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19 września 2020 r. odbyła się VIII edycja Narodowa Dnia Sportu. Była to nietypowa odsłona projektu, gdyż 

została zrealizowana podczas pandemii koronawiusa SARS-CoV-2 i w reżimie sanitarnym. Nie odbył się też 

doroczny wielki piknik sportowo-rodzinny na błoniach PGE Narodowego. Mimo to, wydarzenie cieszyło się 

bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony partnerów, uczestników, jak i mediów.  

 

O projekcie 

 

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska inicjatywa, która 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. 

 

Narodowy Dzień Sportu jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Nad projektem patronaty 

honorowe objęli m.in. Minister Sportu – Danuta Dmowska-Andrzejuk, Polski Komitet Olimpijski, Polski 

Komitet Paraolimpijski, Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – 

Rafał Trzaskowski, jak również marszałkowie 12 województw (podkarpackiego, lubuskiego, 

świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-

pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, dolnośląskiego i podlaskiego). 

 

 

Edycja 2020 

 

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

treningów, w prawie wszystkich możliwych dyscyplinach sportowych (lekkoatletyka, hokej na lodzie, gry i 

zabawy, frisbee, zajęcia ogólnorozwojowe, golf, bilard, pływanie, piłka nożna, fitness i inne). Uczestnicy 

tegorocznej edycji mogli też skorzystać z bezpłatnych zajęć z zakresu bezpiecznego uprawiania sportu, 

prawidłowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenia technik treningowych. Łącznie w 

tegorocznej edycji wzięło udział około 200 000 osób. 

 

W obliczu zagrożenia epidemicznego zarówno organizator Narodowego Dnia Sportu, jak i Partnerzy – 

organizatorzy lokalnych wydarzeń – byli pełni obaw, czy uda się zorganizować tę edycję w sposób bezpieczny.  

W tym celu Partnerzy projektu otrzymali możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu z zakresu 

organizacji wydarzeń sportowych w dobie koronawirusa. Poprowadził je specjalista ds. bezpieczeństwa 

imprez i BHP.  
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Pomimo niepewnych czasów zauważyliśmy większe niż dotychczas zainteresowanie projektem ze strony 

potencjalnych Partnerów projektu, a także uczestników. Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane 

zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i zaleceniami Inspektora Sanitarnego.  

 

W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 miejscowości, w tym MIASTA PARTNERSKIE, które wsparły działania 

promujące wydarzenie, w tym: Bukowno, Cedry Wielkie, Lesznowola, Ciechocinek, Elbląg, Świdnica, Iława, 

Kielce, Konin, Małkinia Górna, Otwock, Piekary Śląskie, Poznań, Pruszków, Przemyśl, Rumia, Sandomierz, 

Siemianowice Śląskie, Słubice, Słupsk, Warszawa, Włodawa, Zgierz, Żory. 

 

Dzięki współpracy z operatorem programu Lokalny Animator Sportu, czyli Instytutem Sportu, do udziału w 

projekcie zostali zaproszeni wszyscy animatorzy i animatorki sportu na Orlikach w całej Polsce. Finalnie w 

Narodowym Dniu Sportu udział wzięło około 150 placówek.  

 

Pod koniec wakacji skontaktowaliśmy się także ze wszystkimi regionalnymi kuratoriami oświaty, które z kolei 

przekazały nasze zaproszenie do akcji do wszystkich podległych szkół i placówek edukacyjnych. Rezultatem 

było dołączenie do akcji kilkudziesięciu placówek w Polsce.  

 

Powyższe dane opieramy oczywiście o informacje, które zostały nam zgłoszone. Jako organizator 

Narodowego Dnia Sportu mamy jednak świadomość, że wydarzeń w ramach Narodowego Dnia Sportu było 

więcej niż oficjalnie zarejestrowanych w programie. Nadal dowiadujemy się o wydarzeniach organizowanych 

w ramach NDS, które nie zostały do nas wcześniej zgłoszone. Dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy, słysząc o 

tej inicjatywie, nie zdają sobie sprawy, że organizuje ją Fundacja Zwalcz Nudę i po prostu organizują lokalne 

spotkania we własnym zakresie, nie podpinając ich do głównego programu wydarzeń. Cieszymy się z takiego 

podejścia do wydarzenia i z faktu, że nasz projekt de facto jest traktowany jako ogólnopolskie święto sportu 

– wszystkich Polaków. 
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Zestawienie procentu wydarzeń w ramach Narodowego Dnia Sportu pod względem województw 

 

l.p. Województwo % wydarzeń w ramach NDS 

1. mazowieckie 24% 

2. dolnośląskie 16% 

3. wielkopolskie 10% 

4. śląskie 8% 

5. łódzkie 7% 

6. podkarpackie 7% 

7. lubelskie 4% 

8. małopolskie 4% 

9. pomorskie 4% 

10. świętokrzyskie 4% 

11. kujawsko-pomorskie 3% 

12. lubuskie 2% 

13. podlaskie 2% 

14. opolskie 2% 

15. zachodniopomorskie 2% 

16. warmińsko-mazurskie 1% 

 
Poprzez nasze działania zachęcaliśmy osoby – dzieci i dorosłych - nieaktywne do włączenia się w różne 
dyscypliny sportowe, między innymi organizując spotkania z wybitnymi sportowcami. W tym roku Narodowy 
Dzień Sportu wsparli tacy zawodnicy, jak: 

 Joanna Hentka - brązowa medalistka olimpijska w wioślarstwie z Rio de Janeiro. 

 Hubert Hurkacz – najwyżej notowany polski tenisista w rankingu ATP World Tour.  

 Paweł Korzeniowski – pływak, wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz 

świata, wielokrotny mistrz Europy, olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012 i Rio de Janeiro 

2016). 

 Sebastian Świderski - były reprezentant Polski w piłce siatkowej. W biało-czerwonych barwach 

rozegrał ponad 300 spotkań, dwukrotnie startując w igrzyskach olimpijskich. Srebrny medalista 

mistrzostw świata z 2006 roku. 

 Krzysztof Wiłkomirski - polski judoka, trener klasy mistrzowskiej, komentator sportowy m.in. Polsat, 

TVP Sport, prezes sekcji Judo w Legii Warszawa. Wielokrotny reprezentant Polski. Brązowy medalista 

mistrzostw świata (2001) i Europy (2003), wielokrotny mistrz Polski. 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 Paulina Woźniak - srebrna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Pekin 2008 oraz brązowa medalistka 

Londyn 2012 w pływaniu, mistrzyni i rekordzistka Polski. 

 Wojciech Makowski - niewidomy pływak, srebrny medalista igrzysk paraolimpijskich z Rio de Janeiro 

w na dystansie 100 m stylem grzbietowym.  

Do grona Partnerów Narodowego Dnia Sportu dołączyło ponad 20 organizacji i związków sportowych, m.in. 

Stowarzyszenie Akademia Szermierki, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Sportów 

Saneczkowych, Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Kendo, Polski Związek Kalisteniki i Street 

Workoutu, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Golfa, Polskie Stowarzyszenie Palantowe, Polski 

Związek Snookera i Bilarda Angielskiego,  Polski Związek Squasha, Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, 

Polski Związek Koszykówki, Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Sportu MEZAR, Klub Futbolu Australijskiego 

Polish Devils, KKP Delfin Kłobuck, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, KS Katowice Naprzód 

Janów, Polski Związek Karate Tradycyjnego, Klub Sportowy Ultra Team Łódź, KS „Edge” Academy, Akademicki 

Związek Sportowy, Stowarzyszenie Miłosław Biega.  

 

Wielka Rozgrzewka przed NDS 

 

Choć Narodowy Dzień Sportu odbył się planowo 19 września 2020, my rozpoczęliśmy celebrację tego dnia – 

rozgrzewką z miesięcznym wyprzedzeniem. Przygotowana została rywalizacja województw za pomocą 

aplikacji Endomondo. Mieszkańcy różnych części Polski konkurowali ze sobą pod kątem czasu spędzanego 

na aktywności sportowej. Dzięki współpracy z urzędami marszałkowskimi udało nam się nagrodzić 

najaktywniejszych uczestników. 

 1 miejsce w rywalizacji zajęło województwo mazowieckie z liczbą 518 060 minut spędzonych na 

aktywności fizycznej.  

 2 miejsce zajęło województwo pomorskie – 362 467 minut.  

 3 miejsce zajęło województwo śląskie – 173 563 minuty.  
 

 

Treningi online 

 

Ze względu na brak pikniku oraz pandemię, izolację i kwarantannę, w tym roku dołączyliśmy ofertę treningów  

online. Nasi partnerzy organizowali treningi, prezentacje sprzętu i technik treningowych w domu w formie 

materiałów LIVE. Przygotowaliśmy także bazę treningów online, które są dostępne na stronie Narodowego 

Dnia Sportu. W bazie zebrano blisko 100 różnych treningów, które łatwo można wyszukiwać po wybranych 

dyscyplinach, partiach ciała i innych słowach kluczowych.  
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Panel dyskusyjny 

 

Kiedy kontaktowaliśmy się ze związkami i organizacjami sportowymi, wiele z nich dzieliło się z nami swoimi 

przemyśleniami dotyczącymi funkcjonowania środowiska sportowego podczas pandemii koronawirusa.  

W wyniku pandemii wiele związków, organizacji sportowych, przedstawicieli tego środowiska borykało się 

(lub boryka nadal) z problemami i trudnościami w działalności, ale także możliwościami rozwoju na 

nieznanych dotąd obszarach. W związku z tym uznaliśmy, że stworzenie, w ramach Narodowego Dnia Sportu, 

specjalnej przestrzeni do wymiany doświadczeń i opinii, będzie jak najbardziej słuszne. Była to szansa na 

wypracowanie rekomendacji, podzielenie się dobrymi praktykami, jak również networking i integrację całego 

środowiska.  

 

Spotkanie było połączone z konferencją prasową Narodowego Dnia Sportu, odbyło się 17 września w Loży 

Platynowej na PGE Narodowym. Było ono podzielone na trzy części tematyczne: rynek wydarzeń sportowych 

w obliczu COVID-19, 2020 – rok wyzwań dla sportu zawodowego i koronawirus – sprawdzian dla sportu 

zawodowego. Spotkanie było dedykowane branży sportowej oraz mediom, wzięło w nim udział ponad 50 

osób oraz prelegenci: Monika Borzdyńska (PGE Narodowy), Dariusz Buza (Ministerstwo Sportu), Marcel 

Jarosławski (Polski Komitet Paraolimpijski), Wojtek Makowski (UKS G-8 Bielany Warszawa), Marcin Nowak 

(Polski Komitet Olimpijski), dr Paweł de Pourbaix (Akademia Leona Koźmińskiego), Krystyna Radkowska 

(Fundacja Zwalcz Nudę), Witold Stachnik (Polski Związek Brydża Sportowego), Monika Stępniak 

(Ministerstwo Sportu), Krzysztof Wiłkomirski (Legia Warszawa – sekcja judo). 

 

Ocena Partnerów projektu 

 

Po zakończeniu projektu Narodowy Dzień Sportu, wśród Partnerów została przeprowadzona ankieta 

ewaluacyjna, badająca ich wrażenia z wydarzenia i pytająca o rekomendacje na przyszłość. W ankiecie wzięło 

udział 86 Partnerów VIII edycji Narodowego Dnia Sportu. 70% z nich brało udział w NDS po raz pierwszy.  

 

Partnerzy zostali zapytani o mocne strony projektu Narodowy Dzień Sportu. Wśród odpowiedzi najczęściej 

pojawiały się:  

• promocja sportu, 

• ogólnopolski, szeroki i powszechny zasięg, 

• możliwość zachęcenia dzieci do uprawiania sportu i łączenie pokoleń poprzez sport, 

• łatwość dołączenia do inicjatywy i dowolność, jeśli chodzi o organizację wydarzenia lokalnego, 

• szeroka promocja projektu.  
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Jeśli zaś chodzi o sugestie, co należy poprawić przy organizacji kolejnych edycji, pojawiły się propozycje:  

• termin – wydarzenie powinno być kilkudniowe, 

• przekazywanie większej ilości gadżetów dla lokalnych organizatorów,  

• padła też propozycja zorganizowania szkolenia z promocji lokalnych wydarzeń dla Partnerów.  

 

Większość badanych była jednak zdania, że nie potrzeba nic poprawiać.  

 

Ponad 83% badanych Partnerów deklaruje, że weźmie udział w kolejnej edycji Narodowego Dnia Sportu.  

 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
Blisko 90% ankietowanych dobrze lub bardzo dobrze ocenia współpracę z Fundacją Zwalcz Nudę. Kontakt z 
zespołem organizacyjnym Narodowy Dzień Sportu oceniany był jako: bardzo dobry, szybki, sprawny, 
pomocny i rzeczowy.   
 
 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację VIII Narodowego Dnia Sportu – 
w szczególności Partnerom i Sportowcom zaangażowanym w projekt! Do usłyszenia w przyszłym roku! 


