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AnnA Pikos

Mistrzostwa Europy w Pływaniu

Część A

Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek, siedział w swoim gabinecie. Wkrótce mijał termin 
aplikacji o organizację Mistrzostw Europy w Pływaniu. Piotr Krzystek wiedział, że musi podjąć 
decyzję szybko, ale nie był przekonany, co powinien zrobić. Organizacja mistrzostw w pływaniu 
to nie tylko promocja Szczecina na arenie międzynarodowej, lecz także promocja Polski. Z jednej 
strony wiedział, że wielkie imprezy sportowe przyciągają ogromną rzeszę ludzi, nie tylko bezpo-
średnich obserwatorów, kibiców, ale również media. Miasto miało już doświadczenie w organi-
zacji imprez sportowych i prezydent zdawał sobie sprawę, że umiejętna organizacja przynosi wiele 
korzyści miastu i przyczynia się do budowy jego silnej marki. Z drugiej jednak strony pamiętał 
ostatnie nagłówki w gazetach opisujących nieudaną organizację Igrzysk Wspólnoty Narodów 
w Indiach. Organizatorzy mieli opóźnienia. Prezydent zdawał sobie sprawę z jeszcze jednego 
problemu: „Wiemy, jak robić imprezy, a nie wiemy, jak robić imprezy pływackie”.

Historia Mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu na Krótkim Basenie odbywają się co roku. Do roku 1996 zawody 
nazywały się the European Sprint Swimming Championships (Mistrzostwa Europy w Sprintach 
Pływackich). Obecnie zawodnicy rywalizują na wszystkich dystansach, stąd pełna nazwa odnosząca 
się tylko do długości basenu, a nie do poszczególnych dystansów1. Zawody organizuje Europejska 
Liga Pływania (LEN). Jest ona organem zarządzającym narodowych federacji pływackich. Powstała 
w Budapeszcie w 1926 roku. To najstarsza kontynentalna organizacja zarządzająca i koordynująca 
sporty wodne. Chęć organizacji mistrzostw wyraziło kilka miast europejskich, wśród nich m.in. 
Sztokholm, Manchester, Madryt. Pływacy rywalizują na krótkim, 25-metrowym torze. 

Miasto Szczecin

Szczecin to stolica i jednocześnie największe miasto województwa zachodniopomorskiego. Ma 
bardzo dobre położenie geograficzne – jest jedynym polskim portem mającym połączenia drogą 
wodną w głąb Europy i przez Zalew Szczeciński – z Morzem Bałtyckim.

1 http://www.ecszczecin2011.eu/me-2011/historia-me/ (31.03.2016).
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Szczecin słynie z organizacji imprez sportowych. Organizował regaty „The Tall Ships Races”, 
turniej tenisowy Pekao Open czy lekkoatletyczny memoriał Janusza Kusocińskiego2. Mistrzostwa 
Europy w pływaniu byłyby największą, międzynarodową imprezą sportową w historii miasta. 

Miasto Szczecin organizatorem Mistrzostw Europy? 

Piotr Krzystek zastanawiał się, jaką decyzję powinien podjąć. Postanowił na początku dowiedzieć 
się, ile osób uczestniczy w mistrzostwach. Pierwsze badania pokazały, że miasto powinno spodzie-
wać się około 1200 osób.

Z pierwszych badań wynikło, że będzie 500 lub 600 osób, zawodników, i połowa z tego członków 
ekipy: obsługa, masażyści – czyli łącznie 900 osób. I w tym momencie patrzymy na 1200 osób.

W związku z taką liczbą osób miasto musiałoby się zmierzyć z kilkoma problemami.

Problemem okazałaby się baza noclegowa, gdyż Szczecin dysponował tylko tysiącem miejsc noc-
legowych o standardzie wymaganym przez federację. Ponadto, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
nie operuje ze wszystkich lotnisk w Europie. Alternatywą były lotniska w Berlinie, znajdujące się 
w odległości ok. 170 km od Szczecina. Miasto obawiało się jednak, że dojazd ekip stamtąd może być 
utrudniony ze względu na warunki pogodowe – mistrzostwa miałyby się odbywać zimą. Miasto 
musiałoby również zabezpieczyć mistrzostwa na wypadek złych warunków atmosferycznych. 

A trzeba pamiętać, że to jest grudzień. Myśmy wcześniej się zastanawiali, czy nie zasypie nas śnieg 
albo jakaś śnieżyca, a wszystko ma być na czas.

Najważniejszym problemem byłby basen. W żadnym mieście w Polsce, w roku 2010, nie było 
basenu sportowego, który spełniałaby wymogi LEN. Do tego, aby zorganizować imprezę sportową 
o randze międzynarodowej, trzeba mieć dwie pływalnie – rozgrzewkową i właściwą. Dodatkowo, 
jednym z warunków organizacji mistrzostw była liczba miejsca na trybunach – minimum 2000. 
Kolejnym problemem był budżet takiej imprezy. W Urzędzie sprawdzono, że byłby to koszt około 
7 milionów. Była to kwota bardzo wysoka. Wówczas w prasie głośno było o jednym z polskich 
miast, gdzie stawia się zarzuty jego prezydentowi, że zamiast wydawać pieniądze na obiekty spor-
towe, powinienem je przeznaczyć na np. szkoły. Prezydent pamiętał też artykuły w prasie dotyczące 
opustoszałych i popadających w ruinę stadionów w Atenach po Igrzyskach Olimpijskich, a także 
artykuł o Krakowie i stadionie klubu WKS Wawel, który jest w katastrofalnym stanie, a miasto 
w budżecie nie ma pieniędzy na jego modernizację. Miasto więc potrzebuje pieniędzy nie tylko 
na wybudowanie basenów, lecz także na ich utrzymanie i późniejszą modernizację. Pozostaje 
jeszcze pytanie: „Czy miasto będzie mogło wykorzystać basen po mistrzostwach?”, „Czy będzie 
on przynosił zyski, czy tylko straty?”.

Promocja miasta i Polski

Mistrzostwa w Pływaniu miałyby służyć promocji nie tylko Szczecina, ale również Polski. Imprezy 
sportowe mogą poprawić jakość życia mieszkańców i uatrakcyjnić infrastrukturę kraju. 

W prasie pisano jednak: „Zawody na krótkim basenie zwykle traktowane są przez najlepszych 
zawodników na świecie »po macoszemu«. Pamiętajmy, że odbędą się one tak naprawdę w mo-
mencie, kiedy zawodnicy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich, będą wchodzić w ostatnią 
fazę tych przygotowań. Niekoniecznie chcąc w tym czasie startować w zawodach. Gdy zawody 
nie będą odpowiednio wypromowane, nie będą dla europejskich związków pływackich atrakcyjne, 

2 http://www.gs24.pl/sport/inne-dyscypliny/art/5453992,przed-me-w-plywaniu-piotr-krzystek-nasz-basen-nie-jest-
martwy,id,t.html (31.03.2016).
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więc w takim przypadku, możemy się spodziewać tzw. drugiego garnituru zawodników europej-
skich. I będzie nam trochę przykro.”3

Ważna więc była promocja mistrzostw i ich bardzo dobre przygotowanie. „A my nie mamy ani 
hoteli, ani dużego lotniska, ani nawet pływalni” – pomyślał Piotr Krzystek.

Część B

Był 7 grudnia 2011 roku. Dochodziła północ. Leopold Korytkowski, członek Komitetu Organi-
zacyjnego Mistrzostw Europy w Pływaniu, siedział w domu przy swoim biurku i spoglądał na 
program jutrzejszych zawodów. Chciał być pewien, że wszystko jest pod kontrolą. Wiedział, że 
mistrzostwa muszą być przygotowane perfekcyjnie i żaden błąd nie wchodzi w grę. Nagle zadzwo-
nił telefon. Leopold spojrzał na numer – to z urzędu – wiedział, że coś musiało się wydarzyć. „Leo, 
mamy problem. Musimy znaleźć geodetę. Jeden z przedstawicieli LEN spytał, czy basen po usta-
wieniu przegrody na trybuny ma na pewno 25 m. Bo jak tu padną rekordy, to one nie zostaną 
uznane, choćby się o 2, 3 milimetry różniły. Nie wiem, co robić. Szukam geodety, który bladym 
świtem, czy jeszcze teraz w nocy przyjdzie i pomierzy dokładnie te paski, czy to się dokładnie zgadza. 
Każdy milimetr gra rolę, bo to są setne sekundy. Nie wiem co robić?”.

Miasto Szczecin organizatorem Mistrzostw Europy 

Decyzja o przyznaniu organizacji mistrzostw Szczecinowi zapadła w marcu 2010 r. podczas po-
siedzenia Europejskiej Ligi Pływania (The Ligue Européenne de Natation – LEN) w Oslo4. Pływacy 
rywalizować będą na krótkim, 25-metrowym torze. Zawody rozegrane zostaną na nowym base-
nie pływackim – Floating Arena5. 

Organizatorami XV Mistrzostw Europy w Pływaniu na Krótkim Basenie EC Szczecin 2011 będą 
Europejska Federacja Pływacka (LEN), Miasto Szczecin, Polski Związek Pływacki i Międzynaro-
dowe Targi Szczecińskie6 (załącznik 1).

Mistrzostwa Europy

Na dyrektora sportowego, który był łącznikiem między LEN a miastem Szczecin, wybrano Bartosza 
Kizierowskiego. Jest on byłym pływakiem, medalistą Mistrzostw Europy i świata, posługującym 
się trzema językami. Skład komitetu organizacyjnego znajduje się z w załączniku 2. 

Miasto Szczecin rozpoczęło koordynację imprezy od stworzenia strony internetowej. Następnie 
nawiązano kontakt z federacjami, które miały brać udział w mistrzostwach. W związku z liczbą 
uczestników – ok. 1200 osób – miasto zarezerwowało wszystkie miejsca hotelowe o podwyższonym 
standardzie i następnie oferowało je federacjom. Prawie wszystkie szczecińskie hotele, a szczegól-
nie Radisson, Focus, Novotel, Ibis, Silver, Park, Atrium i Etap, były zaangażowane w Mistrzostwa. 
Wszystkie hotele były połączone serwisem transportowym z Floating Areną.

Z uwagi na to, że Lotnisko Szczecin-Goleniów nie ma połączenia z Berlinem miasto zorganizowało 
swoje busy na lotnisku. 

3 http://www.plywacy.com/index.php/artykul/promocja-mistrzostw-europy-w-plywaniu-szczecin2011.html (31.03.2016).
4 http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/mistrzostwa-europy-seniorow-w-plywaniu-odbeda-sie-w,362908,art,t,id,tm.html 
(31.03.2016).
5 Ibidem.
6 http://www.szczecin.pl/umszczecinswiat/chapter_59009.asp?soid=EA30297B738140059F08B2BDFEB8F205 (31.03.2016).
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Musieliśmy ustawić po prostu swoje busy na lotnisku. Stworzyliśmy tak naprawdę własną linię 
autobusową na trasie Berlin–Szczecin. (...) 20 autobusów, kilkadziesiąt samochodów osobowych.  
(dyskusja z organizatorami Mistrzostw)

Komitet organizacyjny zorganizował transport nie tylko na trasie lotnisko–Szczecin, ale również 
hotele–basen. Wyznaczono jedną osobę, która koordynowała transport (e-mailowo i telefonicznie). 
Dodatkowo, również we Floating Arenie znajdował się punkt firmy transportowej. Miasto zabez-
pieczyło się też na wypadek złych warunków atmosferycznych. 

Zdarzało się też, że na przykład dziennikarze mieszkali w Policach, w hotelu. A trzeba pamiętać, 
że to jest grudzień. (dyskusja z organizatorami Mistrzostw)

W gotowości były również piaskarki. Wszystkie ważne drogi miały być odśnieżane i piaskowane 
w pierwszej kolejności, żeby autokar czy bus dowiózł całą ekipę na wyznaczone miejsce.

Pływalnia

W Polsce w roku 2010 nie było basenu sportowego, który spełniałaby wymogi LEN. Do tego, aby 
zorganizować imprezę sportową o randze międzynarodowej, trzeba mieć dwie pływalnie – roz-
grzewkową i właściwą. Dlatego też władze Szczecina w 2007 r., wiedząc, że mistrzostwa odbędą 
w 2011 r., postanowił wybudować basen w miejscu, gdzie istniał stary, 25-metrowy odkryty 
basen, który i tak wymagał remontu. 

Zawody odbyły się na terenie kompleksu sportowego Szczecińskiego Domu Sportu i Floating Arena 
(załącznik 3). Floating Arena to pływalnia o długości 50m, głębokości 2,24 m, szerokości 10 torów 
po 2,5 m każdy, temperaturze wody 27oC, posiadający trybuny na 1760 miejsc7. Konstrukcja 
obiektu rozpoczęła się w maju 2009, a zakończyła się w 2010 roku. Całkowity koszt wybudowa-
nia pływalni wyniósł 84 miliony zł, z czego 31 milionów Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu. 
Była to największa do tej pory dotacja sportowa Miasta Szczecin. 

Jego całkowita powierzchnia wynosi ponad 22 tys. m2, natomiast użytkowa ponad 13 tys. m2 8. 
Pływalnia jest przygotowana do zajęć rekreacyjnych, treningów piłki wodnej, zajęć szkoleniowych 
sekcji pływackiej. Dodatkowo, Floating Arena spełnia nie tylko wymogi LEN, ale również wymogi 
FINA i PZP, dzięki czemu może przeprowadzać zawody pływackie i mecze piłki wodnej o randze 
międzynarodowej9.

Sponsorzy

Budżet imprezy sięgał około 7 milionów, z czego Miasto Szczecin wyłożyło 2 miliony, a 500 tysięcy 
otrzymało od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład miasta był więc mniejszy niż połowa. Komi-
tet organizacyjny postanowił znaleźć sponsorów, aby osiągnąć wyznaczony budżet. Udało mu się 
pozyskać lokalne firmy.

Właśnie firmy lokalne, na przykład „mvb”, które wykonało instalację okablowania teleinforma-
tycznego. I to w ramach barteru. Ale to mimo wszystko zdjęło nam koszty. (dyskusja z organizato-
rami Mistrzostw)

Duży koszt stanowiła woda w basenie. Nie tylko należy ją podgrzać, ale również należy dodać do 
niej odpowiednie środki chemiczne.

Sama woda kosztuje 30 tys. zł, woda. Ale ta woda ma 16 stopni. Żeby ją podgrzać do 26, trzeba 
wydać 100 000 zł. (...) Ona jest uzdatniana cały czas. Ona jest chlorowana, ozonowana. (dyskusja 
z organizatorami Mistrzostw)

7 http://mosrir.szczecin.pl/obiekty/floating-arena-50m/ (31.03.2016).
8 http://www.urbanity.pl/zachodniopomorskie/szczecin/floating-arena,b685 (31.03.2016).
9 http://mosrir.szczecin.pl/obiekty/floating-arena-50m/ (31.03.2016).
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Basen trzeba również wyposażyć np. w liny basenowe. Podczas Mistrzostw dba o to firma Malmsten, 
która jest dedykowana przez LEN. Z kolei pomiarem czasu zajmuje się firma Omega.

Oficjalnym sponsorem została grupa Enea, która przekazała kwotę 1 miliona złotych. Sponsorem 
była również wspomniana wyżej firma Malmsten. Z kolei partnerem imprezy było European 
Broadcasters Union (EBU, stowarzyszanie europejskich telewizji publicznych). Impreza uzyskała 
honorowy patronat Prezydenta RP oraz patronat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Zrobiliśmy, co też jest ewenementem, że wkład publiczny jest mniejszy niż połowa.  (dyskusja z organi-
zatorami Mistrzostw)

zawody

Zawody na Mistrzostwach Europy odbywają się na 25 m, więc organizatorzy musieli wybrać, na 
której połowie basenu się one odbędą. 

Musisz wybrać połowę, ze względów telewizyjnych, która będzie lepsza. I ze względów komunika-
cyjnych. Bo tam przecinały się drogi wszystkich tych grup technicznych, bo to zawodnicy, bo to 
sędziowie, bo to wolontariusze, bo to dziewczyny, bieg, ochrona. Telewizja. Inni dziennikarze, no 
mnóstwo tego jest. (...) I jeszcze trybuny. (dyskusja z organizatorami Mistrzostw)

Organizatorzy chcieli również zwiększyć liczbę miejsc siedzących, gdyż jednym z warunków or-
ganizacji mistrzostw była liczba miejsca na trybunach – minimum 2000. Dlatego też wybudowali 
trybunę na wodzie, w drugiej połowie pływalni. Była to trybuna VIP-owska i dziennikarska. Dzięki 
temu udało się zwiększyć liczbę miejsc do 2300. 800 miejsc na trybunach, zgodnie z zasadami, musi 
zostać przekazanych m.in. zawodnikom i trenerom. Pozostałe miejsca mogli kupić kibice. Zdecydowano 
ponadto, że część biletów na poranne sesje zostanie przekazana bezpłatnie szkołom szczecińskim. 

Wymóg, który organizatorzy musieli również spełniać, to zapewnienie basenu rozgrzewkowego. 
Do tego celu wykorzystano stary basen, który funkcjonował przed wybudowaniem Floating Arena. 

Imprezę miało wspierać 120 wolontariuszy, a cała ekipa obsługująca mistrzostwa składała się 
z 200 osób. Wykaz stanowisk kadrowych podczas EC Szczecin 2011 znajduje się w załączniku 4.

Kibicom i pływakom miała kibicować maskotka mistrzostw: ośmiorniczka Maksiu (zob. załącznik 5).

wymagania LEn

Organizatorzy musieli opracować drogi komunikacji we Floating Arena i stworzyć odpowiednie 
strefy, do których mogły wejść tylko wyznaczone osoby, np. zawodnicy, dziennikarze, obsługa tech-
niczna. Przykład stref na basenie znajduje się w załączniku 6. Każda z tych osób musi poruszać się 
innymi drogami. Każdy miał swój identyfikator uprawniający do wejścia tylko do wyznaczonej strefy. 

Identyfikatory przydzielone były do danych stref. To była naprawdę wielka praca, aby tak wyse-
lekcjonować strefy, żeby nam się niepowołane osoby nie dostały tam, gdzie nie powinny. (dyskusja 
z organizatorami Mistrzostw)

Dodatkowo każdy kierownik drużyny, która brała udział w mistrzostwach musiał, rejestrując się, 
pokazać paszporty wszystkich zawodników, odsłuchać hymn swojego kraju, aby potwierdzić, czy 
jest on właściwy i sprawdzić wygląd swojej flagi. 

Organizatorzy zatrudnili w sumie 230 ochroniarzy, który mieli pilnować porządku na basenie 
i stali w każdej strefie (w szczytowym okresie podczas mistrzostw było ich 50). 

Najważniejszy był jednak basen. Wszystkie wymiary basenu musiały się zgadzać co do milimetra. 
Wiedzieli o tym wszyscy organizatorzy. Kiedy Leopold usłyszał, że nie wiadomo, czy wymiary 
basenu są prawidłowe, zaczął zastanawiać się, czy wszystko na pewno jest przygotowane, skoro 
na noc przed zawodami nie są pewni, czy spełniają najważniejsze kryteria.
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załącznik 1. Konferencja prasowa LEN i UM Szczecina

Źródło: http://www.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/image/kalendarz/2011/zdj_064.jpg (31.03.2016). 

załącznik 2. Skład Komitetu Organizacyjnego

Krzysztof Bobala – główny koordynator

Leopold Korytkowski – menedżer operacyjny

Bartosz Kizierowski – dyrektor sportowy 

Jagna Gołębiewska – dyrektor operacyjny

Karolina Miklasz – koordynator zakwaterowania

Kacper Bobala – koordynator transportu

Jacek Gierałtowski – dyrektor ds. infrastruktury

załącznik 3. Floating Arena

Źródło: http://www.ecszczecin2011.eu/me-2011/floating-arena/ (31.03.2016).
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załącznik 4. Wykaz stanowisk kadrowych podczas EC Szczecin 2011
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załącznik 5. Maskotka Mistrzostw Europy

Źródło: http://www.szczecin.eu/de/node/22411 (31.03.2016).
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załącznik 6. Strefy we Floating Arenie podczas Mistrzostw Europy

Część C

Mistrzostwa Europy w Pływaniu na Krótkim Basenie odbyły się w dniach 8–11 grudnia 2011 
roku. Wzięło w nich udział 544 pływaków i pływaczek z 38 federacji europejskich.

Na początku zawodów odbywały się spotkania komitetu organizacyjnego, m.in. z kierownikami 
drużyn, trenerami, sędziami, mediami. Wyjaśniano przebieg zawodów, zasady treningów, anty-
dopingu, reklamy na strojach, poruszanie się po obiekcie, a także kwestie związane z transportem 
i zakwaterowaniem.

Zawody zostały przeprowadzone przez 32 sędziów z 22 krajów (Polska wystawiła 6 sędziów); 
sędziami startowymi byli Jorge Espinosa i Paweł Wiśniewski.

http://www.studiumprzypadku.edu.pl
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Mistrzostwa (po raz drugi w historii po Stambule w 2009 r.) zostały przeprowadzone na wszyst-
kich 10 torach podczas sesji eliminacyjnych, półfinałowych i finałowych. Sesje poranne rozpo-
czynały się o godzinie 09:30, zaś finałowe o godzinie 17:00. Dodatkowo przed zawodami odbyły 
się ceremonia otwarcia oraz wręczenie okolicznościowych nagród.

Wszystkie wyścigi odbyły się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Tabela medalowa sta-
nowi załącznik 1. W klasyfikacji punktowej wygrała Rosja (901 pkt.) przed Włochami (768), 
Niemcami (625), Wielką Brytanią (590), Polską (490) i Danią (471). Wynik osiągnięty przez Polskę 
był najlepszym od Mistrzostw Europy w Trieście 2005 roku.

Promocja miasta

Miasto żyło mistrzostwami. Bilety były dość tanie i chętnych na ich kupno było bardzo wielu. 
Można było również kupić karnet na wszystkie dni. 600 biletów przeznaczonych dla widzów (cała 
prawa strona trybun) rozeszło się w przedsprzedaży. 200 biletów dziennie było rozprowadzanych przez 
Urząd Miasta Szczecin wśród uczniów szczecińskich szkół oraz w konkursach dla mieszkańców. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na trybunach nie wystarczyło ich dla wszystkich kibiców. 

Ktoś kupił sobie karnet i nie przyszedł. Ludzie się wściekali, bo widzieli puste miejsca i mówią 
„Dlaczego nie sprzedajecie?”. (dyskusja z organizatorami Mistrzostw)

Lewa strona trybun (patrząc z pozycji startowych) została zajęta przez zawodników i członków 
ekip oraz sponsorów LEN; dodatkowo cały pierwszy sektor (100 miejsc) został przekazany Pol-
skiemu Związkowi Pływackiemu.

Mistrzostwa transmitował Eurosport – na całą Europę. Przez tydzień była to na tym kanale czo-
łowa impreza sportowa. Było więc też bardzo dużo informacji o Szczecinie.

Podczas imprezy akredytowało się ponad 200 dziennikarzy z Polski i Europy. Oprócz przedstawicieli 
mediów elektronicznych, 9 telewizji europejskich, obecni byli przedstawiciele prasy z pism takich 
jak: „Gazeta Wyborcza”, „Przegląd Sportowy”, „Super Express”, „Fakt”, „Dziennik Łódzki”, „Głos 
Szczeciński”, „Kurier Szczeciński” oraz wielu innych. Wykaz mediów znajduje się w załączniku 2.

Dzięki temu wartość ekspozycyjna Szczecina w samej Polsce wynosiła kilkadziesiąt milionów 
złotych. Podsumowanie imprezy (w liczbach) znajduje się w załączniku 3. 

opinie w mediach

Media chwaliły organizację mistrzostw. Sami zawodnicy również byli z niej zadowoleni. Podkreś-
lali, że przed licznie zgromadzoną polską publicznością jeszcze nie mieli okazji startować i na 
pewno zapamiętają te mistrzostwa. Chwalono w mediach m.in. zaproszenie przez miasto gwiazd 
– znanych polskich pływaków, obsługę mediów, trybunę w wodzie i wolontariuszki10. Na portalu 
szczecin.sport.pl11 napisano: „Znalezienie potknięć organizacyjnych wydaje się niemal niemoż-
liwe”. Z kolei Polski Portal Pływacki12 tak podsumował mistrzostwa: 

Mimo kilku małych niedociągnięć [wolno działający Internet, brak konferencji z gwiazdami, brak 
konkursów dla dziennikarzy] wystawiamy Szczecinowi uniwersytecką piątkę za organizację XV Mi- 
strzostw Europy. Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Szczecin pokazał, że jest w stanie bez wstydu przed 
innymi krajami zorganizować imprezę na wysokim poziomie. Gdyby istniał znak jakości plywanie.pl, 

10 http://www.plywanie.pl/aktualnosci-z-zawodow-plywackich/mistrzostwa-europy/krotki-basen/szczecin-2011/item/
mistrzostwa-europy-w-szczecinie-plywaniepl-podsumowuje-organizacje-zawodow (31.03.2016).
11 http://www.szczecin.sport.pl/sport-szczecin/1,130883,10806429,Ja_tu_pracuje_i_zamykam_basen.html (31.03.2016).
12 http://www.plywanie.pl/aktualnosci-z-zawodow-plywackich/mistrzostwa-europy/krotki-basen/szczecin-2011/item/
mistrzostwa-europy-w-szczecinie-plywaniepl-podsumowuje-organizacje-zawodow (31.03.2016).
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na pewno powędrowałby w stronę organizatorów szczecińskich mistrzostw Starego Kontynentu. 
W takich właśnie zawodach chcemy uczestniczyć. (dyskusja z organizatorami Mistrzostw)

W prasie pojawiły się pytania o przyszłość basenu. Czy będzie tak jak w innych większych mia-
stach, że buduje się basen na czas imprezy, trybuny na kilkanaście tysięcy widzów i po zawodach 
stoją one niewykorzystane?13. Portal szczecin.sport.pl14 dzieli się opinią, że Szczecin mógłby starać 
się o organizację mistrzostw w kategoriach juniorskich, ale jest to mniej atrakcyjny produkt za-
równo dla kibiców, jak i i reklamodawców. Mógłby również starać się o organizację imprezy rangi 
światowej, np. mistrzostw Europy na dużym basenie, ale nie dysponuje odpowiednią bazą noclegową 
na taką imprezę, a basen nie pomieściłby wszystkich startujących i uczestników. Brak jest również 
drugiej pełnowymiarowej pływalni treningowej. Pytanie więc: „Co dalej?”.

załącznik 1. Klasyfikacja medalowa

  Kraj Złoto Srebro Brąz Suma

1 Niemcy 7 2 1 10

2 Dania 5 7 2 14

3 Hiszpania 5 5 2 12

4 Polska 5 0 3 8

5 Rosja 4 9 2 15

6 Węgry 4 3 5 12

7 Włochy 3 2 4 9

8 Ukraina 3 0 1 4

9 Słowenia 1 2 0 3

10 Norwegia 1 0 1 2

11 Wielka Brytania 0 4 5 9

12 Estonia 0 1 2 3

13 Austria 0 1 0 1

Francja 0 1 0 1

Szwajcaria 0 1 0 1

16 Białoruś 0 0 3 3

Belgia 0 0 3 3

18 Izrael 0 0 2 2

19 Czechy 0 0 1 1

Irlandia 0 0 1 1

Total 38 38 38 114

Źródło: materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Szczecin otrzymane 10.07.2015.

13 http://www.szczecin.sport.pl/sport-szczecin/1,130883,10806429,Ja_tu_pracuje_i_zamykam_basen.html (31.07.2016).
14 Ibidem.
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załącznik 2. Media wykorzystane podczas Mistrzostw Europy

Outdoor:

��  30 x citylight: Szczecin,

��  168 x billboard (18 m2): Trójmiasto,, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Koszalin, Gorzów, 
Szczecin,

��  3 x megaboard (36 m2): Szczecin.

Telewizja:

��  Eurosport: 27 billboardów sponsorowanych 6 sek.,

��  Eurosport: 17 spotów reklamowych 30 sek.,

��  TVP Sport: 4 audycje live, 6 audycji „Sportowy Wieczór”, billboardy sponsorskie,

��  TVP: 6 audycji w TVP1, 6 audycji w TVP Info, 6 audycji w TVP2.

Prasa:

��  „Gazeta Wyborcza”: reklama w dodatku ogólnopolskim „Zachodniopomorskie Nowoczesne i Piękne”

��  „Głos Szczeciński”: dodatek na ME (02.12.11),

��  „Gazeta Wyborcza”: dodatek na ME (05.12.11),

��  „Kurier Szczeciński”: dodatek na ME (07.12.11).

Radio:

��  Polskie Radio Trójka: 20 x spot reklamowy 30 sek.,

��  Polskie Radio Szczecin: 80 x spot reklamowy 30 sek.

Internet:

��  Onet: billboard 750 x 100px, ilość odsłon 500 000.

Źródło: materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Szczecin otrzymane 10.07.2015.

załącznik 3. Podsumowanie Mistrzostw Europy

Mistrzostwa Europy w liczbach

��  6 500 000 zł budżetu

��  440 000 odsłony strony internetowej www.ecszczecin2011.eu 

��  250 000 odsłon profilu www.facebook.com/ecszczecin2011 

��  220 000 kartek wydrukowanych na potrzeby uczestników i dziennikarzy 

��  50 000 odsłon filmów na profilu www.youtube.com/ecszczecin2011 

��  15 000 stalowych elementów do konstrukcji 

��  6 000 litrów wody dziennie wypijanych przez uczestników 

��  8 500 metrów bieżących kabli 

��  3 500 fanów na profilu www.facebook.com/ecszczecin2011 

��  2 500 kubków z logo ME 

��  2 500 metrów tkanin na stoły 

��  2 414 wydanych akredytacji dla gości ME 

��  2 000 maskotek z logo ME 

http://www.studiumprzypadku.edu.pl
http://www.ecszczecin2011.eu/
http://www.facebook.com/ecszczecin2011
http://www.youtube.com/ecszczecin2011
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��  1 650 tekstów w Internecie dedykowanych ME 

��  1 200 krzeseł 

��  700 m2 sztucznej trawy 

��  350 tekstów w gazetach dedykowanych ME 

��  300 bułek codziennie dostarczanych dla mediów 

��  285 dziennikarzy akredytowanych 

��  230 ochroniarzy

��  200 wolontariuszy

��  114 krajów użytkowników strony www.ecszczecin2011.eu 

��  100 stolików na trybunie VIP 

��  70 ton elementów stalowych w wodzie

��  22 hostessy 

��  5 hoteli w których rozlokowane były teamy

��  5 rekordów Polski 

��  4 minuty średnio spędzone na stronie www.ecszczecin2011.eu 

��  1 rekord Europy

Źródło: http://www.szczecin.eu/plywanie/aktualnosci/23033-rewelacyjne_mistrzostwa.html (31.03.2016).
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