ZWIĄZKI POLITYKI I SPORTU W CZASACH PRL-U
1. Stalinizm w sporcie
Sport w Polsce w latach 1945-1948 nie odgrywał większego
znaczenia. Jest to dosyć zrozumiałe, gdyż po wojnie było wiele ważniejszych
spraw niż kultura fizyczna, czy sport. Jednak trzeba wspomnieć o tym, że
obydwie partie robotnicze, a szczególnie PPS miały tradycje i osiągnięcia w
dziedzinie wychowania fizycznego. Początkowo PPS, jak i PPR, nie miały
skrystalizowały pogląd na przyszłość wychowania fizycznego i sportu w Polsce,
ale przyciągała ta kwestia ich uwagę, jako środowisko, szeroki teren społeczny
ruchu sportowego, na którym aktywna działalność polityczna uchodziła za ważną
i celową132. Dlatego też okres ten był początkowo martwy, jeśli chodzi o
zdecydowane działania na polu kultury fizycznej i sportu.
Zainteresowanie sportem wyczynowym władz partyjnych w Polsce
wzrosło w wyniku podjętej 27 grudnia 1948 roku przez Komitet Centralny
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii uchwały, dotyczącej rozwoju kultury
fizycznej i sportu. Wynikała ona z zamiaru włączenia się ZSRR do
międzynarodowej rywalizacji sportowej. Zmiany w ZSRR w dużym stopniu
wpłynęły na zmianę polityki państw satelickich, które z czasem wprowadziły
podobne rozwiązania prawne. W Polsce taki dokument został uchwalony 28
września 1949 roku, nadawał on kulturze fizycznej wielką rangę polityczną,
państwową i społeczną. Bardzo wymowne, a zarazem zdradzające zamiary PZPR
było oddanie tej uchwały pod polityczną opiekę Wydziału Propagandy, Oświaty i
Kultury KC PZPR. Sport w planach politycznych partii komunistycznej miał być
wizytówką społeczeństwa budującego lepszy ustrój socjalistyczny133.
Sport poddano bezpośredniej i bliskiej kontroli państwa oraz jego
agend. Nie omieszkano również procesu tego ukazać w prasie, która
kontrolowana i cenzurowana przez PZPR i jej ideologów, spełniała rolę
propagandowej tuby. Gazety traktowały ewolucję sportu jako cząstkę
wszechogarniających zmian społeczno-ustrojowych. Prasa z jednej strony
promowała pewne wzorce pracy dla socjalistycznej ojczyzny i jej dobra, z
drugiej odrzucała takie typy działań, które nie mieściły się, bądź wykraczały
poza obwiązujący w ideologii sowieckiej i w państwach satelitarnych ład134.
Ówczesna władza bardzo szybko znalazła sobie tak zwaną perełkę,
wśród sportów, które miały przynosić wydatne korzyści propagandowe. Taką
sztandarową „imprezą demoludów” był Wyścig Pokoju. Był to wyścig kolarski,
w którym brali udział zawodnicy tylko z krajów komunistycznych. Trasa
wyścigu przebiegała przez Warszawę, Berlin i Pragę. Z pewną pomocą PZPR
wyścig ten zafascynował miliony ludzi, którzy z zapartym tchem wsłuchiwali się
w radiowe relacje. Wyścig, obok znaczenia sportowego, miał także znaczenie
polityczne – i polityczny bagaż. Na start zapraszano jedynie ekipy z krajów
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„zaprzyjaźnionych” bądź tych, których względy zamierzano pozyskać (np.
reprezentantów Indii w latach 50., tułających się w turbanach na szarym końcu
peletonu). Szczegółowo planowana trasa miała być atrakcyjna, nie tylko
technicznie, ale miała umożliwić zagranicznym gościom obejrzenie zdobyczy
państw socjalistycznych: fabryk, kombinatów, zapór wodnych135.
Można nawet odnieść wrażenie, że dla PZPR sam wyścig jako wydarzenie
sportowe nie miał żadnego znaczenia, a liczyła się tylko propaganda. W 1950 roku
wydano polecenie wszystkim Komitetom Wojewódzkim, aby dołożyć wszelkich
starań „…by zainteresowanie wyścigiem wielotysięcznych mas zgromadzonych na
trasie zostało w pełni wykorzystane dla szerokiej popularyzacji haseł Światowego
Komitetu Obrońców Pokoju w sprawie zakazu broni atomowej, haseł przyjaźni i
braterstwa z ZSRR i krajami demokracji ludowej…”136. Partia przykładała bardzo
dużą wagę do tej imprezy, a świadczyć o tym fakt, iż wytyczne dotyczące wyścigu
podpisywał sekretarz KC Edward Schab, będący drugą po B. Bierucie osobą w partii.
Przy okazji każdego etapu, odbywały się różnego rodzaju wystąpienia polityczne. Był
to świetny moment, gdyż frekwencja na tym wyścigu była zawsze bardzo wysoka.
Komitet Centralny zalecał wywieszanie na trasie wyścigu transparentów z takimi
„sportowymi” hasłami: „Witamy sportowców walczących o pokój, wolność i
niepodległość przeciw amerykańskim spadkobiercom Hitlera”, „Precz z odbudową
hitlerowskiego Wermachtu przez amerykańskich imperialistów”, „Hańba
amerykańskim zbrodniarzom stosującym broń bakteriologiczną przeciw Korei
i Chinom!”, „Czytajcie Trybunę Ludu organ Komitetu Centralnego PZPR”137.
Partia tak bardzo upodobała sobie Wyścig Pokoju, że prowadzono
szeroko zakrojoną inwigilację zarówno samych kolarzy, jak i całego sztabu
szkoleniowego. Największą polską gwiazdą w tamtym czasie był Stanisław
Królak. Porządku podczas Wyścigu strzegło kilka tysięcy żołnierzy bądź
milicjantów. Każdy z nich musiał prezentować odpowiednią „postawę”. Nawet
kierowcy wozów technicznych musieli cechować się „wysoką osobistą postawą
polityczno-moralną; wysoką świadomą dyscypliną i chęcią wzorowego
wykonania nałożonych nań obowiązków; czujnością, szczególnie w obcowaniu z
osobami obcymi, jadącymi w jego wozie oraz z ludnością cywilną spotykaną w
czasie wyścigu”138.
Zdarzało się, że pewne zachowania ludzi odpowiedzialnych za
propagandę na imprezach sportowych były wręcz absurdalne. Jako przykład
można podać Artura Starewicza kierownika Wydziału Propagandy Masowej KC
PZPR, który bardzo negatywnie ocenił zachowanie publiczności, a także
polskich sportowców i działaczy sportowych na Mistrzostwach Europy w boksie
zorganizowanych w Warszawie w 1953 roku. Dodam, że mistrzostwa te
zakończyły się rewelacyjnym wynikiem polskiej reprezentacji, która zdobyła aż
pięć z ośmiu złotych medali. Jednak Artur Starewicz był bardzo niezadowolony,
gdyż według niego doping dla radzieckich bokserów był bardzo słaby, a
publiczność manifestowała swoje reakcyjne sympatie. Kolejnym wydarzeniem
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na tych mistrzostwach, które przeszło do historii sportu, był donos Włodzimierza
Reczka (ministra kultury fizycznej) do KC PZPR w związku z przyznaniem
Zygmuntowi Chychle zwycięstwa nad Sergiejem Szczerbakowem. Zapewniał w
nim, że towarzysze radzieccy byli w pełni poinformowani o złożeniu przez
polskie kierownictwo w 5 minut po ogłoszeniu werdyktu, protestu wobec
przyznania Chychle zwycięstwa!!!139 Trudno w to uwierzyć, ale okazuje się, że
sukces sportowy nie miał w wielu przypadkach żadnego znaczenia, można się
nawet zastanawiać, czy ludzie odpowiedzialni za propagandę w ogóle go
odnotowali140.
Na początku lat 50. głównie prasa była wykorzystywana do kampanii
propagandowych. Wszystkie gazety zgodnym chórem chwaliły działania partii w
zakresie kultury fizycznej i sportu. W „Życiu Warszawy” z 7 lipca w artykule pt.
„Dzikie drużyny nareszcie pod opieką” czytamy: „Prezydium WKKF (Wydziału
Krzewienia Kultury Fizycznej) postanowiło rozwiązać wszystkie drużyny
nienależące do zrzeszeń sportowych (CRZZ, Głównej Rady Sportu Wiejskiego,
Gwardii, CWKS i Ministerstwa Oświaty), gdyż istnienie ich jest niezgodne z obecną
strukturą ramową sportu polskiego. Członkowie istniejących tego rodzaju
organizacji winni być skierowani do odpowiednich pionów (bądź szkolnych bądź
związkowych), lub w wyniku reorganizacji, należy zmienić te stowarzyszenia na
koła zrzeszeń sportowych”141. Już sam tytuł tego artykułu świadczy o pełnym
poparciu dla tego rodzaju działań, które w gruncie rzeczy zabijały sport i miały na
celu zawłaszczenie każdego, nawet najmniejszego kawałka, mniej lub bardziej
niezależnych, klubów sportowych. Dokument ten zmuszał wszystkie kluby do
wcielenia się w różnego rodzaju Zrzeszenia Sportowe. W ten sposób wiele klubów
przeszło w ręce partii bądź to pod osłoną rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
bądź też lokalnych struktur milicji, a także innych Zrzeszeń Sportowych.
Prowadziło to do zmiany nazwy i w ten sposób Polonia Warszawa zamieniła się w
Kolejarza Warszawa, a Wisła Kraków w Gwardię Kraków, gdyż była w pionie
podlegającym Milicji Obywatelskiej.
Lata 1949-1956 były dla polskiego sportu bardzo trudnym okresem,
gdyż w tym czasie wpływ władzy państwowej był bardzo silny, a każda impreza
była dokładnie monitorowana. Aparat państwowy nie wahał się użyć siły, jeśli
tylko była taka potrzeba. Ciągła manipulacja i szeroko zakrojona propaganda
były na porządku dziennym. Sytuacja ta polepszyła się trochę w następnych
latach wraz z nadejściem tzw. odwilży.
2. Kultura fizyczna i sport w latach 1956-1969
Październik 1956 wpłynął na zmiany w wielu dziedzinach życia. Miał
również spory wpływ na to, jak kształtowała się kultura fizyczna i sport w Polsce.
Dokonano ostrej krytyki działań dotyczących zagadnień sportowych w latach 19491956. Postulowano zdecydowane zmiany, jednak skończyło się tylko na
postulatach, co nie znaczy, że były to tylko słowa. Reforma jednak nie była tak
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radykalna, jak początkowo proponowano. Dokonano zmian w organizacji ruchu
sportowego, przekształcono dotychczasowe zrzeszenia sportowe w branżowe
federacje klubów sportowych. W miejsce sekcji sportowych utworzono z powrotem
związki sportowe z osobowością prawną. Ważną zmianą było przywrócenie klubom
tradycyjnych nazw i osobowości prawnej142.
W latach 60. postawiono na sport powszechny, miała to być odskocznia od
codziennych problemów oraz swego rodzaju nowa jakość. Próba ta udała się tylko
częściowo, gdyż z roku na rok było coraz trudniej o środki na kulturę fizyczną. Sam
zainteresowanie tymi kwestiami było zróżnicowane na arenie partyjnej i rządowej. W
PZPR sprawy kultury fizycznej nie wzbudzały prawie żadnego konstruktywnego
zainteresowania, a z drugiej strony w rządzie posiadały wsparcie ówczesnego
premiera Cyrankiewicza i jego osobistego przyjaciela Reczka, szefa polskiego
sportu143.
W latach 1956-1971 doszło do zmian w prawie, zmienił się klimat, ale
propaganda nie ustawała. Zaskakująco często w prasie, na stronach sportowych,
można było odnaleźć odwołania do polityki. Podkreślano wyższość ustroju
socjalistycznego, budowanego przez PZPR. Przy każdej okazji chwalono dokonania
sportowców radzieckich. Sport był przedstawiany w bardzo dobrym świetle, jako
jeden z ważnych budulców ustroju. Pomysłowość działaczy partyjnych PZPR była
naprawdę niesamowita. W 1966 toku na naradzie w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych nikt nie przedstawił tak wielu pomysłów na zakłócanie i
dezorganizacją obchodów kościelnych związanych z milenijnymi uroczystościami,
jak właśnie Włodzimierz Reczek. Jednym z jego najważniejszych pomysłów było
przesunięcie terminu międzypaństwowego meczu piłki nożnej Polska – Węgry z 24
kwietnia na 3 maja, gdy w Częstochowie miały się odbywać główne uroczystości
religijne. Jednak to nie koniec. Przeznaczono ogromne środki z rezerwy budżetowej
resortu kultury fizycznej na skoordynowanie również innych terminów meczów
reprezentacji Polski z terminami uroczystości kościelnych144.
PZPR upodobał sobie kolarstwo jako sport propagandowy. Oprócz
opisywanego wcześniej Wyścigu Pokoju w latach 60. i 70. organizowano
Bałtycki Wyścig Przyjaźni, na którym rywalizowały reprezentacje Polski i
ZSRR. Trasa wyścigu przebiegała wzdłuż Bałtyku przez teren Polski i ZSRR.
Obydwie ekipy liczyły po 36 kolarzy, były wśród nich wszystkie ówczesne
gwiazdy polskiego kolarstwa takie, jak Stanisław Szozda czy Tadeusz Mytnik.
Odwiedzali kołchozy i fabryki, składali wieńce pod pomnikami Lenina
(wykonane z alabastru miniaturowe popiersia wodza bolszewickiej rewolucji
było główną nagrodą dla zwycięzców kolejnych etapów wyścigu). W istocie
Bałtycki Wyścig Przyjaźni z przyjaźnią miał niewiele wspólnego, w peletonie
dochodziło do brutalnych pojedynków145.
Inwigilacja sportowców jak i ludzi związanych ze sportem była w tym
okresie bardzo intensywna. Jedną z głośnych historii była sprawa pewnego bardzo
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znanego komentatora, który był również tajnym współpracownikiem bezpieki. Był
on prawdziwą gwiazdą, komentował w radiu i telewizji, jego konikiem było
kolarstwo, a szczególnie Wyścig Pokoju. Pseudonim, który sobie wybrał to „Fala”.
Począwszy od 3 września 1963 r. aż do przejścia na emeryturę w latach 80. składał
regularne raporty prowadzącym go oficerom. Za swe usługi nie pobierał
wynagrodzenia, a jedynie okolicznościowe prezenty np. koniak, który ofiarowano
mu za rzetelne wywiązanie się z zadań. Oficerowie prowadzący „Falę" w każdym
raporcie podkreślali jego lojalność i „pozytywne nastawienie do służby". Jego
zadaniem była obserwacja innych polskich, a także zagranicznych komentatorów.
Miał informować o poglądach politycznych swoich kolegów po fachu. Jedną
z osób, na które donosił, był legendarny komentator sportowy Bohdan
Tomaszewski146.
Mimo, że w latach 1956-1970 sport nie był, aż tak wspomagany przez
ówczesną władzę to jednak na ten okres przypada wiele polskich sukcesów
sportowych na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę obiektywny parametr
stosunku uzyskanych punktów do liczby rozgrywanych konkurencji, wyniki
polskich sportowców na igrzyskach w 1960 i 1964 były jednymi z najlepszych w
historii.
3. Wzrost zainteresowania sportem w latach 1970-1980
Dojście do władzy Edwarda Gierka wiązało się ze zmianami na polu
kultury fizycznej i sportu. Zainteresowanie tymi sprawami zdecydowanie
wzrosło w porównaniu z latami 1956-1969. Spowodowane to było głównie tym,
że Gierek oraz wielu jego współpracowników, między innymi J. Szydlak, byli
sympatykami sportu. Tak jak w latach 1956-1969 zainteresowanie sportem
płynęło głównie z rządu, tak w okresie rządów ekipy E. Gierka inicjatywę
wykazywała głównie partia. Natomiast rząd z ówczesnym premierem
Jaroszewiczem nie przejawiał żadnego zainteresowania kwestiami kultury
fizycznej i sportu147.
Na VI Zjeździe PZPR w grudniu 1971 roku zostały określone podstawy
programu politycznego, społeczno-gospodarczego i kulturalno-oświatowego.
Dążono do poprawy warunków czynnego wypoczynku ludzi pracy. We wrześniu
1971 roku powołano Komisję Rządowo-Partyjną do spraw masowej kultury
fizycznej i sportu wyczynowego, która miała za zadanie dokonać oceny
funkcjonowania systemu powszechnej kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego
oraz zaproponowania zmian modelowych i strukturalnych148. Oczywiście ocena
poprzedników była bardzo negatywna. Krytykowano braki środków
przeznaczonych przez państwo na te dziedziny.
Wspominanego wcześniej Włodzimierza Reczka zastąpił Bolesław
Kapitan, który był przebojowy i świetnie pasował do ekipy E. Gierka. Jego
atutem było doświadczenie w pracy propagandowej, która przeżywała wtedy
prawdziwy rozkwit. Z drugiej strony praktycznie nie miał on doświadczenia na
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polu wychowania fizycznego, ale nie było to żadną przeszkodą, gdyż jego akcje
propagandowe w pełni zaspokajały oczekiwania władzy149.
Edward Gierek jak i całe kierownictwo PZPR wyczuli sprzyjającą
koniunkturę i zdecydowali się na mocne dofinansowanie przygotowań do igrzysk
olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Już samo miejsce, w którym miała się
odbyć olimpiada było dobrą okazją do działań propagandowych. Dobry występ
polskich sportowców na niemieckiej ziemi miał mieć dodatkową wymowę. Jednak
trzeba tutaj zaznaczyć, że RFN nie było lepsze w tym względzie. Bezpośrednio
przed rozpoczęciem igrzysk w Monachium prasa niemiecka opublikowała wiele
artykułów, wywiadów i innych materiałów, które bezkrytycznie odnosiły się do
olimpiady w Berlinie. Trudno nie doszukiwać się w tym miejscu działań
politycznych. Nawiązania do III Rzeszy nie dotyczyły tylko kwestii sportowych,
Leni Riefenstahl udzieliła wtedy wywiadu, w którym z dużym entuzjazmem
wypowiadała się o atmosferze panującej w czasie berlińskiej imprezy. Totalnym
brakiem dobrych obyczajów wykazał się niemiecki dziennik „Frankfurtem
Allgemeine Zeitung”, który w dniu rozpoczęcia igrzysk w Monachium przypomniał
Czechosłowacji o Układzie Monachijskim, który został zawarty dwa lata po
berlińskiej imprezie150.
Dodatkowe środki przeznaczone na monachijską olimpiadę zwróciły się z
nawiązką. Polska reprezentacja zajęła bardzo dobre, siódme miejsce w klasyfikacji
medalowej. Nasz dorobek to siedem złotych medali, pięć srebrnych i dziewięć
brązowych. Największą niespodziankę sprawił Władysław Komar, wygrywają
rywalizację w rzucie kulą. Sportowiec ten nie był ulubieńcem ówczesnych władz,
ale propaganda sukcesu była ważniejsza niż sympatie. Komar opowiadał w swoim
autobiograficznym wywiadzie z Janem Lisem o tym, że władza była zdolna do
dużych ustępstw, jeśli tylko była szansa na sukces. Jako przykład opowiedział
historię o tym, jak zawarł umowę z prezesem PKOL, Włodzimierzem Reczkiem.
Według niej zobowiązywał się on do przywiezienia z Monachium medalu, w
zamian za możliwość samodzielnego ustalenia swojej diety. Mówił: „Jak zażądam
kaczkę, to musi być kaczka, a nie pół kaczki. Jak powiem, że tatar ma ważyć kilo, to
będzie ważył kilo, a nie dziewięćdziesiąt pięć dekagram”151.
Olimpiada w Monachium zapoczątkowała pasmo wspaniałych
sukcesów polskiego sportu w kolejnych latach. Odżyła polska piłka nożna pod
wodzą legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Zaczęło się od olimpijskiego
złota w Monachium, później pamiętny mecz z Anglią i „zwycięski” remis, który
dał nam awans do mistrzostw świata. Podczas ich trwania „Orły Górskiego”
znowu porwały polskich kibiców, zdobywając brązowy medal. Igrzyska
olimpijskie w Montrealu to kolejny ogromny sukces reprezentacji Polski, która
przywiozła z nich aż 26 medali. Największą niespodziankę sprawili nasi
siatkarze, którzy w finale, po prawdziwym horrorze, pokonali reprezentację
Związku Radzieckiego. Zwycięstwo to nie mogło być, co prawda wykorzystane
w celach propagandowych, ale dla narodu polskiego były to niezapomniane
chwile i niesamowita radość ze zwycięstwa odniesionego właśnie nad ZSRR.
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Lata 70. to czas, w którym nieustannie prowadzono propagandę
sukcesu. Edward Gierek w pewien sposób zainwestował w sport i przyniosło mu
to wymierne korzyści. Polacy czuli się dowartościowani sukcesami polskich
sportowców, a władza skrzętnie to wykorzystywała, przypominając przy każdej
okazji, że to PZPR jest ojcem tego sukcesu.
4. Sport, a sytuacja w Polsce w latach 1980-1989
Na początku lat 80. sprawy sportu i kultury fizycznej zostały mocno
zaniedbane, ale trudno się temu dziwić, gdyż ówczesna władza miała wtedy
problemy w innych dziedzinach takich jak polityka czy gospodarka. Poza tym
ekipa Wojciecha Jaruzelskiego, jak i on sam, nie przejawiali większego
zainteresowania kwestiami wychowania fizycznego. Do tego doszło
niezadowolenie społeczne, którego wynikiem było powstanie Niezależnego
Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Wszelkie działania władz w dziedzinach kultury fizycznej były raczej
neutralne. Wyrazem tego jest ustawa uchwalona w 1984 roku. Można powiedzieć,
że nie było prawie żadnego zaangażowania w sprawy sportu, ale uzyskiwane
sukcesy przyjmowano z aprobatą. Zaczęto nawet uważać152, iż sukcesy te pomagają
PRL w przełamywaniu izolacji politycznej, w jakiej znajdowała się wówczas
Polska. Jeśli chodzi o zmiany personalne, to pod koniec lat 80. Aleksander
Kwaśniewski zastąpił Bolesława Kapitana na stanowiskach ministra kultury
fizycznej i prezesa PKOL.
Okres ten był jednak bardzo ciekawy, gdyż sportowcy i popierający
ich naród, zaczęli demonstrować swoje poglądy polityczne również na arenie
sportowej. Było to swego rodzaju przejęcie pałeczki od władzy, która od dawna
wykorzystywał sport właśnie do tych celów. Każde zwycięstwo odniesione nad
ZSRR miało w tym okresie niesamowite znaczenie i było odbierane przez
społeczeństwo jako akt polityczny. Flagowym przykładem takiego zachowania
jest słynny już gest Kozakiewicza.
Opis tego pamiętnego konkursu skoku o tyczce na olimpiadzie w
Moskwie przedstawia sam Władysław Kozakiewicz, który opowiada, że
radziecka propaganda przechodziła wtedy ludzkie pojęcie. Utrudniano mu życie
na każdym kroku, ale to tylko mobilizowało go do osiągnięcia jak najlepszego
rezultatu. W wywiadzie udzielonym w 1989 r. „Sportowcowi” mówił: „To był
istny obłęd. Sam nie pamiętam, co robiłem. Dopiero po konkursie powiedziano
mi, że pokazałem widowni zaciśniętą pięść po skokach na wysokość 5,70 i 5,75.
Moja niechęć do tłumu rosła z próby na próbę. Za każdym razem, kiedy
pojawiałem się na rozbiegu słyszałem gwizd 50 tysięcy ludzi (…) chcieli mnie
zagwizdać na śmierć. A ja byłem coraz bardziej rozjuszony”153. Po konkursie
ambasador Rosji zwrócił się do polskiego rządu z propozycją
zdyskwalifikowania Kozakiewicza za obrazę narodu radzieckiego i odebranie mu
złotego medalu oraz, co najbardziej absurdalne, rekordu świata. Strona polska
kłamliwie tłumaczyła ten gest tym, że popularnego „Kozaka” po prostu bolała
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ręka i dlatego ją kurczył154. Jeszcze długo po tej pamiętnej imprezie pokazywano
w Polsce niepełną taśmę filmową. Brakowało na niej oczywiście wymownego
gestu Kozakiewicza, który według historyka Wojciecha Lipońskiego sięgał
daleko poza sport i był rozumiany przez naród jako wyraz generalnej postawy
Polski wobec sowieckiej dominacji155.
W 1982 roku na mundialu w Hiszpanii polscy kibice wywiesili
olbrzymią flagę Solidarności, sprawiając tym samym kłopot realizatorom TVP.
Organizatorzy, naciskani przez Rosjan, próbowali zdjąć flagę, ale nie pozwolili
na to hiszpańscy kibice156. Wykorzystywanie sportu w celach politycznych
okazało się zatem bronią obusieczną i uciemiężony naród polski też skorzystał z
okazji zaprezentowania swoich poglądów na arenie międzynarodowej, właśnie
przy pomocy imprez sportowych.
Polityka ponownie dała o sobie znać przed igrzyskami olimpijskimi w
Los Angeles w 1984 roku. Cztery lata wcześniej w Moskwie Stany Zjednoczone
zbojkotowały olimpiadę, więc nadarzała się okazja do odwetu. Już dużo wcześniej
budowano w Polsce nieprzychylną atmosferę wokół tej imprezy, aby społeczeństwo
nie było zaskoczone decyzją o wycofaniu naszej reprezentacji. Wydawano różne
oświadczenia, wyrażano niepokój przebiegiem przygotowań, kwestionowano
zwłaszcza zdolność organizatorów do przeprowadzenia igrzysk na zasadach
obowiązujących w światowym ruchu sportowym157. Polska jak i inne państwa bloku
wschodniego musiały podporządkować się zaleceniom płynącym z Moskwy i
wycofać swoich sportowców z tej imprezy. Podawane powody były różne, ale w
gruncie rzeczy chodziło tylko i wyłącznie o odwet na Stanach Zjednoczonych.
Radziecki szef resortu sportowego tak oto wypowiadał się na ten temat: „Nie
byliśmy i nie jesteśmy przeciwko igrzyskom. Jesteśmy przeciwko polityce
administracji Reagana, która nie daje nam żadnych gwarancji godnego i
bezpiecznego przyjęcia”158.
Niestety ta typowo polityczna decyzja bardzo źle wpłynęła na poziom
polskiego sportu. Każdy sportowiec marzy o występie na olimpiadzie i bardzo
trudno było przyjąć do wiadomości, że to marzenie się nie spełni tylko i
wyłącznie przez polityczne utarczki. Olimpijska zasada ekecheirii (zawieszenia
broni na czas trwania igrzysk) kolejny raz przegrała z wielką polityką. Można
mówić o poważnym kryzysie w ruchu olimpijskim w latach 1980-1984.
W Polsce odczuwało się spadek aktywności w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu. Chcąc, nie chcąc, polscy sportowcy byli zmuszeni do ograniczenia
swoich kontaktów międzynarodowych, które bardzo często były motorem
napędowym danej konkurencji.
Kolejna olimpiada w Seulu w 1988 roku zakończyła ośmioletni kryzys
olimpijski, ale polska ekipa była już mocno osłabiona z powodów, które
wymieniłem w poprzednim akapicie. Efektem tego był dość przeciętny występ
polskich sportowców. Potwierdził to tylko fakt, że władza nie robiła nic w
kierunku rozwoju kultury fizycznej i sportu, a co gorsze zamiast pomagać bardzo
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często przeszkadzała. Polska była jednym z niewielu państw bloku wschodniego
gdzie, co jakiś czas zmieniało się nastawienie władz do sportu. Tak czy inaczej każda nadarzająca się okazja była wykorzystywana do propagandy i
dyskredytowania państw kapitalistycznych. W polskich książkach o tematyce
sportowej z okresu PRL-u nie brakuje odniesień do polityki. Za każdym razem
krytyce poddawane są państwa kapitalistyczne, którym ironicznie zarzuca się
wykorzystywanie sportu do celów propagandowych.
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