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Dr Michał Lenartowicz jest pracownikiem Zakładu Socjologii na AWF w Warszawie. Przedstawia komunikat z zebrania
założycielskiego EASS, na którym był obecny, pełniąc funkcję sekretarza.
Tekst recenzował prof. zw. Marian Malikowski (IS UR), oceniając jako bardzo dobry. Prof. Malikowski napisał, że
„Artykuł ma charakter interesująco napisanego sprawozdania z prac (i programu działania) związanych z powstaniem
Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu. Artykuł wskazuje na kompetencje autora.”
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Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (EASS)
Socjologowie sportu z Europy od pewnego już czasu obserwowali i odczuwali margina
lizację roli europejskiej socjologii sportu w International Sociology o f Sport Association
(ISSA) i dominującą w tej organizacji pozycję socjologii anglo-amerykańskiej (lub raczej
amerykańsko-angielskiej) oraz azjatyckiej. Zjawisko to wiązało się bezpośrednio z niewielką
w ostatnich latach akceptacją i zainteresowaniem społecznymi problemami sportu w Europie
w ISSA, oraz koncentracją uwagi na często zupełnie obcych europejskim socjologom sportu
zagadnieniom badawczym i podejściom teoretycznym. Konsekwencją tego stanu rzeczy było
drastyczne ograniczenie liczby publikacji z Europy w kwartalniku ISSA, International Review
fo r the Sociology o f Sport oraz bardzo słabą reprezentację europejską (może poza Wielką
Brytanią) we władzach tej organizacji. Było to odbierane tym bardziej negatywnie ze względu
na europejskie korzenie tego stowarzyszenia. Bardzo ważną rolę w konstytuowaniu tej
organizacji i umacnianiu jej pozycji i prestiżu odegrali polscy socjologowie sportu prof.
A. Wohl i prof. Z. Krawczyk. Pismo flagowe ISSA wydawane było przez szereg lat właśnie
w Warszawie pod opieką prof. A. Wohla.
W tej atmosferze, z inicjatywy prof. O. Weissa odbyło się w Wiedniu w dniach 16-17. 11.
2001 spotkanie znamienitych europejskich socjologów sportu, którego celem było stworzenie
organizacji socjologii sportu reprezentującej interesy socjologów z Europy. Uczestnikami
spotkania byli Georg Anders z Niemiec, Mait Arvisto z Estonii, Gyongyi Foldesi z Węgier,
Jerzy Kosiewicz, Zbigniew Krawczyk, Michał Lenartowicz z Polski (AWF Warszawa),
Joachim M razek z Niemiec oraz gospodarz Otmar Weiss z Wiednia. Program spotkania
przewidywał omówienie ogólnej sytuacji europejskiej socjologii sportu oraz wspomnianych
we wstępie uwarunkowań funkcjonowania ISSA, dyskusję nad formalnymi podstawami
funkcjonowania przyszłego europejskiego stowarzyszenia socjologii sportu (statut, zarząd,
członkostwo), kwestię publikacji pisma stowarzyszenia oraz pierwszy kongres stowarzyszenia.
Dwudniowa dyskusja była bardzo owocna. Podjętych zostało szereg kluczowych decyzji
związanych z utworzeniem i wizerunkiem nowej organizacji. Ustalona została nazwa
stowarzyszenia: European Association fo r Sociology o f Sport (Europejskie Stowarzyszenie
Socjologii Sportu). W ybrana została rada założycielska w składzie:
- Otmar Weiss - prezydent,
- Jerzy Kosiewicz - wiceprezydent,
- Georg Anders - sekretarz generalny.
Członkami-założycielami zostali wszyscy uczestnicy wiedeńskiego spotkania. Zadaniem
ustanowionej na okres dwóch lat rady mają być prace nad konstytuowaniem rozwoju EASS,
stworzeniem pierwszych oficjalnych wersji statusu oraz współpraca z innymi organizacjami
zrzeszającymi socjologów sportu (w tym głównie z ISSA). Zadecydowano o wydawaniu
pisma EASS pod tytułem Sport and Society. Journal o f EASS.
Szeroko sformułowany tytuł nowego periodyku ma zachęcić do publikowania w nim nie
tylko socjologów sportu, ale także europejskich (ale także spoza Europy) przedstawicieli
innych nauk społecznych, których zainteresowania badawcze skupiają się na sporcie lub kulturze
fizycznej. Ustalono również, że pierwsza konferencja EASS odbędzie się na przełomie maja
i czerwca 2002 w W iedniu. Jej tematem przewodnim będzie integracja europejska i sport,

a uczestnictwo w kongresie związane będzie z przystąpieniem do EASS oraz formalnym
wyborem władz stowarzyszenie, akceptacją statutu itd. Planowane jest przygotowanie strony
internetowej stowarzyszenia.
Bardzo istotne jest podkreślenie, że inicjatywę utworzenia EASS poparła większość najbardziej
znanych europejskich socjologów sportu, w tym nieobecni na spotkaniu w Wiedniu
K. Heineman z Niemiec, N. Puig z Hiszpanii czy P. Vuolle z Finlandii. Nowe stowarzyszenie
zamierza również ściśle współpracować z ISSA (członkami są w większości obecni w Wied
niu założyciele EASS), która w swoim statucie (Artykuł 2, punkt 2.8) zachęca i ma za zadanie
wspomagać tworzenie regionalnych organizacji socjologów sportu reprezentujących lepiej
regionalne lub lokalne interesy. Należy mieć nadzieję, że nowa organizacja pozwoli na
kontynuację i rozwój pięknych tradycji europejskiej socjologii sportu, będąc jednocześnie
kolejnym ogniwem integracji europejskiej i forum prezentacji badań społecznych nad sportem.
Chciałbym zachęcić wszystkie osoby zainteresowane społecznymi aspektami sportu o zwrócenie
uwagi na nowo powstałe stowarzyszenie, oraz już teraz, w imieniu założycieli, zaprosić do
wzięcia udziału w pierwszym kongresie w Wiedniu w roku 2002 i przystąpienia do European
Association for Sociology of Sport.

