firmy 

produkujące pierwsze pasiaki. Z ciekawostek powiem, że po nasze pasiaki już na początku 

lat 90-tych przyjeżdżali kibice Falubazu Zielona Góra. W Zielonej Górze nie mieli, a barwy 

mają podobne, bo żółto-biało-zielone (prawie pasowało). Po pasiakach wraz z rozwojem 

komputeryzacji powstawały pierwsze szaliki dziane, później tkane. Na dużą skalę w Lubinie 

barwy zaczęto nosić od 2000 roku. Nadmienię, że w latach 90-tych nie każdy też mógł nosić 

barwy na co dzień. Tylko bywalcy tzw. "młyna" i wyjazdowicze [W 2, M]. Teraz wybór 

szalików jest większy i fanatycy miewają ich po kilka – różnią się układem barw, wzorów i 

techniką wykonania. Można wyróżnić kilka charakterystycznych wzorów szalików: 1) w 

pasy czyli barwy klubu – pomarańczowy, biały, zielony - na przemian w różnych 

odległościach, są one dwustronne; 2) w barwach klubowych i z herbem; 3) w barwach 

klubowych z herbem i napisami np.: „ZAGŁĘBIE”, „MIEDZIANE MIASTO LUBIN”, „CAŁE 

ZAGŁĘBIE ZAWSZE RAZEM”, „NASZE SERCA BIJĄ TYLKO DLA CIEBIE”, „IDŹ I WALCZ-

OFFICIAL HOOLIGANS”, „DUMNI Z ZAGŁĘBIA”, „WIELKIE ZAGŁĘBIE”, „ZAGŁĘBIE LUBIN 

WIERNI PO PORAŻCE”, „WIELKIE ZAGŁĘBIE BYŁO JEST I BĘDZIE”, „MAŁY ZAGŁĘBIAK”, 

„LUBIŃSCY FANATYCY NA ZAWSZE ODDANI WIERNI FANI” 4); łączone ze zgodami13; 5) 

kibiców danej grupy np. ,,OCB’’ „Trupek Team”: „TRUPEK TEAM 07’’, ,,HOOLIGANS”. 

Osobny typ stanowią szaliki samochodowe na przylepy do szyb. 

3. Kolekcja szalików jednego z kibiców, fot. R.S.  

Szaliki narzucane są przez kibiców najczęściej na ramiona, ale są także trzymane w 

rękach w celu dopingu czy też manifestowania określonego zachowania – wtedy wszyscy 

widzowie jednocześnie je unoszą nad głowami. Służą do tworzenia oprawy meczowej, są 

tym samym nieodłącznym elementem kibicowskich praktyk (Pikora 2013, 295). Bywają też 

zabierane przez zagorzałych kibiców np. na wyjazdy zagraniczne, gdzie wykorzystywane 

są do pozowanych zdjęć w znanych miejscach (np. zdjęcie ze strony 

www.zaglebie.org/galeria, podpisane Zagłębie i Arka na dachu Europy14). Szalik jest tym 

                                                      
 

 

11 „Określenie „szalikowcy” zostało wymyślone (na początku lat 90.) przez dziennikarzy – od barwnych 
szalików, które noszą najbardziej zagorzali kibice w celu podkreślenia swej identyfikacji z klubem. Taki szalik 
to dla pseudokibica cenne trofeum, które można „skasować” kibicowi znienawidzonej drużyny” (Dudała 
2004, 97).  
12 T. Janus,  Casual - czyli o modzie kibiców słów kilka, http://www.sportnaukowo.pl/2013/09/casual-czyli-
o-modzie-kibicow-sow-kilka.html#.Wg030Xbdjcs (dostęp 12.11.2017). 
13 Zagłębia przyjaźnią się obecnie z kibicami: Arki Gdynia, Odry Opole, Zawiszy Bydgoszcz i Falubazu Zielona 
Góra, Polonii Bytom. Do 2009 roku przyjaźnili się z Lechem Poznań. 
14 http://www.zaglebie.org/galeria.php?id=246 [dostęp 23.11.2017]. 

http://www.sportnaukowo.pl/2013/09/casual-czyli-o-modzie-kibicow-sow-kilka.html#.Wg030Xbdjcs
http://www.sportnaukowo.pl/2013/09/casual-czyli-o-modzie-kibicow-sow-kilka.html#.Wg030Xbdjcs
http://www.zaglebie.org/galeria.php?id=246
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samym jednym z głównych atrybutów kibica, a jego zniszczenie przez kibica z wrogiej 

drużyny jest uważane za „profanację” (Kulesza-Gulczyńska 2013, 192). 

 Niezbędnym elementem garderoby kibica jest także koszulka. Pod koniec XX wieku 

było ich zdecydowanie mniej niż teraz. Koszulek było może ze dwa wzory, słabej jakości. 

Jak komuś się udało lub miał znajomości w klubie to nawet meczówkę zdobył [W2, M]. 

Jeszcze w pierwszych latach obecnego stulecia niewielu kibiców na mecze zakładało 

koszulki w brawach klubu, jak wynika z dokumentacji fotograficznej, rozpowszechniły się 

dopiero od 2006-2008 roku i w kolejnych latach. Wówczas na sektorach kibiców zrobiło 

się, aż pomarańczowo, czyli w głównej barwie, która ma odniesienie do koloru miedzi 

[A17,M]. Koszuli zyskały większą popularność wśród kibiców badanej grupy kiedy drugi raz 

zdobyliśmy Mistrzostwo Polski- od tamtego czasu ZL stało się modne. Wykorzystano to i 

powstał oficjalny sklep ZL. A za tym łatwy dostęp do koszulek. Wcześniej sami 

projektowaliśmy i we własnym zakresie zamawialiśmy koszulki [W2, M]. 

Nadal na mecze zakłada się koszulki w pomarańczowym kolorze, ale nie są to już tylko 

typowe „meczówki”, czyli koszulki wzorowane na tych, które noszą zawodnicy, ale także 

specjalnie projektowane. Bywają one w kolorze czarnym lub czarno-pomarańczowym, 

najczęściej są wykonane z tkanin bawełnianych, czy wysokiej jakości poliestru - tkaniny 

używanej do produkcji strojów sportowych. Zawsze na koszulce (a obecnie też i na 

bluzach) musi być herb klubu, bo to podstawa - herb ZL - jest to znak rozpoznawalny i 

mocno utożsamiony z ZL [A12, M]. Na niektórych koszulkach obok herbu jest godło Polski, 

a także różne napisy oraz rysunki, bywa także podawana data założenia klubu czyli 1946 

rok.  

4. Koszulka z herbem i godłem Polski, fot. M. Tymochowicz 

Napisy na koszulkach są zróżnicowane, na niektórych są typowe hasła wspierające 

klub, np.: „TYLKO ZAGŁĘBIE”, „NASZA WIARA CIVITAS ZAGŁĘBIE LUBIN NASZ KLUB 

PIASTOWSKIE POCHODZENIE;: ,,CZY WYGRYWASZ CZY NIE JA I TAK KOCHAM CIĘ – W 

MOIM SERCU ZAGŁĘBIE CZY NA DOBRE CZY NA ZŁE’’ (napis wypisanym dookoła herbu); 

ale są także takie, poprzez które kibice wyrażają swoją przynależność do wspólnoty, np.: 

„CAŁE ZAGŁĘBIE ZAWSZE RAZEM”, „JEDNA WIARA, JEDEN KLUB”, „ZAGŁĘBIE TO MY, 

,,ZAGŁĘBIE FANATYCY ZE ZŁOTA STOLICY”. „FALUBAZ ZAGŁĘBIE WSPÓLNIE I W 

POROZUMIENIU CAŁY ZACHÓD W NASZYM CIENIU”, „FALUBAZ ZAGŁĘBIE ZACHODNIA 

SZAJKA”. Bywają koszulki z napisami „A.C.A.B. ZAGŁĘBIE LUBIN”15.  Zamawiane są także 

koszulki tak zwane „zgodowe” z napisami typu: „ZAGŁĘBIE&ARKA FANATICS POŁĄCZYŁA 

NAS PASJA I WSPÓLNE WYJAZDY” czy „NIE IDĘ SAM – dwa herby klubu Zagłębia i Arki – 30 

LAT NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM”, „BRATERSTWO POLONIA-ARECZKA-ZAGŁĘBIE”, „ZL&PB 

FANATCZNE ROZDANIE JEDEN ZA DRUGIM STANIE” (PB - Polonia Bytom), „ZAGŁĘBIE 

                                                      
 

 

15 A.C.A.B. – skrót z angielskiego - All Cops Are Bastards. 
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&ARKA FANATICS POŁĄCZYŁA NAS PASJA I WSPOLNE WYJAZDY”. Niektórzy kibice mają 

koszulki z rysunkami i napisami nawiązującymi do miejsca pracy większości kibiców, czyli 

kopalnią: „WŁADCY PODZIEMIA”, „GLADIATORZY KRAINY KOPALNI”, czy z hasłami 

upamiętniającymi wydarzenia związane z zamieszkami w mieście z 1982 roku: „DUMNI Z 

RODZICÓW, PAMIĘTAMY”.  

5. Koszulki kibiców i „zgodowe”, fot. M. Tymochowicz 

Kibice zrzeszeni w mniejszych grupach, posiadają z reguły dodatkowe koszulki, na 

których umieszczają swoje nazwy, logo, niekiedy z grafikami odnoszącymi się do 

podejmowanych przez nich działań lub do nazwy grupy. Ultras „Orange City Boys” 

zamawiają rysunki z racami lub elementami opraw [A21, M]; Stare Zagłębie z pierwszymi 

literami i rokiem powstania (SZL 09); „Trupek Team” z napisami np. „LEJE SIĘ CZYSTA W 

59-300 TT 07”, a na drugiej stronie „TT 07 ZGŁOS SIĘ” (07 data powstania) i z rysunkami 

przedstawiający czaszkę i trupią rękę. Chuligani noszą z reguły czarne koszuli, gdyż jest to 

ogólnie przyjęty kolor dla tego typu kibiców. HZL maja ciuchy agresywne z pit bulla, bad 

boya, anty-policyjne. Swoje koszulki mają także fanatycy z fanklubów, gdzie widnieje 

nazwa miasta, z którego pochodzą i jego herb. Bywają także koszulki dla kibiców z danego 

osiedla z Lubina z napisem „PRZYLESIE TYLKO ZAGŁĘBIE LUBIN” z rysunkiem 

charakterystycznej wieży ciśnień i blokami. 

6. Koszulek grup kibiców i fanklubu, fot. M. Tymochowicz    

7. Projekty koszulek zamieszczane w internecie   

Koszulki tego typu są zamawiane w niewielkich ilościach i „nie są dostępne masowo. 

Zdarza się, że wykorzystywane są grafiki przedstawiające walkę, postacie z gier/filmów 

przypominające postacie z czasów Sparty, kosmitów. Wszystko zależy od pomysłu 

projektantów. Łatwo jest wtedy rozpoznać kto należy do jakiej grupy kibiców. W ostatnich 

latach często pojawiają się koszulki o tematyce patriotycznej. U nas np. dotyczącej Zbrodni 

Lubińskiej- dumni z Rodziców. Następną grupą są koszulki anty- policja. Jeśli chodzi o 

napisy są to często teksty podkreślające związanie z klubem, czy ze zgodą. Pojawiają się 

również koszulki łączone. Wszystko zależy od pomysłu” [W 1, M].  

Osobną grupę stanowią koszulki dla kobiet z hasłami: „ZAGŁĘBIE GIRLS”, 

„FANATYCZNE LUBINIANKI” oraz dla dzieci tak zwane meczówki czy w kolorze 

pomarańczowym, które zawierają herb klubu, a także dodatkowe napisy, np. „BĘDĘ TAKI 

JAK MÓJ TATA”, „ZAGŁĘBIE LUBIN MALI FANI”, „WALECZNE ZAGŁĘBIE”, „I LOWE ZL”. 

8. Koszulki dla kobiet, fot. M. Tymochowicz i Ł. K.-T.  
9. Koszulki dla dzieci, fot. M. Tymochowicz 

Jeśli chodzi o rysunki, jakie umieszczane są na męskich koszulkach, to zazwyczaj 

przedstawiają one bohaterów antycznych – np. gladiatorów, rycerzy, zawodników 

sportów kontaktowych – np. bokserów, czy postaci fantastyczne, a także psa nazywanego 

pit bul czy kreta - maskotkę klubową (od kopalni i pracy pod ziemią, często kibice nazywani 

są przez innych kretami [W1, K]), ale zazwyczaj jest on przedstawiany w postawie 

walczącej, jako bokser czyli w rękawicach czy w bandażach ochronnych. Rysunki te mają 
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zagrzewać do walki, ale także ukazywać, że klub Zagłębie jest silny i waleczny. Hasła i 

rysunki umieszczane na ubiorach kibiców są widoczny znak sakralizowanej idei i mają dla 

kibiców ogromne znaczenie (Kulesza-Gulczyńska, 2013, 192). Odwołują się również do 

historii klubu i regionu. Taka forma przekazu jest szczególnie ważnym i cennym sposobem 

komunikacji społecznej na stadionach piłkarskich [Sahaj, 2013, 42], stanowi ona również 

możliwość okazywania swoje więzi z innymi kibicami, miastem i regionem.   

W ostatnich latach kibice Zagłębia noszą koszulki i inne elementy garderoby z herbem 

nie tylko na mecze, są ludzie, którzy barwy noszą na co dzień, utożsamiają się z klubem, z 

daleka widać, że kibicuje ZL [A8, M], ale też na ważne wydarzenia, np. na marsze 

patriotyczne, spotkania okolicznościowe, na imprezy kibiców (Miedziowy Mikołaj, 

Miedziana krew), wyjazdy do zaprzyjaźnionych drużyn, na spotkania meczowe swoich 

zgód, podczas oglądania meczu w telewizji. Nadmienić należy, że przyjęło się zakładać nie 

tylko koszulki typu T-shirty, ale także polówki, które bywają w innych kolorach - czarne, 

czarno-pomarańczowe, szare lub białe. Są także sytuacje, w których nie należy nosić 

ubiorów z emblematami i barwami swojego klubu, przede wszystkim w miastach, które 

nie są zaprzyjaźnione z Zagłębiem (można stracić koszulkę) [A32, M] czy szalik. Kibice 

ligowi nie malują również twarzy i nie noszą „śmiesznych czapeczek” [A 17, M]. Czasem 

dziewczyny mają pomalowane oczy w cieniach (pomarańczowo, biało, zielone), zdarza się 

że mają kolczyki [A5, M]. Kiedy rozpowszechniała się moda na wykonywanie kolorowych 

tatuaży, niektórzy zagorzali kibice, wytatuowali sobie ręce, plecy czy łydki symbolami 

Zagłębia. Wiele osób zrobiło sobie coś związanego z ukochanym klubem. Ale moim 

zdaniem dużo więcej ludzi urządza sobie domy z akcentami klubowymi. Mniej lub bardziej 

kolorystyka dostosowana pod barwy klubu wygląda pięknie -chociaż w jednym pokoju. Ja 

np. mam światła w barwach. Jak zapalam wszystkie to na zewnątrz widać miedziano-

biało-zielone barwy [W2, M].          

10. Inne elementy ubioru kubica i dodatki, fot. M. Tymochowicz   

Kibice Zagłębia Lubin to zróżnicowana grupa ludzi, w różnym wieku, w większości płci 

męskiej, dla których wymienione powyżej elementy odzieży, stanowią ważny składnik ich 

tożsamości. Po pierwsze są oznaką podzielanego z innymi stylu życia, łączącego „się z 

określonym porządkiem wartości. Po drugie zdradza przynależność do pewnej 

społeczności wyobrażonej (narodu X, mieszkańców miejscowości Y, fanów klubu 

sportowego Z). Po trzecie, łączy w sobie oba problemy, bo identyfikacja jest także 

narzędziem konfliktu, który łatwo przenosi się poza samą rozgrywkę sportową. Kolory 

klubowe zaczynają wówczas odgrywać rolę barw wojennych” (Drabek, 2012, 279).  

Podsumowanie 
Zarysowane powyżej zagadnienie stroju kibica, na przykładzie fanów jednej drużyny 

ukazuje, że odzież tego typu w ostatnich kilkunastu latach, podobnie jak cały świat futbolu, 

ulegała przemianie.  Obecnie każdy fan posiada nie tylko szalik, ale także kilka koszulek,  

bluzy, oraz różne inne dodatki z herbem ulubionego klubu. Szaliki i koszulki różnią się od 
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tych nabywanych w latach 90. XX wieku, zarówno rodzajem użytych materiałów, 

wykonaniem, niekiedy krojem, ale przede wszystkim są one bardzo zróżnicowane 

graficznie. Za pośrednictwem stroju kibice w najprostszy, niewerbalny sposób identyfikują 

się z ulubioną drużyną, a także wyrażają swoją więź z miastem i lokalną społecznością. Na 

trybunach stadionu kibice w swoich strojach wyróżniają się z tłumu obserwatorów gry, 

dodając do niej jeszcze jeden poziom, stają się twórcami widowiska (Burski, 2011, 261), 

bez którego nie można obecnie wyobrazić sobie meczu piłkarskiego.  
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