AREOPAG SPORTOWY 2016
organizowany pod Honorowym Patronatem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego
30 września 2016 roku w auli LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza w Warszawie
odbył się III Areopag Sportowy,
organizowany pod Honorowym
Patronatem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Tematem głównym
tegorocznej
edycji
panelu
dyskusyjnego o tematyce sportowej,
jak i politycznej, społecznej oraz
ekonomicznej był „Sport jako
narzędzie w rękach polityków”.
Celem, który przyświecał nam w tym
roku, była debata o wpływie grup
rządzących państwami i ważnymi organizacjami politycznymi na świat sportu. Uczestnikom
AS 2016 przyszło rozważać, jak bardzo
wizerunek kultury fizycznej w XXI
wieku jest uzależniony nie od
sportowców, ale od prominentnych
przywódców. Do czego służy sport –
do racjonalnego promowania kraju czy
do
zmasowanej
propagandy?
Natomiast
tematem
pobocznym
Areopagu Sportowego było „Zjawisko
dopingu w państwach autorytarnych”.
Wicedyrektor LXIV LO mgr Agnieszka Ciesielska przywitała
wszystkich uczestników Areopagu 2016

Zdecydowaliśmy się przeanalizować Krótkie wprowadzenie Prezesa Biura Organizacyjnego AS
problem nielegalnego wspomagania w Huberta Taładaja

wybranych krajach – od państwowego programu dopingu w NRD do niedawno odkrytych
procederów w Rosji czy Kenii. Areopag Sportowy odbył się już po raz trzeci w murach LXIV LO
im. „Witkacego”. W 2014 roku organizowany był pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego „25 lat Wolności”, a w 2015 roku, tak jak w tym roku, pod Honorowym
Patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Tegoroczna edycja Areopagu Sportowego rozpoczęła się około godziny 10:45 od
oficjalnego przywitania wszystkich obecnych na auli LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w
Warszawie. Krótkie przemówienia wygłosili
Wicedyrektor Liceum im. „Witkacego”, mgr
Agnieszka Ciesielska oraz Prezes Biura
Organizacyjnego
AS,
Hubert
Taładaj.
Wicedyrektor „Witkacego” w swoim słowie
wstępnym odwołała się do genezy Areopagu i
jego rozwoju na przestrzeni trzech lat.
Natomiast Prezes Areopagu Sportowego
poświęcił
uwagę
głównemu
tematowi
wydarzenia i argumentował, dlaczego potrzebna
jest dyskusja na temat wpływu polityki na sport.
Przy okazji zostali przedstawieni wszyscy patroni
i partnerzy AS 2016. Nie pozostało nam nic
innego, tylko uroczyście otworzyć trzecie
wydanie Areopagu Sportowego!

Areopag Sportowy 2016 został zainaugurowany wykładem jednego z najbardziej
rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w Polsce. Prelekcję na forum AS wygłosił redaktor
naczelny
„Przeglądu
Pierwszym Gościem Specjalnym AS 2016 był
Sportowego” i dyrektor
redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”
kontentu sportowego w
Michał Pol, który wygłosił wykład inauguracyjny
Ringier Axel Springer Polska,
Michał Pol. W ciągu blisko
godziny nasz wyjątkowy
Gość Specjalny wprowadził
uczestników
w
świat
mediów sportowych, a także
podjął się refleksji wokół
przewodniego zagadnienia
tegorocznego AS. Redaktor
Pol
jest
dziennikarzem
bardzo aktywnie działającym w sieci, co przełożyło się na nagrodę Grand Press Digital w 2013
roku. „Kibic ma nas na wyciągnięcie ręki, więc informacja musi być przekazywana
błyskawicznie” – podkreślał Pol, wspominając między innymi swoją pracę jako attaché
prasowy polskiej kadry podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Gość Specjalny AS
2016 mówił również szeroko o działalności kontentu sportowego Ringier Axel Springer
Polska, w którego skład wchodzą chociażby „Przegląd Sportowy” czy Onet Sport. Nie mogło
zabraknąć w prelekcji nawiązania do tematu głównego Areopagu. „Polityka dla sportu jest
przekleństwem, stale wyciąga swoje macki” – stwierdził odważnie Michał Pol. Dodał również,
że „reżimy traktują sport propagandowo”, a dzisiejsza kultura fizyczna nie wygra z komercją.
Tuż po zakończeniu wykładu wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań naszemu
Gościowi. Pasjonujące rozmowy z redaktorem Polem ciągnęły się także podczas przerwy
przed panelem dyskusyjnym. Uczestnicy w przerwie mogli skorzystać również z usług
stanowiska edukacyjnego Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Prelekcja Michała Pola cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
uczestników – na auli „Witkacego” były pojedyncze wolne miejsca

Około godziny 13:00 uczestnicy Areopagu Sportowego 2016 wrócili na aulę LXIV LO,
by móc uczestniczyć w „gwoździu” programu – panelu dyskusyjnym na tematy główne i
poboczne tegorocznej edycji. Tradycji stało się zadość i w dyskusji wzięli udział znakomici
Goście Specjalni – rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dziennikarz sportowy
Programu 1 Polskiego Radia, Henryk Urbaś,
oraz redaktor działu sportowego portalu „W
ogóle”, Dominik Owczarek. W panelu miał
uczestniczyć również mistrz olimpijski w
rzucie młotem z 2000 roku i obecnie poseł na
Sejm RP, Szymon Ziółkowski, ale niestety nie
mógł być obecny z nami. Mimo okrojonego
składu Gości, dyskusja przebiegała w sposób

Rzecznik prasowy PKOl Henryk Urbaś przy mikrofonie, słucha dziennikarz
sportowy „W ogóle” Dominik Owczarek

merytoryczny i profesjonalny. Była to również zasługa aktywnego partycypowania w panelu
młodych i zdolnych Dyskutantów ze szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy walczyli o
miano najlepszego Dyskutanta i tytuł Złotego Asa Areopagu Sportowego. Najważniejsze
słowa należały jednak do Gości Specjalnych. Henryk Urbaś, odpowiadając na pytanie o udział
sportu w politycznej propagandzie, stwierdził, że „w każdym państwie, niezależnie od
ustroju, mamy do czynienia z propagandą.” „Promocja sportu jest obowiązkiem nas
wszystkich” – zaznaczył rzecznik prasowy PKOl, dodając również, że duże imprezy sportowe
powinny być jak najdalej od polityki, bo obecnie „każda władza lubi się ogrzać przy
sportowcach.” Natomiast Dominik Owczarek, poruszając kwestię sportu w państwach
autorytarnych i totalitarnych, pozwolił sobie na odwołanie się do historii i do kazusu piłkarzy
Korei Północnej z 1966 roku, którzy rzekomo mieli zostać doprowadzeni do obozów pracy.
Dziennikarz „W ogóle” wypowiedział się także co do organizacji sportowych imprez przez
państwa o różnym stopniu demokratyzacji, porównując poziom organizacyjny i nastroje
społeczne w trakcie ZIO 2014 w Soczi oraz piłkarskich MŚ 2014 w Brazylii: „Nie jest regułą, że
kraj, który posiada dobrą opinię, musi stworzyć lepsze igrzyska bądź turniej niż kraj, który nie
słynie z demokracji.”
Areopagowa widownia, oprócz niezwykle ciekawych wypowiedzi Gości, mogła być
świadkiem ekscytującej wymiany zdań między Dyskutantami w kwestiach finansowania
sportu przez państwo czy też rozwoju sportu powszechnego w naszym kraju. W tym drugim
wątku niezwykle cenne były uwagi obecnego na auli Liceum im. „Witkacego” prezesa
zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, Piotra Grzybowskiego. Polemika otarła się
nawet o kwestię zakazu gry w piłkę nożną na
osiedlowych podwórkach. Emocje często
sięgały
zenitu,
Dyskutanci
zaciekle
argumentowali swoje tezy postawione na
forum panelu, a duet prowadzący dyskusję,
Prezes Biura Organizacyjnego AS Hubert
Taładaj i Wiceprezes Wiktor Danel, tonowali
nastroje poprzez spokojne wprowadzanie
nowych wątków do panelu. Poziom debaty był
niezwykle wysoki, a wiedza będąca w
posiadaniu zarówno Gości Specjalnych, jak i
Dyskutantów, mogłaby być przedmiotem
niejednej lekcji w liceum, a nawet wykładu na
uczelni wyższej. Panel został zamknięty przez
prowadzących o godzinie 15:00, po czym
zostały wręczone podziękowania dla Henryka
Urbasia i Dominika Owczarka za udział w trzeciej dyskusji w ramach Areopagu Sportowego.
Pozostała jeszcze jedna kwestia do rozwiązania – werdykt w sprawie przyznania tytułu
Złotego Asa. Prezes i Wiceprezes AS mieli nie lada problem z wyborem najlepszego
Dyskutanci prezentowali fantastyczny poziom, ale
Złoty As mógł być tylko jeden – Ewa Tokarewicz z
Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskutanta, bowiem wszyscy uczestnicy spisali się na medal i zasłużyli na wyróżnienie. Po
kilkuminutowej naradzie, Hubert Taładaj i Wiktor Danel podjęli decyzję, która została
ogłoszona na forum Areopagu. Werdykt okazał się mieć wagę historyczną, bowiem po raz
pierwszy Złotym Asem wybrano nie tylko studenta, ale przede wszystkim kobietę. Tytuł
najlepszego Dyskutanta Areopagu Sportowego przypadł Ewie Tokarewicz, studentce
pierwszego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ona, jak i
pozostali uczestnicy, zostali uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi,
ufundowanymi przez organizatora AS, a także przez Polski Komitet Olimpijski i Wydawnictwo
SQN, który był tegorocznym Sponsorem Areopagu. Po ceremonii wręczenia nagród dla
Dyskutantów, Prezes Biura Organizacyjnego Areopagu Sportowego ogłosił tematy czwartej
edycji wydarzenia. W 2017 roku uczestnicy AS będą dyskutowali o zagadnieniach prawnych
wokół sportu, czyli po prostu „Sport a prawo”. Na forum panelu pojawi się również kwestia
regulacji kultury fizycznej w polskim systemie prawnym, co będzie stanowiło temat poboczny
AS 2017. Areopag Sportowy 2016 o godzinie 15:20 został oficjalnie zamknięty!
Zgodnie z naszą Areopagową tradycją, każda kolejna edycja naszego wydarzenia jest
lepsza od poprzedniej – tak było też i w tym roku. Areopag Sportowy 2016 przeszedł do
historii jako kolejna „cegiełka” dołożona do rozwoju dialogu sportowym i dyskusji o
najważniejszych sprawach dla dzisiejszej kultury fizycznej. Przyszedł czas na podziękowania!
Ogromne słowa uznania należą się Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który już drugi rok
z rzędu objął Areopag swoim Honorowym Patronatem. Obecnie niezbędne jest
kontynuowanie dialogu o sporcie i dla sportu, a dzięki Państwa wsparciu ta misja jest
możliwa.
Dziękuję wszystkim Gościom Specjalnym AS 2016 – Michałowi Polowi, Henrykowi
Urbasiowi i Dominikowi Owczarkowi – za poświęcenie swojego czasu, by mogli dołączyć do
jakże ważnej rozmowy o kulturze fizycznej naszych czasów.
Dziękuję wszystkim Sponsorom, Partnerom i Patronom Medialnym Areopagu Sportowego
2016 za swoistą opiekę nad wydarzeniem, które jest naszym wspólnym dziełem.
Dziękuję Pani Dyrektor Beacie Zdanowicz, Pani Wicedyrektor Agnieszce Ciesielskiej oraz
Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom LXIV LO im. „Witkacego” za dalsze wspieranie
projektu Areopagu Sportowego i umożliwienie organizacji panelu na terenie szkoły także i w
tym roku. Nie mogę zapomnieć również o Pani Annie Stanisławskiej z Sekretariatu LXIV LO,
której cierpliwość i pracowitość sprawiły, że przygotowanie Areopagu od strony finansowej i
logistycznej wypadło rewelacyjnie.

Podziękowania składam również Uczniom „Witkacego” z Biura Organizacyjnego AS, w tym
Wiceprezesowi Biura Wiktorowi Danelowi za bezcenną pomoc w organizacji naszego
przedsięwzięcia.
I w końcu dziękuję Wam, Uczestnikom Areopagu Sportowego 2016, za chęć partycypowania
w Areopagowej debacie i za bycie częścią naszego wydarzenia. Dziękujemy za wszystko i do
zobaczenia za rok na IV Areopagu Sportowym!
Hubert Taładaj
Prezes Biura Organizacyjnego Areopagu Sportowego
Absolwent LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie
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