
 
 

 
 

PODSUMOWANIE 
 

 
7 października 2017 r. odbyła się V edycja Narodowego Dnia Sportu - ogólnopolskiego 

projektu, który ma na celu promocję aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych 

w całym kraju. Formuła tego wydarzenia opiera się na koncepcji zbliżonej do Nocy Muzeów. 

Tego dnia dziesiątki miast w całej Polsce, związki i ośrodki sportowe, orliki, organizacje 

pozarządowe, sportowe placówki prywatne, pływalnie, ośrodki doradztwa z zakresu 

dietetyki i profilaktyki i wielu innych Partnerów, przygotowało szereg darmowych, 

ogólnodostępnych atrakcji. 

 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Patronami wydarzenia byli między innymi: 

Minister Sportu i Turystyki – Pan Witold Bańka, Polski Komitet Olimpijski, Fundacja Teraz 

Polska, TVP Info, czy radio RMF Maxxx.  

 
Podczas tegorocznej edycji Narodowego Dnia Sportu w całej Polsce odbyło się pół tysiąca 

bezpłatnych treningów, w ponad 100 dyscyplinach sportowych (m. in. joga, karate, judo, 

samoobrona, tenis, koszykówka, nordic walking, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, 

pływanie, biegi, boks, taekwon-do, aikido, aerobik i wiele innych). Uczestnicy tegorocznej 

edycji mogli też skorzystać z darmowych zajęć z zakresu bezpiecznego uprawiania sportu, 

prawidłowego odżywiania oraz doskonalenia technik treningowych. 

 

Łącznie, podczas tegorocznej edycji w tysiącach darmowych treningów/warsztatów/spotkań 

w całej Polsce, wzięło udział ponad 200 000 osób. 

 

Do projektu dołączyły punkty sportowe z kilkuset miejscowości w całej Polsce, ale 

szczególnie intensywnie Narodowy Dzień Sportu obchodzono w miastach partnerskich, 

którymi były: Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Góra Kalwaria, Kielce, Łódź, Mława, Olecko 

Olsztyn, Poznań, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Starachowice, Świętochłowice, 

Świnoujście, Tarnobrzeg, Warszawa. 

 

 

 



 
 

 

Największym wydarzeniem tego dnia był piknik, odbywający się na błoniach PGE 

Narodowego w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ponad 80 wystawców, w tym 

przedstawicieli związków sportowych, ośrodków sportowych, promotorów zdrowego stylu 

życia, sportowców i placówek sportowych, którzy przygotowali animacje dla wszystkich 

uczestników wydarzenia. Dodatkową atrakcją była rodzinna strefa Warszawskiego Pikniku 

Rodzinnego Pramerica, pełna warsztatów, zajęć i niespodzianek dla dzieci oraz rodziców. 

Wszyscy chętni mogli również wziąć udział w sportowej grze miejskiej przygotowanej przez 

Fundację Zwalcz Nudę.  

 

Podczas tegorocznego pikniku w ramach V edycji Narodowego Dnia Sportu do grona 

wystawców dołączyli między innymi: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Polski 

Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Tenisowy, Aeroklub Polski, Polski Związek Sportów 

Wrotkarskich, Polski Związek Zapaśniczy, Polskie Stowarzyszenie Palantowe, Polski Związek 

Badmintona, Stowarzyszenie Rozwoju Ping Ponga, Stowarzyszenie Akademia Szermierki, 

Magazyn Polskie Łucznictwo, Akademia Tenisa Orzeł, Studio Sportu Happiness, Gimnastyczny 

Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, Everest Climbing i inni. Wśród piknikowych animacji 

znalazły się m.in. wyścigi na ergometrach wioślarskich, strzelanie z łuku do tarczy oraz 

łapanie strzał w locie, turniej w badmintona i palanta, warsztaty z jazdy na rolkach, trening z 

kadrą narodową w przeciąganiu liny, ćwiczenia tenisowe, czy możliwość zmierzenia składu 

swojego ciała. Podczas pikniku w ramach V edycji Narodowego Dnia Sportu na błoniach PGE 

Narodowego wzięło udział prawie 10 000 osób.  

 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, Narodowy Dzień Sportu, wspierali wybitni polscy 

zawodnicy, medaliści, olimpijczycy:  

 Mariusz Czerkawski – hokeista, pierwszy Polak w lidze NHL, w której spędził 12 

sezonów 

 Krzysztof Człapski – Mistrz Polski w nordic walking 

 Żora Korolyov - tancerz, posiada najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach 

latynoamerykańskich i standardowych 

 Konrad Przesmycki - Mistrz Polski w łucznictwie klasycznym i bloczkowym 

 Przemysław Sałaciński – Wicemistrz Polski w ping pongu 

 Filip Szymański – trzykrotny Mistrz Polski w ping pongu 

 Łukasz Szeliga - Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiego Związku 

Sportu Niepełnosprawnych „START”, a także członek zarządu Europejskiego Komitetu 

Paraolimpijskiego (EPC) 

 Piotr Świerczewski – piłkarz, były reprezentant Polski w piłce nożnej 



 
 

 

 Andrzej Supron - Mistrz Świata i Europy w zapasach, wicemistrz olimpijski w 1980 

roku 

 Magdalena Świerczyńska i Paweł Śmiłowski - zawodnicy kadry narodowej w 

badmintonie, brązowi medaliści Mistrzostw Europy Juniorów 2017 w grze mieszanej 

w parze. Złoci medaliści Otwartych Mistrzostw Słowacji (Yonex Slovak Open 2017) w 

grze mieszanej w parze 

 Katarzyna Witwicka – Mistrzyni Polski w crossmintonie 

 Szymon Ziółkowski - Młociarz, mistrz olimpijski, dwukrotny mistrz świata, srebrny 

medalista mistrzostw świata i brązowy mistrzostw Europy 

 Wojciech Bógdał – motoparalotniowy  Mistrz Europy. 

 

Wydarzeniem zainteresowały się największe media, w tym: Nasze Miasto, Radio Zet, Polskie 

Radio, Onet Sport, SportoweFakty.pl, Gazeta Fakt, Super Express, lokalne wydania Gazety 

Wyborczej, TVP – regionalne ośrodki, radio Eska, radio Złote Przeboje i wiele innych. Pełny 

raport mediów będzie dostępny w ciągu 2 tygodni na stronie www.narodowydziensportu.pl. 

 

Rozbudowana kampania promocyjna była prowadzona następującymi kanałami: billboardy i 

plakaty w przestrzeni publicznej, dystrybucja ulotek, sponsorowane publikacje w Internecie, 

radiu i prasie, kampania spotowa na ekranach LED w centrum Warszawy, a także obszerne 

działania PR, polegające m.in. na świadczeniach patronackich, oraz intensywna aktywność w 

social mediach.  

 

Podsumowując: 

 w IV edycji NDS wzięło udział ponad 200 000 osób, 

 w całej Polsce odbyło się pół tysiąca darmowych treningów, warsztatów i spotkań, 

 podczas pikniku na błoniach Stadionu PGE Narodowego uczestnicy mogli trenować z 
ponad 80 partnerami, którzy przygotowali ponad 100 aktywności i zajęć, 

 w wydarzeniach warszawskich uczestniczyło ponad 10 000 osób, 

 o Narodowym Dniu Sportu powiedziały wszystkie znaczące ogólnokrajowe media 
oraz ponad setka  mediów lokalnych, 

 uczestnicy mieli do dyspozycji ponad 100 dyscyplin sportowych w kilkuset 
miejscowościach Polski do wyboru.  

http://www.narodowydziensportu.pl/


 
 

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego wydarzenia 
i zapraszamy do współpracy przy kolejnej, VI edycji Narodowego Dnia Sportu, która 
odbędzie się już 15 września 2018 roku! 
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  
www.narodowydziensportu.pl.  
 
 
 
 
Kontakt: 
Krystyna Radkowska 
Prezes Fundacji Zwalcz Nudę 
krystynaradkowska@zwalcznude.pl 
tel. 501 104 087 
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