
WNIOSKI I REKOMENDACJE  

      Obradujący w dniu 27 października 2014 roku w Centrum Olimpijskim w 

Warszawie uczestnicy międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w 

ramach obchodów 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego zgodnie uznali 

dyplomacje sportową za niezwykle ważny element dyplomacji publicznej. Sport 

winien więc być traktowany jako jedno z istotnych narzędzi polityki państwa 

realizowanej zarówno w kraju jak i na forum międzynarodowym. Może bowiem 

wspomóc wysiłki dyplomacji zmierzające do kształtowania pozytywnego 

wizerunku kraju i jego obywateli oraz jego promocji jako miejsca godnego 

odwiedzenia i bliższego poznania. 

 

      W świecie współczesnym – mimo czynionych w tym kierunku wysiłków - 

niemożliwe staje się oddzielenie sportu od polityki, zresztą na porządku 

dziennym jest takie określenie jak „polityka sportowa państwa”. To państwo w 

ogromnym stopniu sport finansuje, oczekując w zamian realizacji zadań i celów  

jakie mu wyznacza.  

 

W świecie różnorodności i bogactwa kultur oraz odmienności norm 

społecznych, sport jest czynnikiem promującym wartości uniwersalne. Łączy 

cywilizacje, narody, społeczeństwa i jednostki, pomagając przełamywać 

bariery i stereotypy. Dyplomacja sportowa sprzyja wzajemnemu poznaniu się i 

służy idei współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Oparta 

na olimpijskich zasadach rywalizacja sportowa przyczynia się do łagodzenia 

napięć. Już od czasów starożytnych na czas igrzysk zawieszano konflikty. Im 

więcej bowiem sportu, tym więcej pokoju na świecie. 

 

      Jakże często to właśnie dzięki sportowi opinia publiczna, tworzona między 

innymi przez kibiców, dowiaduje się o istnieniu jakiegoś państwa. Przeciętny 

sympatyk lekkoatletyki zapewne nie wie jaki ustrój polityczny panuje na 

Jamajce, jak nazywa się przywódca tego kraju, ale na pewno wie kim jest 

fenomenalny sprinter Usain Bolt. Takich przykładów jest znacznie więcej. Mawia 

się nawet, że niektórzy wybitni sportowcy „wybiegali”, „wyskakali” czy 

„wystrzelali” popularność  swym ojczyznom.   Dotyczy to także rywalizacji na 

najwyższym szczeblu, w tym – na igrzyskach olimpijskich.  



     Historia tych ostatnich zna wiele niezwykle trudnych sytuacji. W odległej 

przeszłości były to zagrożenia klasowe, potem rasowe, wreszcie – polityczne (w 

tym – dwie wojny światowe, „brunatne” igrzyska w Berlinie w 1936 r., później 

izolacja Związku Radzieckiego, problem dwóch państw niemieckich i dwóch 

koreańskich, krwawy dramat sportowców Izraela w Monachium w roku 1972, 

potem kilka prób bojkotowania igrzysk (Montreal, Moskwa, Los Angeles), 

wynikłych przecież z przyczyn jak najbardziej politycznych. Z wieloma tymi 

problemami światowy sport zdołał sobie poradzić. Przestał mu uwierać 

utrwalany przez lata polityczny podział świata na dwa nieprzyjazne sobie bloki 

państw.  

 

     Jednym z elementów wpływającym obecnie na ruch sportowy jest charakter 

państw i sposób sprawowania w nich władzy  Drugim elementem kształtującym 

sport światowy jest jego gigantyzm. Choć władze sportowe, w tym MKOl,  

zabiegają by nie zwiększała się już liczba uczestników igrzysk i osób im 

towarzyszących, choć nakładają ograniczenia na liczbę akredytowanych 

przedstawicieli mediów – każde kolejne igrzyska są coraz droższe, a właśnie to 

sprawia eliminowanie niektórych potencjalnych kandydatów do roli ich 

gospodarzy. Trzeci element decydujący na kształcie sportu XXI wieku  to 

wszechmocny wpływ mediów, zwłaszcza zaś telewizji. To najlepszy i 

najpowszechniejszy środek komunikowania o przebiegu wydarzeń olimpijskich. 

Ponieważ jednak za prawo ich relacjonowania stacje telewizyjne wnoszą 

gigantyczne, liczone już w miliardach dolarów kwoty, to właśnie one mają 

ogromny, czasem decydujący wpływ na układ olimpijskiego programu – tak by 

najatrakcyjniejsze jego punkty trafiały na antenę w czasie najbardziej dogodnym 

dla odbiorców.  

 

     Na pozycję kraju w sporcie światowym wpływa dyplomacja prowadzona 

dwiema drogami:  

* przez państwo realizujące swą politykę w tym zakresie 

* przez organizacje sportowe, reprezentujące ruch społeczny  

Te dwie drogi powinny mieć wspólny cel i dlatego warto pokusić się o ich lepsze 

skoordynowanie. Wysokie miejsce w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym jest dla kraju niezwykle korzystne i opłacalne. Sukces stwarza 

poczucie narodowej jedności, podbudowuje morale społeczeństwa. Jest też 



niepodważalnym elementem promocji państwa – jakże często (z uwagi na 

globalny zasięg wielu wydarzeń sportowych) znacznie  tańszym i 

efektywniejszym niż niektóre inne działania podejmowane w tym zakresie. To 

samo należałoby odnieść do ubiegania się  o prawo organizowania dużych 

imprez międzynarodowych. Aktywność w tej dziedzinie, inspirowana przez 

stronę społeczną (czyli – organizacje sportowe) powinna otrzymać jeszcze 

większe niż dotąd wsparcie organów państwa. Polska ma już swych 

przedstawicieli w kierowniczych gremiach (zarządach i różnorodnych komisjach) 

europejskich i światowych organizacji sportowych; cenieni są polscy sędziowie 

wyznaczani do rozstrzygania na najważniejszych imprezach. Oni wszyscy na 

pewno mogą lobbować za zdobyciem przez Polskę jeszcze wyższej pozycji w 

sporcie – także jako organizatora największych imprez.  Do rozważenia 

pozostaje kwestia skoordynowania tych działań – albo przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, albo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, albo też przez 

Polski Komitet Olimpijski. Z podobnych względów sport powinien mieć 

zagwarantowaną silną i stałą reprezentację  w powołanej w październiku 2013 

roku Radzie Promocji Polski.  

 

    Polska doskonale sprawdziła się zarówno  jako współgospodarz (z Ukrainą) 

piłkarskiego turnieju UEFA EURO 2012 (niestety, zabrakło tu jedynie sukcesu 

sportowego), jak i w roli samodzielnego  gospodarza niedawnych mistrzostw 

świata FIVB w męskiej siatkówce (tu z kolei było już wielkie osiągnięcie 

sportowe). W obu przypadkach możemy jednak mówić o wspaniałych sukcesach 

organizacyjnych i promocyjnych. Efekty nie przychodzą od razu, trzeba niekiedy 

na nie poczekać, ale – będą na pewno. Tymczasem już wkrótce czekają nas 

kolejne poważne wyzwania – to mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 

roku 2016, Igrzyska Światowe (World Games)-Wrocław 2017 oraz mistrzostwa 

Europy w piłce siatkowej również w 2017 roku. 

 

    Warto także zwrócić uwagę na czasem niedocenianą aktywność naszego kraju 

w stosunku do środowisk polonijnych. Szacuje się, że za granicą żyje ponad 20 

milionów naszych rodaków i osób o polskim rodowodzie. Powinniśmy stale 

rozwijać prowadzoną od lat szczególnie przez Polski Komitet Olimpijski oraz 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pracę na ich rzecz. Polonijne Sejmiki 

Olimpijskie, Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe (letnie i zimowe), sportowe 



zawody i obozy dla najmłodszej części Polonii to formy już sprawdzone i cenione 

jako atrakcyjne dla promocji kraju wśród naszej diaspory, a przez nią – także 

wśród obywateli innych państw - przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Wsparcie 

tych działań – jak najbardziej wskazane.  

 

     Polska chce i powinna aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnej i 

przyszłej sytuacji sportu światowego. Chce także włączyć się w kształtowanie 

współczesnego oblicza międzynarodowego ruchu olimpijskiego i sportowego. Z 

zainteresowaniem i nadzieją wita inicjatywę prezydenta Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego – dr Thomasa Bacha określaną jako „Agenda 2020”  i już 

zapowiedziane w jej ramach 40 rekomendacji, które niebawem rozpatrzy 127. 

sesja MKOl. Władzom światowego sportu nasze sympozjum gorąco 

rekomenduje przeciwdziałanie gigantyzmowi igrzysk olimpijskich oraz 

nadmiernemu wpływowi pieniądza i dyktatowi mediów, decydującym o 

kształcie współczesnego sportu. Jednocześnie wyraża pragnienie i oczekiwanie, 

że wielka światowa popularność sportu na najwyższym poziomie przełoży się na 

jego masowość. Przedstawianie dobrych wzorów osobowych dzieciom i 

młodzieży wkraczającej dopiero do sportu, tworzenie wokół niej przyjaznego i 

życzliwego klimatu, przekonywanie iż warto sport uprawiać - to ważne zadania 

dla całego ruchu sportowego i wspierających go środków masowego przekazu.       

 

 W trakcie sympozjum padło szereg ciekawych propozycji, które wymagają 

jeszcze uszczegółowienia. Zespół Polskiego Komitetu Olimpijskiego dokładnie je 

opracuje i przygotowaną przez siebie kompilację prześle do wszystkich 

uczestników tego spotkania oraz do zainteresowanych instytucji.          

    

  


