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Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” w Polsce polonijnych wydarzeniach sportowych bierze 
udział ponad 4000 sportowców polonijnych z 32 krajów ze 
wszystkich kontynentów. Uczestnicy mogą rywalizować 
w minimum 26 dyscyplinach sportowych. Sportowcy pochodzą 
z ponad 50 organizacji i sportowych klubów polonijnych. 
Średnio co roku organizowanych jest w Polsce 12 dużych wydarzeń 
międzynarodowych w wielu miastach Polski. 

 II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej 
w Gdyni

 I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni

 XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży

 XII Międzynarodowy turniej piłki nożnej „YOUNG FOOTBALL 
CUP 2020” w Pułtusku

 XVII Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku

 III edycja Polonijnych Biegów Niepodległości 1918 na 
całym świecie

 XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy-
Zdroju 

4000 sportowców polonijnych z 32 krajów ze wszystkich kontynentów

Wydarzenia sportowe w kraju i za granicą

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku 

swej działalności wspiera aktywność Polonii 

i Polaków za granicą w rożnych formach, w tym 

sportowej. Przez 30 lat Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska” zorganizowało setki różnych wydarzeń 

sportowych – igrzyska, turnieje, mistrzostwa, 

rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy 

sportowe, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Przeprowadzamy zarówno wydarzenia cykliczne 

w Polsce (jak np. Letnie i Zimowe Igrzyska 

Polonijne), jak i takie, które organizowane są po 

raz pierwszy (m.in. I Międzynarodowe Mistrzostwa 

Żeglarskie w Gdyni), a które są efektem postulatów 

kierowanych do nas przez Polonię z całego 

świata. Co roku organizujemy również wydarzenia 

o zasięgu ogólnoświatowym – Polonijne Biegi 

Niepodległości doczekały się w tym roku już 

trzeciej edycji, a ich popularność ciągle rośnie. 
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Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Pomorski Związek Żeglarski 
oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdyni zorganizowały w dniach 11-14 września 2020 r. I Światowe 
Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni. 

Podczas ceremonii otwarcia nastąpiło uroczyste podniesienie 
flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz odśpiewano 
hymn Polski. Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław 
Witkowski zaznaczył, że – „W Zatoce Gdańskiej odbywa się wiele 
regat, Kubki Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Zatoki 
Gdańskiej, ale sądzę, że te regaty są najważniejsze, dlatego 
że organizowane są przez Wspólnotę Polską, a nie ma nic 
ważniejszego niż wspólnota Polaków. O randze tych regat 
świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata”.

Do regat zgłosiło się 7 polonijnych załóg

I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni
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Do regat zgłosiło się siedem polonijnych załóg, części z nich 
towarzyszyli sternicy zapewnieni przez organizatorów, m.in. z YKP 
Gdynia, MKŻ Arka Gdynia oraz słynny samotnik Szymon Kuczyński 
z Jachtklubu Morskiego Roda. Opiekę na wodzie sprawował także 
m.in. żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.

Pierwszego dnia zmagań udało się przeprowadzić cztery wyścigi. 
Najlepsza, z trzema wygranymi, okazała się załoga Czechy 2 na 
jachcie nr 113. Na drugiej lokacie uplasowali się zawodnicy z Yacht 
Klubu Polonia Skandynawia, pływający pod szwedzką flagą. Trzecią 
lokatę zajął team Austria 2. 

Do regat zgłosiło się 7 polonijnych załóg

I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni
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Wyniki końcowe I Światowych Polonijnych Mistrzostw 
Żeglarskich:
1. MIEJSCE, JACHT NR 113, CZECHY 2

Henryk Cieślar, Anna Franek, Andrzej Lech, Tymon Gajdziński, 
Szymon Janik (Towarzystwo Turystyczne Beskid Śląski, Polskie 
Towarzystwo Sportowe w Austrii)

2. MIEJSCE, JACHT NR 111, AUSTRIA 2
Krzysztof Micał, Małgorzata Kalvoda, Emil Dyrcz, Waldemar 
Ludwiczak, Szymon Kuczyński (Unia Polonijnych Klubów 
Sportowych w Austrii UPSA)

3. MIEJSCE, JACHT NR 106, CZECHY 1
Marek Słowiaczek, Grzegorz Słowiaczek, Ivan Borski, Andrea 
Skupień-Kapsia, Grzegorz Skupień, Konrad Kunc, Krzysztof 
Brzozowicz (Klub Kibica Boconowice – Zaolzie)

4. MIEJSCE, JACHT NR 110, SZWECJA 
Andreas Henriksson, Paweł Hofman, Andrzej Kacała 
(Dania), Tomasz Wenkler, Marek Krella (Yacht Klub Polonia 
Skandynawia)

5. MIEJSCE, JACHT NR 102, NIEMCY
Robert Kamiński, Bruno Kamiński, Eugeniusz Zychski, Artur Kępa, 
Magdalena Kamińska (Polish International Ycht Club Korsarze 
Żeglarskie Brace.V.)

6. MIEJSCE, JACHT NR 114, KAZACHSTAN
Veronika Shaturskay, Elmira Urazgeldiyeva, Aleksandr Nechayev, 
Paweł Dylak, Hubert Burggemann (Stowarzyszenie Kultury 
Polskiej „Więź”)

7. MIEJSCE, JACHT NR 112, AUSTRIA 1
Paweł Kozłowski, Rafał Draus, Jakub Draus, Kamil Ludwiczak, 
Janusz Bicki (Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii 
UPSA)

Do regat zgłosiło się 7 polonijnych załóg

I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni
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Na zakończenie nagrodę specjalną od Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego za zajęcie I miejsca wręczył Prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Wszystkie składy wykazały się ogromną dzielnością i wolą walki, 
bo warunki na wodzie nie były łatwe, zwłaszcza w pierwszego dnia 
regat, kiedy wiał porywisty wiatr o sile dochodzącej nawet do 6 B. 
Załogi ścigały się na jachtach klasy 2020. Obsługę techniczną 
łódek zapewniał Jan Springer, dyrektor Zakładu Budowy Jachtów 
w firmie PRO-AIR, a prywatnie mistrz świata w radiojachtingu.

Do regat zgłosiło się 7 polonijnych załóg

I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni
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Igrzyska są wydarzeniem sportowym, które na stałe wpisało 
się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, jak również w całą polonijną aktywność 
sportową na świecie. Organizowane są co dwa lata naprzemiennie, 
w latach parzystych odbywają się Igrzyska Zimowe, w latach 
nieparzystych - Igrzyska Letnie. 

W ograniczonych z powodu pandemii warunkach w dniach 
19-23 grudnia 2020 r. w Krynicy-Zdroju odbyły się XIV Światowe 
Zimowe Igrzyska Polonijne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
limit osób mogących uczestniczyć w wydarzeniach sportowych oraz 
współzawodnictwie sportowym wynosił 150 osób.

Ponad 140 zawodników z 10 krajów (Białoruś, Ukraina, Rosja, 
Hiszpania, Litwa, Brazylia, Czechy, Wielka Brytania, Austria, Kazachstan) 
miało okazję wypróbować swoich sił w takich dyscyplinach jak nordic 
walking, narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie czy wielobój 
łyżwiarski.

Symboliczna ceremonia otwarcia z udziałem przedstawicieli ekip 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji w Krynicy-Zdroju na 
prośbę Prezesa Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA 
Emila Dyrcza rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia zmarłego 
tragicznie tuż przed Igrzyskami zawodnika Polonii szwedzkiej 
Wojciecha Szurowskiego. Przysięgi w imieniu zawodników złożyli 
Tamara Korol z Rosji oraz Emil Dyrcz z Austrii, natomiast przysięgę 
w imieniu sędziów składał sędzia główny Igrzysk Jarosław Golonka. 
Znicz uroczyście zapalił Marian Kaczanowski z Litwy (18-krotny 
mistrz Litwy i medalista młodzieżowych mistrzostw ZSRR w biathlonie, 
dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego).

Ponad 140 zawodników z 10 krajów 

XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy-Zdroju
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Pierwszego dnia zawodów odbyły się zmagania w nordic wal-
king na stokach w Tyliczu, które powitały uczestników dobrą aurą 
oraz pięknymi widokami, które uczestnicy mogli podziwiać po dojściu 
do mety, znajdującej się na szczycie góry Szubienica. Trasa była róż-
norodna i momentami bardzo stroma. W grupie IV kobiet (urodzonych 
w latach 1994-1999) w nordic walking niespodzianką był pierwszy zło-
ty medal w historii Polonii brazylijskiej zdobyty podczas Igrzysk Zimo-
wych. 

Zawody w narciarstwie biegowym odbyły się tradycyjnie 
w Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa (gmina Grybów). „Są 
to trasy do narciarstwa biegowego z najnowszą homologacją FIS-u, 
trasy trudne, wymagające od zawodników dużego profesjonalizmu” 
– powiedziała Marcelina Marcisz multimedalistka mistrzostw Polski 
w narciarstwie biegowym, która nagradzała zwycięzców podczas 
ceremonii medalowej. W narciarstwie biegowym niepokonani prawie 
we wszystkich kategoriach wiekowych byli uczestnicy z Litwy. 
Przykładowo w biegu dziewcząt do lat 14 na 2 kilometry młode Polki 
z Litwy zdominowały całe podium: 1. miejsce – Milena Bernatowicz, 2. 
miejsce – Miła Sienkiewicz, 3. miejsce – Emilia Mincewicz. Natomiast 
rekordowy czas całych zawodów na 5-kilometrowej trasie biegowej 
uzyskał Marian Kaczanowski z Litwy z wynikiem 13 minut i 56 sekund, 
który wywalczył złoto w kategorii wiekowej 50+ dla mężczyzn.

Ponad 140 zawodników z 10 krajów 

XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy-Zdroju



POLONIA – ŁĄCZY NAS SPORT

Trzeciego dnia zawodów na stoku Master Ski w Tyliczu zawodnicy 
rywalizowali w narciarstwie alpejskim, natomiast na lodowisku 
MOSiR odbyły się rozgrywki w wieloboju łyżwiarskim. „W latach 90-tych 
jako pierwszym zza żelaznej kurtyny udało nam się przyjechać i byliśmy 
uczestnikami polonijnych igrzysk. I po 30 latach prawie jest powtórka” 
– mówił z dumą Józef Winiarski z Ukrainy, którego żona wywalczyła 
srebrny medal. Pozostałe miejsca należały do pań z Hiszpanii. Podium 
w kategorii IV narciarstwa alpejskiego kobiet (urodzonych w latach 1961-
1968): 1. miejsce – Maria Kowolik z Hiszpanii, 2. miejsce – Ilona Winiarska 
z Ukrainy, 3. miejsce – Alicia Kotulska z Hiszpanii.

W wieloboju łyżwiarskim prym wiedli Polacy z Czech. Złote 
medale w swoich kategoriach wywalczyło małżeństwo z Czech Karin 
i Bogdan Piwko. Ich syn Adam Piwko był najmłodszym uczestnikiem 
wieloboju i zajął 5. miejsce w grupie II chłopców. W pozostałych 
kategoriach medale zdobyli uczestnicy z Białorusi i Kazachstanu. 

Codziennie podczas Igrzysk odbywały się dodatkowe treningi 
i szkolenia we wszystkich dyscyplinach dla uczestników z instruktorami 
i trenerami. Każdy mógł podszkolić swoje umiejętności zarówno 
przed, jak i po zawodach. 

Ponad 140 zawodników z 10 krajów 

XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy-Zdroju
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Ceremonia zamknięcia na lodowisku MOSiR rozpoczęła się 
od wręczenia medali za wielobój łyżwiarski. Obecni na zakończeniu 
Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba oraz Rafał Zygmunt – zastępca 
kierownika stacji narciarskiej Master Ski w Tyliczu dziękowali 
uczestnikom za przybycie i udział w Igrzyskach oraz zapewnili 
o otwartości na współpracę w latach kolejnych, zarówno przy 
Igrzyskach, jak i innych wydarzeniach sportowych dedykowanych 
Polonii. Głos w imieniu uczestników zabrali Henryk Cieślar z Czech 
i Emil Dyrcz z Austrii, dziękując organizatorom za trud włożony 
w przeprowadzenie Igrzysk w tak trudnym dla wszystkich czasie. 

Zawody odbyły się zgodnie ze wszystkimi wytycznymi 
zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że poza zawodami i zajęciami 
doszkalającymi nie odbyły się żadne dodatkowe wydarzenia. Reżim 
sanitarny był przestrzegany zarówno w hotelach, autokarach, jak 
i podczas zawodów z zachowaniem dystansu, obowiązkiem noszenia 
maseczek ochronnych (poza zawodami) oraz wszystkimi zasadami 
prowadzącymi do bezpiecznego pobytu w trakcie Igrzysk. Podczas 
zmagań sportowych nad uczestnikami czuwali ratownicy medyczni 
wraz z całym zabezpieczeniem, na szczęście jednak nie doszło do 
żadnych wypadków ani kontuzji. Mimo że zawody musiały zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odbyć się bez udziału publiczności, 
nie brakowało dopingu od pozostałych uczestników Igrzysk, którzy 
dzielnie wspierali zawodników biorących udział w zawodach danego 
dnia.

Wszyscy uczestnicy niezależnie od otrzymanych medali 
za wygrane konkurencje otrzymali medale pamiątkowe. 
Ponieważ wiele krajów z powodu pandemii nie mogło wziąć udziału 
w tegorocznych Igrzyskach nie była prowadzona i nagradzana 
klasyfikacja drużynowa.

Ponad 140 zawodników z 10 krajów 

XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy-Zdroju
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Ważnym wydarzeniem sportowym dedykowanym młodej Polonii 
są Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły – impreza sportowa 
odbywająca się w Łomży, mająca wieloletnią tradycję, dla młodzieży 
polonijnej w wieku 10-15 lat. W Igrzyskach bierze udział również 
młodzież polska ze szkół łomżyńskich. W dotychczasowych edycjach 
udział wzięło już ponad 12 tysięcy młodych sportowców z kraju 
i zagranicy.

Uroczystość otwarcia Igrzysk miała miejsce 25 września 2020 r. 
w hali sportowej II LO. W uroczystości uczestniczyli liczni goście 
z kraju i z zagranicy, a wydarzenie uświetnił występ uczniów 
Progimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna. Tradycyjnie apel do 
uczestników Igrzysk odczytali sportowcy, tym razem z Wilna i Dublina.

125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu

XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży



POLONIA – ŁĄCZY NAS SPORT

XX Jubileuszowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolne odbyły się dniach 24-28 września 
2020 r. Łomży. W tegorocznej edycji wzięło 
w nich udział ok. 125 młodych Polaków 
z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, 
Irlandii i Kazachstanu. 

Podczas tygodniowego pobytu w Polsce 
uczestnicy rywalizowali w 10 dyscyplinach 
sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, 
strzelectwie sportowym, zapasach, 
szachach, piłce nożnej, piłce siatkowej, 
koszykówce, tenisie stołowym oraz tenisie 
ziemnym. 

125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu

XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży
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125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu

XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży
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W czasie wolnym od rozgrywek zawodnicy uczestniczyli 
w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych między innymi do 
Warszawy, Drozdowa (dworek Witolda Lutosławskiego), Muzeum 
Przyrody, Nowogrodu (skansenu). Odbył się również dzień integracyjny 
w parku linowym. Ponadto uczestnicy brali udział w Biegu 
Niepodległości na 966 i 1918 m. (dystans w zależności od wieku).

125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu

XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży
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Międzynarodowy turniej piłki nożnej „Young Football Cup” 
w Pułtusku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
młodzieży polonijnej. Od pierwszej edycji w turniejach wzięło udział 
już ponad 900 młodych piłkarzy z 14 krajów m.in. z Ukrainy, 
Rosji, Litwy, Kazachstanu, Białorusi, Rumunii czy Czech. Każdego 
roku poza uczestnikami polonijnymi w turnieju biorą udział również 
drużyny piłkarskie z Polski, głównie z terenu Mazowsza. Dodatkowo 
podczas turniejów odbywają się spotkania, podczas których młodzież 
ma okazję porozmawiać z polskimi olimpijczykami oraz znanymi 
sportowcami, w tym także z zawodnikami czołowych polskich klubów 
piłkarskich, co dla młodych piłkarzy jest wyjątkowym wydarzeniem.

40 młodych piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski

XII Międzynarodowy turniej piłki nożnej „YOUNG FOOTBALL CUP 2020” w Pułtusku
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W tegorocznej XII edycji Turnieju wzięło udział 40 młodych 
piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski. Turniej 
odbył się w dniach 22-25 października 2020 r. w Pułtusku na obiektach 
sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej. 
Na program składały się m.in. codzienne treningi z wykwalifikowaną 
kadrą trenerską, rozgrywki turniejowe, rozgrywki finałowe oraz „Mecz 
Gwiazd”, podczas którego drużyny polskie i polonijne wymieniły 
zawodników, tworząc drużyny mieszane. Turniej rozegrany został 
w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: 
do 12 lat i do 16 lat.

40 młodych piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski

XII Międzynarodowy turniej piłki nożnej „YOUNG FOOTBALL CUP 2020” w Pułtusku
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40 młodych piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski

XII Międzynarodowy turniej piłki nożnej „YOUNG FOOTBALL CUP 2020” w Pułtusku

Sport jest istotnym czynnikiem promującym 

zdrowy styl życia, kształtującym nie tylko 

kondycję fizyczną, ale przyczyniającym 

się także do budowania więzi 

międzyludzkich, integracji grupowej, 

w tym międzypokoleniowej. Organizowane 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

wydarzenia sportowe aktywizują grupy 

polskich i polonijnych sportowców. 

Działalność w klubach i organizacjach 

sportowych umacnia poczucie polskiej 

tożsamości narodowej, a udział 

w imprezach sportowych o charakterze 

globalnym przyczynia się do integracji 

sportowej Polonii świata. Sport jest formą 

integracji poprzez współzawodnictwo i jest 

niezwykle istotnym czynnikiem w życiu 

polonijnym. 
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W dniach 09-12 sierpnia 2020 r. w Gdyni został zrealizowany 
II  Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej. Zawody 
rozgrywały się na obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W roku poprzednim w turnieju wzięły udział polonijne żeńskie 
reprezentacje z Białorusi, Kazachstanu i Litwy. W bieżącym roku 
w turnieju wzięły udział męskie drużyny polskie i polonijne 
z Austrii i Czech (30 uczestników). W programie turnieju znalazły się 
codzienne treningi, rozgrywki turniejowe, finał, ceremonia otwarcia 
i zakończenia. W ramach pobytu rodacy z Austrii i Czech mieli również 
możliwość zwiedzania Trójmiasta.

30 polonijnych uczestników

II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni 
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30 polonijnych uczestników

II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni 

Sport jest jednym z tych elementów, które 

najsilniej jednoczą Polonię. Sport i wysiłek fizyczny 

stanowi istotną rolę w wychowaniu młodzieży, 

kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej 

edukacji. Stowarzyszenie postrzega sport jako 

istotny element naszego społecznego życia, 

nieodzowny w procesie wychowawczym, również, 

jako czynnik kształtujący tożsamość narodową 

i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, 

która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy 

Polaków żyjących na całym świecie.
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Wydarzenie Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej na stałe 
weszło do sportowego kalendarza Mazowsza i jego ranga ciągle rośnie. 
Potwierdza to rosnąca od początku organizacji liczba zawodników 
zgłaszanych do biegu, w ostatnich latach oscylująca w okolicach 
1000. 

210 zawodników z Polski i 41 uczestników polonijnych 

XVII Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku 
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W 2020 r., z powodu pandemii, ograniczonymi możliwościami 
przyjazdu drużyn zagranicznych oraz konieczności dostosowania 
warunków do zaostrzonego reżimu sanitarnego, liczbę zawodników 
ograniczono do ok. 200. Biegi odbyły się w dniach 20-22 października 
2020 r. w Pułtusku.

210 zawodników z Polski i 41 uczestników polonijnych 

XVII Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku 
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Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne biegi zorganizowano na 
zamkniętym terenie – w parku Domu Polonii w Pułtusku. W biegach 
wzięło udział ogółem 210 zawodników: uczestnicy z Polski (z 5 
szkół i 3 klubów sportowych) i 41 uczestników polonijnych m.in. 
z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji i Białorusi.

210 zawodników z Polski i 41 uczestników polonijnych 

XVII Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku 
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Ponad 2000 osób, z 4 kontynentów, z 14 krajów...

III edycja Polonijnych Biegów Niepodległości 1918 na całym świecie 
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Bieg Niepodległości został zainicjonowany przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski 
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W roku 2020 
odbyła się jego kontynuacja w postaci trzeciej edycji. 

Organizacje Biegów Niepodległości w 2020 roku tradycyjnie 
powierzono środowiskom polskim i polonijnym na całym świecie. 
W tegorocznej edycji Biegów wzięło udział ponad 2000 osób, z 4 
kontynentów, z 14 krajów. Do organizacji Biegów w ponad 30 
miejscowościach zaangażowały się 23 organizacje polonijne.

Ponad 2000 osób, z 4 kontynentów, z 14 krajów...

III edycja Polonijnych Biegów Niepodległości 1918 na całym świecie 



POLONIA – ŁĄCZY NAS SPORT

Ponad 2000 osób, z 4 kontynentów, z 14 krajów...

III edycja Polonijnych Biegów Niepodległości 1918 na całym świecie 

Sportowcy uczestnicząc w zawodach reprezentują 

biało-czerwone barwy, przez co nie tylko promują 

Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają 

własne poczucie tożsamości narodowej. Kluby 

sportowe i organizacje o profilu sportowym są 

elementem aktywizującym młodych Polaków 

i Polonię (którzy często nie odnajdują dla siebie 

miejsca w innych strukturach polonijnych). To 

poprzez sport zaczynają bliżej interesować się 

krajem swoich przodków. Dla wielu uczestników 

udział w tego typu zawodach jest często jedyną 

okazją do zaprezentowania się na szerokim 

forum innych zawodników, sprawdzenia swojej 

sprawności fizycznej oraz często są przepustką do 

dalszej kariery sportowej. Umożliwienie udziału 

w zawodach jest również często dla nich jedyną 

szansą na przyjazd do Polski.
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Ponad 2000 osób, z 4 kontynentów, z 14 krajów...

III edycja Polonijnych Biegów Niepodległości 1918 na całym świecie 

Polonijny sportowcy podczas takich wydarzeń 

sportowych mają także możliwość odbycia spotkań 

z wybitnymi polskimi sportowcami i olimpijczykami.
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Uczestnictwo w zawodach zachęca sportowców 

polonijnych do popularyzacji barw narodowych, 

angażowania się w działalność polonijną, 

promowanie polskości i Polski wśród lokalnych 

mieszkańców oraz częstszego odwiedzania 

kraju swoich przodków. Wydarzenia sportowe 

pozwalają na integrację różnych grup wiekowych 

i zachęcają młode pokolenie do zaangażowania się 

w działalność polonijną. Zwiększenie poczucia dumy 

z własnej tożsamości czyni uczestników wydarzeń 

sportowych naturalnymi ambasadorami Polski 

w miejscach zamieszkania.

 Polonijny Mityng Siatkarski Zaolzie 2020 w Republice 
Czeskiej

 II Nordic Walking Beskidy 2020 w Republice Czeskiej

 Organizacja zawodów, turniejów sportowych i rozgrywek 
w piłce halowej, nożnej, siatkówce polskiego klubu 
sportowego „Sokół” na Białorusi

 Wsparcie działalności drużyny koszykówki, piłki ręcznej, 
siatkówki, ringo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
na Litwie

 Spartakiada – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 
polonijnej w Rosji

 Wsparcie działalności sekcji piłki halowej w Hiszpanii

 Zakup kajaków „Wiosłuj z Domem Kultury Polskiej” na 
Litwie

 Wsparcie klubu piłki nożnej POLONIA F.C. w Argentynie

 Utrzymanie obiektów sportowych Pogoni Lwów na 
Ukrainie

Sport jest jednym z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię

Dofi nansowanie działalności polonijnych klubów
 i organizacji sportowych na świecie
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Ideą mityngu było ożywienie poprzez sport polskiej społeczności 
na Zaolziu. Ze względu na pandemię COVID-19 termin Mityngu był kilka 
razy przesuwany, ale mimo trudności, w związku z poluzowaniem 
obostrzeń, realizacja wydarzenia odbyła się w dniach 10-14 grudnia 
2020  r. W 4-dniowym wydarzeniu wzięło udział 40 uczestników 
z Czech oraz Litwy i Austrii. Zawody siatkarskie odbyły się 
w Koszarzysce i Trzyńcu w Republice Czeskiej. Pomysłodawcą 
i realizatorem wydarzania było Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy – 
TBK– sekcja sportowa.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Polonijny Mityng Siatkarski Zaolzie 2020 w Republice Czeskiej
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Nordic Walking – dynamicznie rozwijająca się nowa dyscyplina 
sportowa znalazła swoje miejsce na Zaolziu w Republice Czeskiej. 
W dniach 17-20 grudnia 2020 r. został zrealizowany II NordicWalking 
Beskidy 2020, w którym wzięło udział 45 uczestników z Czech, 
Litwy, Austrii i Węgier. Pomysłodawcą i realizatorem wydarzania 
było Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy – TBK– sekcja sportowa.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

II Nordic Walking Beskidy 2020 w Republice Czeskiej
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Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

II Nordic Walking Beskidy 2020 w Republice Czeskiej
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Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Organizacja zawodów, turniejów sportowych i rozgrywek w piłce halowej, 
nożnej, siatkówce polskiego klubu sportowego „Sokół” na Białorusi

Od września do grudnia 2020 r. zostały zorganizowane zawody 
i rozgrywki sportowe Klubu Sportowego „Sokół”, działającego 
przy Związku Polaków na Białorusi. Rozgrywki odbywały się 
w piłce nożnej, piłce halowej, siatkówce i koszykówce. W zawodach 
i turniejach sportowych wzięło udział dziewięć drużyn z Wołkowyska, 
Brześcia, Iwia, Sopoćkiń, Lidy, Werenowa i Grodna – składających się 
z dzieci i młodzieży w wieku do 10 – 14 lat. Łącznie w turniejach 
uczestniczyło ok. 200 osób.
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Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Organizacja zawodów, turniejów sportowych i rozgrywek w piłce halowej, 
nożnej, siatkówce polskiego klubu sportowego „Sokół” na Białorusi
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Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Organizacja zawodów, turniejów sportowych i rozgrywek w piłce halowej, 
nożnej, siatkówce polskiego klubu sportowego „Sokół” na Białorusi
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Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” swoją działalność na Litwie 
wznowiło w 1991 r. Dzisiaj organizacja działa na terenie rejonu 
solecznickiego į wileńskiego. Oddziały Towarzystwa założone 
są w Solecznikach, Ejszyszkach, Białej Wace, Jaszunach, 
Wołczunach i Wilnie. Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół“ ma 
swoje drużyny w różnych dyscyplinach sportowych – w siatkówce, 
koszykówce, ringo, piłce nożnej, piłce ręcznej. Liczba członków 
Klubu to ok. 120 osób. W ramach projektu zostało zakupionych 15 
kompletów strojów sportowych dla członków Klubu.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Wsparcie działalności drużyny koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, 
 ringo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie
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Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Wsparcie działalności drużyny koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, 
 ringo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie
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W październiku 2020 r. organizacja niekomercyjna „Dom Polski” 
w obwodzie kaliningradzkim zorganizowała dwudniowe zawody 
sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkoatletycznych konkurencjach 
indywidualnych i grupowych m.in. w: sztafecie, biegach, skoku w dal, 
przeciąganiu liny. W ramach Spartakiady odbył się także turniej 
szachowy. Udział w wydarzeniu wzięło 30 uczestników.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Spartakiada – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży polonijnej w Rosji 
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Od 12 lat przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Mówiących po 
Polsku POLONICA działa sekcja piłki halowej, do której uczęszczają 
dzieci i młodzież polonijna z Alcala de Henares i okolic w wieku 
od 7 do 16 lat. Treningi odbywają się w ciągu roku szkolnego 3 razy 
w miesiącu pod okiem wykwalifikowanych trenerów. W ramach 
projektu zostało zakupionych 12 kompletów strojów piłkarskich 
dla członków drużyny.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Wsparcie działalności sekcji piłki halowej w Hiszpanii 
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Dom Kultury Polskiej w Wilnie już ponad 10 lat organizuje spływy 
kajakowe. Każdego roku spływy cieszą się dużym zainteresowaniem. 
W ramach projektu dokonano zakupu 6 kajaków wraz z 12 
wiosłami do organizacji regularnych spływów kajakowych.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Zakup kajaków „Wiosłuj z Domem Kultury Polskiej” na Litwie 
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Polski Ośrodek Młodzieżowy (POM) w Burzaco jako sekcja 
Związku Polaków w Argentynie jest współzałożycielem klubu piłki 
nożnej Polonia FC. Klub powstał w 2006 r. Treningi w klubie są 
prowadzone w dwóch grupach liczących ok. 70 chłopców trzy 
razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi dyplomowany trener piłki nożnej 
polskiego pochodzenia. W ramach udzielonego dofinansowania 
w 2020 r. zostały częściowo pokryte koszty uczestnictwa w turniejach 
„Liga Lujan”, wynajem boiska na turnieje i obsługa trenerska co 
pozwoliło na sprawne funkcjonowanie klubu.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Wsparcie klubu piłki nożnej POLONIA F.C. w Argentynie 
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Klub Sportowy „Pogoń Lwów” sięga swoimi korzeniami aż do 
początku XX wieku. Historia klubu rozpoczyna się w 1904 r. 
kiedy klub został założony jako Klub Gimnastyczno-Sportowy 
przy IV Gimnazjum we Lwowie, a od roku 1907 posiada nazwę 
„Pogoń” Lwów. Klub przestał istnieć wraz z wybuchem drugiej 
wojny światowej i został odrodzony w 2009 r. z inicjatywy lwowskiej 
młodzieży polskiego pochodzenia. Od 2009 r. lwowski Klub Pogoń 
wynajmuje lokal oraz obiekty sportowe, na których prowadzi bieżącą 
działalność. Jednym z obiektów sportowych jest wynajmowany 
stadion „Politechnik”, na którym w ciągu roku gra i trenuje kilka 
składów lwowskiej Pogoni. Liczba osób trenujących na stadionie 
to około 300 zawodników. W ramach projektu zostały pokryte 
koszty utrzymania murawy stadionu na potrzebę treningów.

Dofinansowanie polonijnych klubów i organizacji sportowych na świecie

Utrzymanie obiektów sportowych Pogoni Lwów na Ukrainie


