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Wojewoda dolnośląski Marek Skorupa podjął decyzję o 
niewpuszczeniu kibiców na sobotni mecz. Uzasadnia to 
negatywną opinią na temat bezpieczeństwa wydaną przez policję.

- To jedna z najtrudniejszych decyzji w mojej 21-letniej służbie 
publicznej - powiedział wojewoda podczas zakończonej po godzinie 
13.30 konferencji prasowej. Decyzja ta oznacza, że na stadion nie 
wejdzie około 8 tysięcy kibiców Śląska, w tym około 100 kibiców 
niepełnosprawnych. Wojewoda uzasadnia ją tak: - Dla mnie bardzo 
istotne były dwie przesłanki, mianowicie, że wydarzenia związane z 
meczem w Bydgoszczy nie spowodowały właściwej reakcji kibiców i 
organizatorów. Po drugie kibice podczas meczów zakrywają swoją 
tożsamość przy użyciu tzw. flag sektorowych, a dla mnie oznacza to, że 
robią to z pełną świadomością. 

Mecz z Arką niewiadomą

Decyzja wojewody dotyczy jednak tylko najbliższego meczu z GKS-em Bełchatów. Przy czym nie oznacza to, że ostatni mecz 
sezonu z Arką Gdynia, być może decydujący o tym, czy Śląsk zagra w europejskich pucharach, odbędzie się już z udziałem 
publiczności. Jeśli policja znów wyda negatywną decyzję na temat bezpieczeństwa i będzie wnioskowała o zamknięcie stadionu 
przy Oporowskiej, wojewoda będzie musiał ponownie podjąć decyzję w tej sprawie. Dziś – odnośnie meczu z Arką – mówił: - Nie 
ukrywam, że rozpatrywałem również decyzję bardziej drastyczną, czyli zamknięcie stadionu dla kibiców do końca tej rundy 
rozgrywek. Po rozmowie z Komendantem Głównym Policji Andrzejem Matejukiem, która miała miejsce wczoraj w Katowicach, 
Marek Skorupa zmienił jednak zdanie.

WKS Śląsk: niezrozumiała decyzja

Komentarze po decyzji wojewody są różne. Klub WKS Śląsk Wrocław, który z powodu braku wpływu z biletów straci w sobotę duże 
pieniądze, pisze w oficjalnym oświadczeniu, że decyzje tę uważa za niezrozumiałą, a opinia policji go dziwi. - Od trzech lat stadion 
Śląska należy do najbezpieczniejszych obiektów w Polsce i w tym czasie nie zdarzały się na nim przypadki łamania prawa. 
Oświadczenie policji jest zaskakujące i niezrozumiałe także dlatego, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych to 
nie policja odpowiedzialna jest za zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczu, a jego organizator – czytamy w oświadczeniu 
wysłanym do mediów. Ponadto klub informuje w piśmie, że zarząd WKS Śląsk Wrocław SA zamierza odwołać się od decyzji Pana 
Wojewody, a w przypadku przyznania racji naszemu Klubowi rozważane będzie wystąpienie o odszkodowanie. 

Kibice niepełnosprawni: to zła decyzja

Paweł Parus z Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, którzy w liczbie około 100 osób oglądają mecze na Oporowskiej, podkreśla z 
kolei, że zamknięcie stadionu Śląska Wrocław ma się nijak do tego, co się działo się podczas finału Pucharu Polski w Bydgoszczy. -
Chyba nie zauważamy, że na stadionach w Polsce bardzo dużo się zmienia, choć nie mówię, że jest idealnie. Zamykanie stadionu 
to droga donikąd, to droga do tego, by ukarać 8 tysięcy normalnych ludzi, którzy chcą w sobotę przyjść na stadion i obejrzeć mecz –
mówi. Andrzej Lewandowski, dziennikarz sportowy „Faktu” i „Sportu” uważa z kolei, że to decyzja polityczna. – Moim zdaniem to 
żenująca decyzja, to szopka premiera Tuska. Kibice Śląska nie zrobili niczego, co przeszkadzałoby we wpuszczeniu ich na stadion. 
Decyzję wojewody jako człowiek rozumiem, ale uważam, że dostał rozkaz i musiał go wykonać. 

Na koniec dodajmy jeszcze, że Marek Skorupa analogiczną decyzję wydał w przypadku wniosku policji o zamknięcie dla 
publiczności stadionu Zagłębia Lubin. Mecz Śląska z GKS-em Bełchatów rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.
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