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Podsumowanie obrad Światowego Forum Sportu i Turystyki 

Polonijnej (ŚFSiTP) w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków z 

Zagranicy, przedstawione przez Małgorzatę Kwiatkowską  

w trakcie posiedzenia Sejmu Polonijnego  

w dniu 22 września 2018 roku  
 

Twórcy Forum:  

Amb. Witold Rybczyński, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski  

Tomasz Różniak, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  

Kaja Gzyło, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  

Marek Guzowski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  

Małgorzata Kwiatkowska, Rada Polonii Świata  

 

Współpartnerzy:  

Waldemar Kraska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej  

Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej  
Michał Fijoł - Członek Zarządu LOT 
 
Słowniczek skrótów:  

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

PiPzZ – Polonia i Polacy z Zagranicy  

PKOl – Polski Komitet Olimpijski  

POT – Polska Organizacja Turystyczna  

PZS – Polskie Związki Sportowe  

SWP – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  

______________________________________________________________________ 

 

Szanowni Państwo,  

mam zaszczyt i przyjemność przedstawić rekomendacje Światowego Forum Sportu i 

Turystyki Polonijnej. W obradach ŚFSiTP, które miały miejsce w dniach 21-22 września 

2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) wziȩło udział 61 delegatów z 

całego świata oraz zaproszeni goście.  

 

Po wystąpieniach i prezentacjach oraz zapoznaniu się z przedstawionym Kalendarium 

Wydarzeń Sportowych, przygotowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, nastąpiła szeroka dyskusja, w wyniku której 

uczestnicy ŚFSiTP przygotowali poniższe rekomendacje (w nawiasie podane są instytucje 

i organizacje, które je zainicjują):  
 

1. Rekomendacje dotyczące sportu polonijnego  
 

a. Polonijny sport i rekreacja fizyczna są najprostszą organizacyjnie formą pobudzenia 

świadomości polskiego pochodzenia, a szczególnie integracji młodzieży polonijnej. 

Powinniśmy pamiȩtać o młodej polskiej emigracji i kolejnych pokoleniach w każdej 

dziedzinie życia polonijnego oraz wypracować procesy, zachȩcajace dzieci i 

młodzież polonijną do przyjazdów do Polski.  
 

b. Aktywna działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na płaszczyźnie rozwoju 

sportu i rekreacji polonijnej powinna zbliżać nas do zwiększenia wydarzeń 

polonijnych w konkretnych kategoriach, jak np. powrót do Mistrzostw Świata Polonii 
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w tenisie, usankcjonowanie turnieju golfowego (Mistrzostwa Polonii w golfie) oraz 

dalszy rozwój żeglarstwa. Wszystkie dziedziny aktywności Polonii, w tym również 

sportu i turystyki, zawsze działały i działają na rzecz dobrego imienia Polski i Polaków 

oraz promocji Polski. 
 

c. Na mapie aktywności polskiego sportu i bezpośrednich kontaktów z Polonią na całym 

świecie są: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbywające się co dwa lata na 

przemian ze Światowymi Zimowymi Igrzyskami Polonijnymi, organizowane przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z władzami danego miasta, na terenie 

którego to wydarzenie ma miejsce oraz Światowe Polonijne Sejmiki Olimpijskie 

mające długoletnią tradycjȩ, organizowane przez Polski Komitet Olimpijski. Polonia i 

Polacy za Granicą powinni promować je jak najszerzej w kraju zamieszkania (SWP, 

PKOl oraz PiPzZ).  
 

d. Doceniając wysiłki Polskiego Komitetu Olimpijskiego na rzecz sportu zwracamy się 

o rozszerzenie działalności na rzecz rozwoju polonijnych Klubów Olimpijczyka na 

świecie oraz odwiedzanie przez polskich olimpijczyków miejsc, w których 

prowadzona jest polonijna działalność sportowa. Sukcesy polskich sportowców 

budują pozytywny wizerunek Polski i zbliżają ludzi innych narodowości, którzy mają 

kontakt z osobami polskiego pochodzenia (np. małżeństwa mieszane) (PKOl).  
 

e. Zwrócenie się do kierownictwa Muzeum Sportu i Turystyki (SiT) o przygotowanie i 

otwarcie w Muzeum SiT stałej ekspozycji sportu polonijnego i ruchu olimpijskiego. 

Jednocześnie prosimy Poloniȩ i Polaków za Granicą o gromadzenie i przekazywanie 

pamiątek do wyposażenia tego muzeum (SWP/PKOl oraz PiPzG).  
 

f. Rozszerzenie współpracy polonijnych organizacji sportowych ze Związkami 

Sportowymi w Polsce (SWP/PKOl zawiadomi PZS, a PiPzG będą inicjować 

kontakty).  
 

g. Apelujemy o wzmożenie działań na rzecz udziału w wydarzeniach sportowych Polonii 

Ameryki Łacińskiej oraz krajów dalekiego Wschodu (SWP, MSZ).  
 

h. Wykorzystywanie praktyk studenckich w Wyższych Szkołach Wychowania 

Fizycznego dla przeprowadzania ich w środowiskach polonijnych za granicą z 

programem trenerskim (inicjacja przez SWP).  
 

i. Rozważenie możliwości organizowania letnich obozów szkoleniowych dla 

organizatorów życia sportowego i turystycznego wśród Polonii i Polaków za Granicą 

(SWP).  
 

j. Ujednolicenie systemu szkolnych polonijnych turniejów sportowych w 

poszczególnych krajach (SWP i PiPzG).  
 

k. Przygotowanie i wydanie jednego wzoru medalu sportowego na imprezy sportowe 

dla szkół polonijnych (SWP).  
 

l. Apelujemy do organizacji polonijnych planujących przedsiȩwziȩcia, aby 

zainteresowały się możliwością zdobywania środków finansowych od władz 

municypalnych w kraju zamieszkania oraz w przypadku Europy, z funduszy unijnych, 

a także ze środków publicznych i fundacji w Polsce (PiPzZ). Jednocześnie apelujemy 

do SWP oraz MSZ, aby informowali orgnizacje polonijne o terminach składania 

podań o dotacje z Senatu i z funduszy dostępnych poprzez MSZ.  
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m. Zwrócenie się do organizatorów różnych Światowych Sportowych Igrzysk 

Polonijnych o zwiększanie dofinansowywania uczestnictwa dzieci i młodzieży ze 

Wschodu i Zachodu w tych wydarzeniach (SWP).  

 

n. Przyjęcie inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przez 

wszystkie środowiska polonijne na świecie organizacji corocznie Polskiego Biegu 

Niepodległościowego 11 listopada w krajach zamieszkania na symbolicznym 

dystansie 1918 metrów (PiPzG).  
 

2. Rekomendacje dotyczące turystyki polonijnej  
 

a. Zwiedzanie miejsc historii i tradycji Rzeczypospolitej, zarówno w Polsce jak i poza jej 

granicami – elementem pozytywnego kształtowania wizerunku Polski (POT, PiPzG).  
 

b. Opracowanie materiałów promocyjnych, na które jest zapotrzebowanie i dotarcie z 

nimi do zainteresowanych (POT).  
 

c. Szerokie informowanie o już opracowanych materiałach promujących atrakcyjne 

turystycznie, historycznie i kulturowo miejsca w Polsce (POT).  
 

d. Zwrócenie się do rządu polskiego o zwiększenie funduszy na promocję Polski jako 

kraju godnego odwiedzenia i poznania jego zabytków, kultury, itp. (Senat, rząd 

polski).  
 

e. Zwrócenie się do Polonii i Polaków za Granicą o promowanie przyjazdów do Polski i 

promocji turystyki polskiej w środowiskach swego zamieszkania (PiPzG).  
 

Uczestnicy ŚFSiTP popierają inicjatywȩ ustawodawczą Senatu RP wybrania Senatora RP, 

który będzie reprezentantem Polonii i Polaków za Granicą.  

 

Na zakończenie kierujemy wyrazy podziękowania pod adresem Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

partnera ŚFSiTP, za wsparcie w organizacji Światowego Forum Sportu i Turystyki Polonijnej 

podczas V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.  

 

PS: Rekomendacje uzgodnione z uczestnikami Forum SiT przedstawiła podczas ostatniej 
plenarnej Sesji V Zjazdu w Sejmie RP w dniu 22 września 2018 
Małgorzata Kwiatkowska, współorganizator Forum Sportu i Turystyki Polonijnej,  
członek Prezydium Rady Polonii Świata oraz prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. 
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