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Wstęp
Rywalizacja sportowa pomiędzy klubami piłkarskimi ma bezpośredni wpływ na 
postawy i zachowania kibiców. Współzawodnictwo to jest widoczne zwłaszcza, gdy 
kluby pochodzą z tego samego miasta lub regionu. Egzemplifikacją tego zjawiska jest 
rywalizacja pomiędzy Wisłą Kraków i MKS Cracovia, która dotyczy nie tylko drużyn, 
ale także kibiców identyfikujących się z tymi klubami czy nawet firm, które je spon-
sorują.

Ta rywalizacja, mierzona we wzajemnym poziomie niechęci, przybierając większe 
rozmiary, może niekiedy wymknąć się spod kontroli i przyczynić się do powstania 
pewnych problemów związanych nawet i z bezpieczeństwem publicznym w danym 
mieście czy regionie. W tym przypadku istnieje więc ryzyko, iż wzajemne współ-
zawodnictwo stanie się źródłem kłopotów dla sponsorów danych drużyn, którzy 
w związku z podejmowanymi przez siebie działaniami będą mieli podstawy ku temu, 
by obawiać się negatywnej reakcji kibiców klubu przeciwnego. Może się to zdarzyć 
zwłaszcza tam, gdzie spotyka się wiele podmiotów, oferujących podobny bądź iden-
tyczny zakres usług. Takie właśnie zjawisko możemy zaobserwować na polskim ryn-
ku firm bukmacherskich, który od kilku lat jest mocno związany zarówno z Wisłą 
Kraków, jak i MKS Cracovia.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania 
marki klubu przeciwnika przez kibiców Wisły Kraków oraz MKS Cracovia. Uzyskane 
dane mogą stanowić wskazówkę dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku 
marki klubów sportowych, a także przedsiębiorstw zainteresowanych promowa-
niem swojej oferty produktów i usług przez sponsoring sportowy.
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Przegląd literatury
Marka sportowa i proces jej kształtowania
Biorąc pod uwagę współczesną wielkość podaży dóbr i usług różnego rodzaju, a tak-
że ogrom ich wersji użytkowych czy wizualnych, należy przyznać, że wyróżnienie 
produktu na współczesnym rynku nie jest łatwe. Obecnie czynnikiem, który umoż-
liwia odróżnienie jednego produktu od konkurencji, jest marka, która nadaje wy-
tworzonym dobrom indywidualny charakter [Molęda-Zdziech 2001]. Wizerunek 
rynkowy jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe 
konsumentów, ponieważ marka nadaje określonym produktom dodatkowe walory, 
których wartość jest trudno mierzalna, a w sensie fizycznym – nieuchwytna [Ławicki 
2005]. W tym ujęciu marka stanowi ogromną wartość dla produktu, co potwierdza 
Philip Kotler, który pisał: „Silna marka to jedyna droga do trwałej, ponadprzeciętnej 
rentowności. Przynoszą one korzyści emocjonalne, a nie jedynie racjonalne” [Ko-
tler 2004]. Słowa Kotlera wskazują, że wizerunek marki wiąże się z emocjami, które 
mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Oczywistym jest to, iż osobom odpo-
wiedzialnym za kształtowanie marki zależy, aby wizerunek reprezentowanej przez 
nich firmy był w oczach konsumentów jak najlepszy. 

Marka jest zjawiskiem niejednoznacznym, co ma swoje odzwierciedlenie w licz-
nej ilości definicji tego terminu w literaturze. Może być ona określana jako nazwa, 
znak, pojęcie, symbol, rysunek, melodia, jak również kombinacja wymienionych ele-
mentów, której zadaniem jest oznaczenie produktów lub usług, a także wyróżnienie 
oferty danego producenta od ofert konkurencyjnych [Czubała i in. 2006, Korzeniow-
ski 2010]. Ławicki [2005] wskazuje dodatkowo, że istotnymi elementami marki są 
reputacja rynkowa oraz czynniki, które stanowią o jej tradycji. Te kwestie wpływają 
na stopień znajomości określonej marki decydujący o jej skuteczności – zaobserwo-
wać można silną korelację między stopniem jej znajomości a stopniem używalności 
przez klientów, jak również stopniem penetracji rynku [Domański 1994]. 

Warto zwrócić uwagę, że marka nie jest związana wyłącznie z marketingiem 
dóbr i usług konsumpcyjnych, gdzie jednym z głównych celów jest osiągnięcie ko-
rzyści ekonomicznych. Zjawisko marki odgrywa również ogromną rolę także na in-
nych płaszczyznach, m.in. na rynku sportowym. Nie ulega wątpliwości, iż marka jest 
koniecznym elementem działań marketingowych w organizacjach sportowych. Na 
rynku sportowym spełnia ona analogiczne funkcje do tych, które dostrzec można na 
rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Przede wszystkim wysokiej klasy marka spor-
towa pozwala odróżnić jedną drużynę sportową od innych, a także wyróżnić ją na 
tle alternatywnych ofert dostępnych na rynku [Mullin, Hardy, Sutton 2007]. Keller 
[1993] twierdził, że aby dobrze oszacować kapitał marki, należy wziąć pod uwagę 
dwa czynniki: wizerunek marki i jej świadomość. Ta druga odnosi się do zachowań 
konsumenta, w szczególności do łatwości rozpoznania danej marki i skojarzenia 
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z określonym produktem. Wizerunek marki jest natomiast skumulowanym zespo-
łem skojarzeń w umysłach konsumentów [Bauer, Stokburger-Sauer, Exler 2008].

Determinantem trwałości i siły danej marki jest zbieżność reprezentowanych 
przez nią cech z wartościami, którymi kierują się kibice [Khrashchevska 2018]. Na 
mało przewidywalnym i zmiennym rynku sportowym marka odgrywa bardzo ważną 
rolę podczas okresu słabszej gry określonej drużyny i braku osiągnięć w zmaganiach 
sportowych. Pomaga ona przetrwać trudny czas niepowodzeń. Wiąże się to z emo-
cjonalną relacją między kibicem a zespołem, która charakteryzuje silne marki [Rak 
2012a]. Komunikacja marketingowa, dotycząca produktu sportowego wyróżnia się 
na rynku tym, że marki sportowe budowane są na podstawie zjawiska kibicowania, 
które charakteryzuje się m.in. odczuwaniem silnych pozytywnych emocji o różnym 
poziomie intensywności w odniesieniu do „swojej” drużyny, poczucia uczuciowej 
wierności wobec „swojego” zespołu, a także subiektywnymi ocenami i aktywnością 
kibiców na rzecz klubu [Rak 2012b]. 

Zarządzanie marką w sporcie ulega ciągłej profesjonalizacji, a dla osób zarządza-
jących organizacjami sportowymi staje się jedną z priorytetowych kwestii [Bauer, 
Stokburger-Sauer, Exler 2008]. Silna marka niesie za sobą wiele korzyści dla organi-
zacji sportowych, co potwierdzają badania. Występuje silny związek między dobrze 
ukształtowanym wizerunkiem marki klubu sportowego a poziomem lojalności kibiców 
identyfikujących się z określoną drużyną [Gladden, Funk 2001]. Ponadto silna marka 
pozytywnie koreluje z sukcesem ekonomicznym organizacji [Robinson, Miller 2003]. 

Zakres tego pojęcia sprawia, że marka jest zjawiskiem trudnym do jednoznacz-
nego zidentyfikowania. Gladden i Funk [2001] w celu konceptualizacji kapitału mar-
ki w sportach zespołowych przygotowali model Team Association Model (TAM). 
Określa on elementy, które mają wpływ na kapitał marki drużyn sportowych. Bada-
cze podzielili je dodatkowo na dwie kategorie: atrybuty marki związane z produktem 
oraz te z nim niezwiązane. W pierwszej badacze wyróżnili takie elementy jak: suk-
ces, gwiazda drużyny, trener, zarządzanie; w drugiej grupie znalazły się: herb klubu, 
stadion, produkt (w perspektywie sportowej może być on traktowany jako mecze 
drużyny) i tradycja [Gladden, Funk 2001]. Atrybuty marki związane z produktem 
mają bezpośredni wpływ na rzeczywistą grę zespołu na boisku – są podstawą pro-
duktu; atrybuty niezwiązane z produktem są natomiast zewnętrznym otoczeniem, 
które wpływa na postrzeganie marki wśród kibiców, obserwatorów i sympatyków 
[Bauer, Stokburger-Sauer, Exler 2008]. Pierwotnie model TAM był wykorzystywany 
w odniesieniu do klubów piłkarskich, jednak z czasem dostosowywano go również 
na potrzeby innych dyscyplin sportowych. 

Marki sportowe charakteryzują się silnym ładunkiem emocjonalnym, który decy-
duje o lojalności kibiców względem określonej drużyny. Relacja oparta na uczuciach 
jest podstawą osobowości tych marek. Lojalność klientów lub kibiców oparta na ta-
kim podłożu ma kluczowe znaczenie dla organizacji, ponieważ jest trwała i trudna do 
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przełamania [Wilmańska-Sosnowska 2009]. Siła emocjonalnego powiązania kibiców 
z określoną drużyną sprawia również, że działalność klubu staje się świetną plat-
formą do promowania produktów i usług innych przedsiębiorców. Nic dziwnego, że 
organizacje nastawione na zysk ekonomiczny, angażują się w sponsoring sportowy 
i upatrują w tym własne korzyści. 

Cele sponsoringu sportowego 
Obecnie u konsumentów obserwuje się umiejętność unikania przekazów reklamo-
wych, co sprawia, że coraz trudniej dotrzeć do potencjalnych klientów z promocją 
określonych produktów czy usług [CBOS 2011]. Nie ułatwia tego również szum in-
formacyjny i wielość komunikatów przekazywanych w mediach, przede wszystkim 
w mediach społecznościowych. Ta sytuacja zmusza osoby zajmujące się marketin-
giem do poszukiwania nowych rozwiązań promocyjnych, które nie tylko zostaną za-
uważone, ale także przyciągną potencjalnych klientów. Jedną z opcji staje się sponso-
ring sportowy, który sprzyja wzrostowi prestiżu i renomy sponsora, a także pozwala 
na przeniesienie pozytywnych skojarzeń związanych ze sponsorem na ofertę jego 
produktów i usług. Innymi przesłankami, przemawiającymi za wykorzystywaniem 
sponsoringu w komunikacji marketingowej, są: przełamywanie barier językowych 
i kulturowych, docieranie do szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, a także 
omijanie barier prawnych [Żbikowska 2005].

Sponsoring sportowy polega na specyficznej relacji między firmą lub organizacją 
sponsorującą a sponsorowanym zawodnikiem, drużyną lub wydarzeniem sporto-
wym. Pomaga on w osiąganiu celów sponsora, sponsorowanego i uczestników wy-
darzenia lub kibiców danej drużyny [Nogalski, Szpitter 2004]. Dzięki przekazaniu 
wsparcia sponsor otrzymuje dostęp do zasobów, które związane są ze sponsorowaną 
organizacją. Należy pamiętać, że sponsoringu nie powinno utożsamiać się z finanso-
waniem organizacji lub osób, mecenatem czy szukaniem możliwości uzyskania przy-
chodów przez inwestowanie w sport [Sznajder 2008]. 

Sponsorowaniem można określić inwestowanie środków finansowych lub ma-
terialnych sponsora w określoną działalność (zawodnika, drużynę sportową, wyda-
rzenie sportowe) w zamian za możliwość wykorzystania tej działalności do celów 
komercyjnych [Blythe 2002], m.in. przez wykreowanie pozytywnego wizerunku fir-
my, wzbudzenie zaufania potencjalnych klientów, a także zdobycie sympatii opinii 
publicznej [Żbikowska, Potocki 2011]. Pośród różnych świadczeń sponsora na rzecz 
podmiotu sponsorowanego można wyróżnić przede wszystkim świadczenia pienięż-
ne (jednorazowe lub regularne wpłaty), rzeczowe (przekazanie produktów, sprzętu, 
wyżywienia) czy w postaci usług (wsparcie w działaniach administracyjnych, organi-
zacyjnych, logistycznych czy marketingowych) [Szymańska 2004]. Warto zaznaczyć, 
iż sponsor nie zostaje bierną stroną relacji sponsor–sponsorowany, ponieważ spon-
soring zdefiniować można także jako planowanie, organizowanie, realizację i kon-
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trolę wszelkich aktywności na rzecz organizacji sportowych, służących osiągnięciu 
celów biznesowych i promocyjnych [Sznajder 2008]. 

Sponsoring określany jest jako narzędzie komunikacji marketingowej lub jako je-
den z elementów public relations, który umożliwia wskazanie, że sponsor podziela 
wartości wyznawane przez określony klub sportowy lub uczestników wydarzenia 
sportowego [Grzywacz 2010]. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub 
swoje know-how otrzymując w zamian możliwość utożsamiania się ze sponsorowa-
nym podmiotem i przypisywanymi mu wartościami [Sznajder 2008]. W efekcie do-
chodzi do pewnego rodzaju transferu wizerunku: wizerunek sponsorowanego prze-
nosi się niejako na wizerunek marki sponsora. Tę wymianę można określić jako istotę 
sponsoringu sportowego [Szymańska 2004]. Warto wspomnieć również o innej za-
leżności – jak wskazywał Bergkvist [2012] – kibice określonej drużyny mogą mieć 
skłonność do przenoszenia swojej niechęci względem rywala także na jego sponsora. 
Dlatego też organizacje sponsorujące powinny wystrzegać się agresywnych strategii 
marketingowych, ukierunkowanych na drużynę przeciwną, ponieważ może mieć to 
również negatywny wpływ na reputację zespołu i sponsora [Berendt, Uhrich 2016].

Celem podmiotu sponsorującego może być [Sznajder 2008]:

–  osiągnięcie większego rozgłosu wśród odbiorców, który polega na poinformo-
waniu opinii publicznej o funkcjonowaniu określonego przedsiębiorstwa lub 
zwiększeniu rozpoznawalności marki wśród potencjalnych klientów,

–  kreowanie właściwego wizerunku marki, szczególnie przez przeniesienie wi-
zerunku podmiotu sponsorowanego, który jest tożsamy z pożądanym wize-
runkiem sponsora. 

Samo badanie efektywności sponsoringu nie jest łatwe. Jest to spowodowane tym, że 
efekty pojawiają się w dłuższej perspektywie czasowej, a na osiąganie celów sponso-
ringu wpływają także inne czynniki, których wyselekcjonowanie jest trudne [Sznajder 
2008]. Niemniej jednak monitoring i ocena działań są wyzwaniem stawianym zarów-
no przed sponsorem, jak i podmiotem sponsorowanym. Pozwala to na oszacowanie 
wartości podejmowanych aktywności (np. ekwiwalentu reklamowego) i ich pozy-
tywnych cech [Gregory 1997]. Najlepsze efekty sponsoringu występują wówczas, gdy 
między profilem firmy a sponsorowanym podmiotem występuje jakiś związek [Blythe 
2002]. Nie musi on być dosłowny – często ta relacja ma charakter symboliczny.

Założenia badawcze
Cel badań
Głównym celem badań było określenie wpływu identyfikacji z własnym klubem oraz 
niechęci do klubu przeciwnika na postrzeganie jego marki wśród kibiców Wisły Kra-
ków oraz MKS Cracovia. 
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Dobór klubów nie był przypadkowy. Postawy i zachowania kibiców poszcze-
gólnych drużyn piłkarskich często bywają zdeterminowane przez rywalizację 
i stopień konkurencyjności między nimi. Zjawisko to przeważnie przybiera na sile, 
gdy ma się do czynienia z dwoma klubami, które pochodzą z tego samego miasta 
bądź regionu. Można śmiało powiedzieć, że rywalizacja pomiędzy Wisłą Kraków 
a MKS Cracovia znana jest w całej Polsce. Same derby pomiędzy obiema drużynami, 
popularnie nazywane „Świętą Wojną”, wywołują emocje wśród kibiców nie tylko 
z samego Krakowa, ale także z całego kraju. Rywalizacja ta odbywa się zarówno na 
płaszczyźnie czysto sportowej, jak i pośród kibiców identyfikujących się z danym 
klubem.

Wizerunek marki klubu przeciwnika
Pytania, które zostały zadane sympatykom obu drużyn, oparto na modelu wize-
runku marki klubu sportowego Gladdena i Funka [2001], a także na modelu Be-
rendta i Uhricha [2016], z którego zaczerpnięto pytania dotyczące stopnia niechęci 
do drużyny przeciwnej. Dystrybuowane były one w formie ankiet online w dwóch 
egzemplarzach: jednym skierowanym do kibiców Wisły Kraków, drugim – MKS 
Cracovia.

W badaniach próbowano określić kilka atrybutów dotyczących:

–  identyfikacji z własnym klubem,
–  poziomu niechęci do drużyny przeciwnej,
–  wizerunku marki drużyny przeciwnej.

W każdym z podanych zakresów skonstruowano kilka lub kilkanaście pytań. Respon-
denci biorący udział w badaniach zostali poproszeni o zaznaczenie swojej odpowie-
dzi na siedmiostopniowej skali Likerta, gdzie wybranie wartości 1 oznaczało „w ogó-
le się nie zgadzam”, a 7 – „zdecydowanie się zgadzam”.

Aby uniknąć możliwości bezpośredniego sugerowania się swoimi wcześniejszymi 
odpowiedziami, pytania z danych zakresów zostały zamieszczone w różnych miej-
scach kwestionariusza.

Postawa wobec sponsora przeciwnika
W tym samym kwestionariuszu zadano także kilka pytań o postawę wobec sponsora 
przeciwnika. Zostały one skonstruowane w oparciu o badania Angella, Gortona oraz 
Bottomley’a [2016]. W arkuszu zastosowano miary zainteresowania, nastawienie 
oraz korzystanie z produktu, o których wspomina powyższe opracowanie, ale w celu 
ograniczenia kwestionariusza zdecydowano się zmierzyć je jedynie za pomocą poje-
dynczych pytań.
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Próba badawcza
W ankiecie online, którą przeprowadzono w marcu 2019 roku za pośrednictwem 
platformy Google, wzięło udział 315 respondentów sympatyzujących na co dzień 
z Wisłą Kraków oraz 261, którzy określili siebie fanami Cracovii. Poprawnie i kom-
pletnie wypełniono 576 arkuszy odpowiedzi, które zawierały łącznie 34 pytania (nie 
licząc pytań wstępnych). Link do ankiety został w tym czasie udostępniony przede 
wszystkim na forach kibicowskich MKS Cracovia i Wisły Kraków oraz w poszczegól-
nych grupach zrzeszających sympatyków obu zespołów na Facebooku. W badaniach 
mogła wziąć udział każda osoba określająca się mianem kibica jednego bądź drugie-
go klubu. Podstawowe charakterystyki próby oraz zmiennych dotyczących badanych 
postaw przedstawiają tabela 1 oraz tabela 2:

Tabela 1. Statystyka opisowa respondentów według wieku, płci, wykształcenia

Kibice MKS Cracovia Kibice Wisły Kraków

Procent 
respondentów

Liczba 
respondentów

Procent 
respondentów

Liczba 
respondentów

Wiek

18-24 lat 38,31% 100 58,10% 183

25-34 lat 32,95% 86 25,71% 81

35-44 lat 17,24% 45 8,89% 28

45-54 lat 8,81% 23 5,40% 17

55 lat i więcej 2,68% 7 1,90% 6

Płeć 

Kobieta 6,51% 17 13,97% 44

Mężczyzna 93,49% 244 86,03% 271

Wykształcenie 

Podstawowe 4,98% 13 8,25% 26

Zawodowe 4,60% 12 8,57% 27

Średnie 42,15% 110 51,43% 162

Wyższe niepełne 17,62% 46 14,92% 47

Wyższe pełne 30,65% 80 16,83% 53

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wyniki badań
Wyniki badań przeprowadzonych wśród kibiców Wisły Kraków i MKS Cracovia 
wskazują, że kibice obu zespołów mają w większości badanych elementów porów-
nywalnie zły wizerunek marki klubu przeciwnego (wykres 1). Szczególnie słabe oce-
ny dotyczą przede wszystkim gwiazdy drużyny, herbu klubu, stadionu oraz meczów. 
Gdyby jednak skupić się na poszukiwaniu różnic, wychodzi na to, że to sympatycy 
Cracovii oceniają markę Wisły Kraków minimalnie lepiej. Największy kontrast mię-
dzy odpowiedziami kibiców obu klubów można dostrzec w pytaniach dotyczących 
gwiazdy drużyny, meczów, tradycji, a także ogólnego wizerunku drużyny przeciwnej. 

Tabela 2. Statystyka opisowa zmiennych ilościowych z próby

Zmienna Średnia Odchylenie standardowe

Identyfikacja z własnym klubem 6,11 1,14

Poziom niechęci do drużyny przeciwnej 3,98 1,87

Wizerunek drużyny przeciwnej 2,65 1,09

Postawa wobec sponsora drużyny przeciwnej 2,80 1,38

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Wykres 1. Jak kibice Wisły Kraków i Cracovii nawzajem oceniają swoje kluby?
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Ciekawą obserwacją jest, iż największa różnica w ocenach dotyczy tradycji: mimo że 
MKS Cracovia jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym polskim klubem piłkar-
skim, sympatycy Wisły Kraków zdają się nie przywiązywać do tego większej wagi. 

W kolejnej części badań analizowano powiązania między zmiennymi dotyczący-
mi identyfikacji z własnym klubem, a także odnoszącymi się do drużyny przeciwnej 
i jej sponsora (wykres 2). Analiza pozwoliła dostrzec występowanie pewnych zależ-
ności pomiędzy wskazanymi elementami. Warto zaznaczyć, że ankietowani kibice 
obu drużyn charakteryzują się wysokim stopniem identyfikacji z własnym klubem. 
Na podstawie wyników można stwierdzić, że bardziej identyfikują się z nim kibice 
Wisły Kraków, jednak nie przekłada się to na poziom niechęci do przeciwnika, który 
jest większy u sympatyków MKS Cracovii. Co ciekawe, kibic Cracovii lepiej ocenia 
ogólny wizerunek Wisły Kraków, z kolei sympatycy klubu z ulicy Reymonta są bar-
dziej przychylni wobec sponsora przeciwnika, firmy STS. Może to wynikać z faktu, że 
współpraca firmy z Cracovią trwa stosunkowo krótko (2 lata), a sam STS od wielu lat 
jest liderem polskiego rynku bukmacherskiego. 

Oprócz wyżej wspomnianych obserwacji, odnoszących się do kibiców konkret-
nych krakowskich drużyn, na podstawie przeprowadzonych badań można także 
podjąć się wskazania ogólnych korelacji, jakie zachodzą między zmiennymi: iden-
tyfikacja z własnym klubem, poziom niechęci do drużyny przeciwnej, wizerunek 
drużyny przeciwnej oraz postawa wobec sponsora drużyny przeciwnej (tabela 3). 
Zaobserwowano, że kibic, który mocniej identyfikuje się z własnym klubem oraz da-
rzy większą niechęcią drużynę przeciwną, zdecydowanie gorzej ocenia wizerunek 
klubu przeciwnika. Spostrzeżono również negatywną korelację identyfikacji z wła-

Wykres 2. Stosunek kibiców do drużyny własnej oraz przeciwnej i jej sponsora.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Tabela 3. Korelacje między badanymi zmiennymi (rho Spearmana)

Zmienna

Identyfi-
kacja
z wła-
snym  
klubem

Poziom 
niechę-
ci do 
drużyny 
przeciw-
nej

Wize-
runek 
drużyny 
przeciw-
nej

Postawa 
wobec 
sponsora 
drużyny 
przeciw-
nej

Uwa-
ga na 
reklamy 
sponsora 
drużyny 
przeciw-
nej

Stosu-
nek do 
sponsora 
drużyny 
przeciw-
nej

Chęć 
zakupu 
pro-
duktów 
sponsora 
drużyny 
przeciw-
nej

Identyfikacja 
z własnym 
klubem

1,00 0,44* -0,44* -0,11* -0,05 -0,15* -0,04

Poziom 
niechęci 
do drużyny 
przeciwnej

1,00 -0,58* -0,08* 0,04 -0,18* -0,04

Wizerunek 
drużyny 
przeciwnej

1,00 0,26* 0,15* 0,32* 0,15*

Postawa 
wobec 
sponsora 
drużyny 
przeciwnej

1,00 0,63* 0,81* 0,82*

Uwaga na 
reklamy 
sponsora 
drużyny 
przeciwnej

1,00 0,30* 0,28*

Stosunek do 
sponsora 
drużyny 
przeciwnej

1,00 0,59*

Chęć zakupu 
produktów 
sponsora 
drużyny 
przeciwnej

1,00

* istotne dla p<0.05

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

snym klubem oraz niechęci do klubu przeciwnika z postawą wobec sponsora klubu 
przeciwnika, choć należy przyznać, że jest ona słabsza niż w przypadku wizerunku 
klubu przeciwnego. Co więcej, o ile identyfikacja z drużyną własną i niechęć do dru-
żyny przeciwnej wpływają na stosunek do sponsora, to nie mają jednak statystycznie 
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istotnego wpływu na postrzeganie jego reklamy oraz prawdopodobieństwo zakupu 
jego produktów. Z badań wynika również, że im lepszy jest wizerunek przeciwni-
ka w oczach kibica wrogiej drużyny, tym lepszy jest równocześnie stosunek do jego 
sponsora. Może to być wskazówką dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku 
marki klubu sportowego i dla przedsiębiorstw sponsorujących drużyny sportowe.

Reasumując, po analizie wyników przeprowadzonych badań można dostrzec, że 
prowadzona przez oba krakowskie kluby rywalizacja sportowa przekłada się bezpo-
średnio na postawy i poglądy badanych kibiców tych drużyn. Respondenci przyznali, 
iż w wysokim stopniu identyfikują się z własnym zespołem, natomiast negatywnie 
oceniają ogólny wizerunek klubu drużyny przeciwnej. Podobnie jest też w kwestii 
oceny sponsora przeciwnika. Ogólna analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wskazu-
je, że poziom identyfikacji z własnym klubem znajduje odzwierciedlenie w postrze-
ganiu wizerunku klubu przeciwnika, a także w poziomie niechęci wobec niego. Z ko-
lei wpływ powyższych zmiennych jest mniejszy na postawę kibiców wobec sponsora 
drużyny przeciwnej. 

Wnioski
Rywalizacja sportowa między dwoma konkurującymi ze sobą klubami pochodzą-
cymi z tego samego miasta, tak jak ma to miejsce w przypadku Wisły Kraków oraz 
MKS Cracovia, niesie za sobą szereg konsekwencji. Ma ona wpływ nie tylko na sto-
pień identyfikacji z własnym zespołem wśród kibiców jednej z drużyn, ale także na 
poziom niechęci, jakim obdarzają oni wrogi sobie klub. O ile zrozumiałym jest, że 
w takiej sytuacji ta rywalizacja nie odbywa się już jedynie na boiskach pomiędzy pił-
karzami obu zespołów i również wśród ich zagorzałych sympatyków na trybunach, 
o tyle ciekawym zjawiskiem jest przeniesienie jej także na początkowo zupełnie neu-
tralnie nastawione przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa sponsorujące jeden z klu-
bów muszą liczyć się z możliwością, że automatycznie mogą stracić w oczach pewnej 
grupy potencjalnych klientów, która – w tym konkretnym przypadku – znajduje się 
akurat po drugiej stronie krakowskich Błoń. Inną kwestią jest, jak to postrzeganie 
realnie wpłynie na korzystanie z usług danej firmy.

Generalnie wyniki wskazują na porównywalnie zły wizerunek większości bada-
nych składników dotyczących marki klubu przeciwnego wśród kibiców obu drużyn. 
Można zaobserwować jednak takie obszary, w których sympatycy Wisły Kraków 
i MKS Cracovia się różnią, jak m.in. w przypadku podejścia do historii i tradycji dane-
go zespołu. Jeśli chodzi o sponsorów danych klubów, z badań wynika, że nie muszą 
się oni obawiać negatywnej reakcji kibiców drużyny przeciwnej zwłaszcza, jeśli dru-
żyna sponsorowana cieszy się dobrym wizerunkiem.

Artykuł może być punktem wyjścia do realizacji szerszych opracowań zarówno 
dla osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku klubów, opracowywanie strate-
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gii marketingowej czy wybór konkretnej formy komunikacji z kibicami, jak również 
dla firm czy osób prywatnych, które zastanawiają się z kim warto nawiązać współ-
pracę, jakie decyzje sponsoringowe podjąć i jakie to może nieść za sobą reperkusje.

Aby móc uzyskać dokładniejszy, bardziej szczegółowy ogląd sytuacji, z pewnością 
warto poszerzyć badania o inne rywalizujące ze sobą w poszczególnych miastach czy 
regionach kluby sportowe – tak w Polsce, jak i za granicą.
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Brand image of the opposite club and the attitude towards the opposite team’s 
sponsor among Wisła Kraków and MKS Cracovia fans
S U M M A R Y
The sport rivalry between football teams is reflected in the attitudes of fans who identify 
themselves with those clubs. It is particularly visible when the teams come from the same city 
or region, which is exemplified by the rivalry between the two largest Kraków football clubs – 
Wisła Kraków and MKS Cracovia. The aim of the study is to present, how the club’s brand 
is perceived by the opponent’s supporters – from Wisła Kraków (n=315) and MKS Cracovia 
(n=261). In the research presented the correlations between identification with one’s team, 
the level of antipathy to the opposite team and its brand image, as well as the attitudes of fans 
towards the opposite team’s sponsor were determiened. 

Keywords: brand image, opposite club, sport sponsorship, fans identification

Wizerunek marki klubu przeciwnika i postawa wobec jego sponsora wśród 
kibiców Wisły Kraków i MKS Cracovia
S T R E S Z C Z E N I E
Rywalizacja sportowa między klubami piłkarskimi ma swoje odzwierciedlenie w postawach 
kibiców, identyfikujących się z tymi drużynami. Jest ona szczególnie widoczna, gdy drużyny 
pochodzą z tego samego miasta lub regionu, czego egzemplifikacją jest rywalizacja pomiędzy 
dwoma największymi krakowskimi drużynami – Wisłą Kraków i MKS Cracovia. Celem artykułu 
jest przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania marki klubu przeciwnika przez 
kibiców Wisły Kraków (n=315) oraz MKS Cracovia (n=261). W badaniach określono zależności 
występujące pomiędzy identyfikacją z własnym klubem, poziomem niechęci do drużyny 
przeciwnej oraz wizerunkiem jej marki, jak również postawy wobec sponsora przeciwnika.

Słowa kluczowe: wizerunek marki, klub przeciwny, sponsoring sportowy, identyfikacja kibiców


