
XVIII ŚwiatoweLetnie Igrzyska Polonijne „Toruń 2017” 

Do rozpoczęcia XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych „Toruń 2017” pozostało 

jeszcze ponad pięć miesięcy, ale na podjęcie decyzji, czy warto wystartować w polonijnej 

olimpiadzie, czasu znacznie mniej. – Wreszcie ruszyła sprawnie działająca strona internetowa 

igrzysk, na której znajduje się m.in. formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń 

mija 20 kwietnia,ale w ramach udziału z naszą drużyną ustalamy termin zgłoszeń do 10.4, a 

więc warto się pospieszyć . 

Reprezentacja Polaków w RC ponownie wystartuje w igrzyskach pod szyldem PTTS „Beskid 

Śląski”. Termin rozpoczęcia igrzysk wyznaczono na 29 lipca, natomiast ceremonia 

zakończenia igrzysk odbędzie się 5 sierpnia w godzinach wieczornych. 

Organizatorzy igrzysk ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” postawili w tym roku na 

Toruń, który gościł Polonusów z całego świata już w 2009 roku. Miasto pysznych pierników i 

pięknych zabytków może się pochwalić nowoczesnym zapleczem sportowym, a także dobrą 

bazą hotelowa. – Zamieszkamy w trzygwiazdkowym hotelu, a więc pod względem komfortu 

nikt nie powinien narzekać. A dodatkowym atutem będzie fakt, że nasza reprezentacja 

znajdzie się w jednym miejscu. W porównaniu z poprzednimi letnimi igrzyskami w 

aglomeracji katowickiej, tym razem zaoszczędzimy też sporo czasu na przejazdach pomiędzy 

poszczególnymi arenami sportowymi. Są więc same plusy – zaznaczył Henryk Cieślar. 

Wiceprezes PTTS „Beskid Śląski” dołączył pod koniec ubiegłego roku do Stałej Rady 

Konsultacyjnej d/s Imprez Sportowych i Turystycznych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 

Zaolziacy mają więc swojego, zaufanego człowieka w najwyższych władzach igrzysk. – Dla 

naszych sportowców udało się wywalczyć ponownie finansową taryfę ulgową. Dokładne 

koszty pobytu na igrzyskach zostaną ustalone na zebraniu sekcji sportowej w najbliższym 

tygodniu w Czeskim Cieszynie, na zebraniu omówimy również szereg spraw związanych z 

logistyką i przygotowaniami do igrzysk.. Zapraszam więc wszystkich chętnych do udziału, na 

żywo wiele tematów można bowiem rozwiązać znacznie łatwiej, niż w korespondencji 

internetowej – dodał wiceprezes PTTS „BŚ”. Wpisowe wynosi od zawodnika 110 złotych / 

720,-Kc/, dzieci do lat 12 zapłacą połowę ceny – poinformował Cieślar. Opłatę wpisowego 

należy przesłać na konto Beskidu Śląskiego- nr konta: 225009364/0300, z podaniem im. i 

nazwiska oraz ilości.osób. 

 

Każdy uczestnik igrzysk jest zobowiązany zarejestrować się na stronie igrzysk 

(http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/), pod zakładką „rejestracja”. Na oficjalnej 

stronie igrzysk w Toruniu znajduje się też szereg innych informacji, które chętnym do wzięcia 

udziału mogą ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji.Uwaga dzieci i młodzież do lat 18 muszą 

rejestrować rodzice lub pełnoletni opiekun. W przejrzysty sposób potraktowano chociażby 

wyliczankę baz sportowych igrzysk, nie zabrakło również dokładnej prezentacji hoteli w 

Toruniu.  

Zaolziacy oprócz rejestracji na stronie igrzysk są proszeni też o wysłanie swoich namiarów 

/im. i nazwisko, rok urodz,dyscypliny,tel. kontaktowy/ do Henryka Cieślara 

(henryk.c@seznam.cz).  

http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/


Igrzyska polonijne to nie tylko sportowa rywalizacja. Głównym celem imprezy jest integracja 

środowisk polonijnych (zwłaszcza młodzieży) oraz umacnianie ich kontaktów z krajem 

ojczystym. Na igrzyska przyjeżdża około 800 do 1,2 tys. zawodników z kilkudziesięciu 

krajów Europy. Reprezentowanych jest zaś 21 dyscyplin sportowych. Dwa lata temu w 

letnich igrzyskach zorganizowanych w aglomeracji katowickiej reprezentacja Polaków w RC 

zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. Nasi sportowcy przegrali tylko z polonijnymi 

reprezentacjami Białorusi i Litwy. W tym roku zapowiada się kolejna zacięta walka, zgłasza 

duża ekipa Poloni Kanadyjskiej. Zaolziacy zamierzają po raz pierwszy w historii igrzysk 

wystawić również reprezentację w piłce ręcznej. – Na ten pomysł wpadła młodzież z naszego 

czeskocieszyńskiego gimpla. Uważam, że to strzał w dziesiątkę – powiedział „GL” Henryk 

Cieślar. W Toruniu można wybierać z 25 konkurencji igrzysk, grad medali spodziewany jest 

przede wszystkim w sektorze lekkoatletycznym, pływackim, a także stojącej na tradycyjnie 

wysokim poziomie rywalizacji w rowerach górskich. Do igrzysk szykuje się ponadto 

zaolziańska reprezentacja w piłce nożnej, którą dwa lata temu w Chorzowie prowadzili 

Stanisław Kluz i Zbigniew Worek.  

Gospodarze Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych 

1934 – Warszawa 

1974 – Kraków 

1977 – Kraków 

1981 – Kraków 

1984 – Warszawa 

1986 – Kraków 

1991 – Kraków 

1997 – Lublin 

1999 – Lublin 

2001 – Sopot 

2003 – Poznań 

2005 – Warszawa 

2007 – Słupsk 

2009 – Toruń 

2011 – Wrocław 

2013 – Kielce 

2015 – Śląsk 

2017 – Toruń 

 

 

Konkurencje igrzysk w Toruniu 

Bieg na 5 km, kolarstwo MTB, piłka nożna, piłka siatkowa plażowa, siatkówka, tenis ziemny, 

turniej dziecięcy, bowling, futsal, szachy, koszykówka, pływanie, ringo, badminton, brydż, 

ergometry, golf, lekkoatletyka, tenis stołowy, żeglarstwo, piłka ręczna, strzelectwo, nordic 

walking, turniej rodzinny 

 


