
P R O G R A M XXIV ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKI 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, Toruń 22 – 29 LIPCA 2017 r.  

Oraz III POLONIJNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W ŻEGLARSTWIE, WISŁA   
(LUB ALTERNATYWNIE ZALEW WE WŁOCŁAWKU - 27  LIPCA 2017 R.)   

 
 
22 lipca 2017 roku (sobota) 
 
od godz. południowych -  Przyjazdy indywidualne,  

   recepcja uczestników w hotelu od godz. 15.00 
godz. 13.00  -  Odjazd autokaru spod Centrum Olimpijskiego w Warszawie      
od godz. 14.00  -  Uruchomienie recepcji PKOl,  
godz. 16.00 – 22.00 - rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
godz. 19.00 – 21.00 -  kolacja – bufet  dla uczestników przyjeżdżających na Sejmik     
 
 
23 lipca 2017 roku (niedziela) 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu Copernicus 
godz. 9.00 – 11.30  - czas wolny, oferta SPA  
godz. 12.00 – 13.30 - Uroczyste Otwarcie XXIV Światowego Polonijnego  
   Sejmiku  Olimpijskiego PKOl w Centrum Kongresowym  
   hotelu Copernicus 
godz. 13.30 – 14.30   - lunch  
godz. 15.00 – 16.30  - Obrady plenarne Sejmiku - część robocza  

 wybory Starościny i Starosty Sejmiku,    

 wybór Komisji Apelu i Wniosków   
godz. 16.30 – 18.30  - czas wolny, rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
godz. 19.00 – 22.00 - Wieczór olimpijski, spotkanie z olimpijczykami z regionu,  
   spotkanie w plenerze nad Wisłą.  
   
 
24 lipca 2017 roku (poniedziałek 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu Copernicus 
godz. 10.00 – 13.30  - Obrady plenarne  
godz. 13.30 – 14.30   - lunch  
godz. 14.30 – 16.00  - Obrady w grupach roboczych, dyskusja 
godz. 16.00 – 18.00  - czas wolny, rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
godz. 18.00 19. 30 - Program turystyczny – Rejsy po Wiśle statkiem   
   wycieczkowym wzdłuż panoramy toruńskiej starówki  
   widziane z innej, wodnej perspektywy.  
godz. 20.00   - kolacja w hotelu  

 
 
25 lipca 2013 roku (wtorek) 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu   
godz. 10.00 – 12.30  -  Obrady plenarne,  
godz. 12.30 – 13.30  - lunch  
godz. 13.30 – 16.00  - czas wolny, rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
godz. 16.00 - 18.30               -  Mecz piłki nożnej - uczestnicy kontra organizatorzy  

(Stadion Miejski,   ul. Bema 23/29)            



      godz. 19.00 – 21.00               - Program wieczorny – spotkanie biesiadne w regionalnej 
Karczmie Spichrz przy ul. Mostowej 1 (w samym sercu 
Toruńskiej Starówki) na degustacji potraw regionalnych.                                                  

   
 
26 lipca 2017 roku (środa) 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu   
godz. 9.00 – 19.00  - Program turystyczny „Toruń i region”  (W programie:  
    zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikami w strojach  
    historycznych, wyjazd do Ostromecka – zespół pałacowo- 
    parkowy, pokaz kulinarny i obiad,  
    przejazd do Chełmna – zwiedzanie średniowiecznej  
    starówki i inne atrakcje.  
godz. 10.00 – 19.00  - Program rekreacyjny w hotelu (oferta SPA) – alternatywny dla     
    osób nie biorących udziału w programie turystycznym  
godz. 20.00   - kolacja w hotelu  
 
27 lipca 2017 roku (czwartek) 
 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu Copernicus 
godz. 9.30                             - Regaty Żeglarskie na Wiśle o Puchar Prezydenta Miasta  
 Torunia (lub alternatywnie nad Zalewem Włocławskim)   
godz. 10.00 - 18.00 - III Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie i rzucie  
    kołem ratunkowym  – toruńska Marina Żeglarska  - Przystań 

   Toruń, ul. Popiełuszki 1-3 (obok hotelu Copernicus)   
godz. 20.00               - kolacja w hotelu Copernicus 
godz. 20.00 – 22.00  - czas wolny, rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
 
 
28 lipca 2017 roku (piątek) 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu Copernicus 
godz. 10.00 - 12.00             - Obrady w grupach roboczych, omówienie i przyjęcie  
      wniosków uczestników, Uchwała Sejmiku przygotowana przez  
      Komisję Apelu i Wniosków 
godz. 12.30 - 13.30   - lunch  
godz. 13.30 – 19.00  - czas wolny, rekreacja w hotelu (oferta SPA) 
godz. 20.00 - 23.00  - Zakończenie XXIV Światowego Polonijnego Sejmiku  
      Olimpijskiego PKOl –  

  uroczysta kolacja wydana przez Prezydenta Miasta  
  Torunia w Centrum  Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek  
  Staromiejski 6, uroczyste wręczanie odznaczeń, nagród i  
  dyplomów za udział w Sejmiku oraz regatach żeglarskich.  

     
29 lipca 2017 roku (sobota) 
 
godz. 8.00 – 9.00 - śniadanie w hotelu Copernicus 
godz. 9.00 - 11.00  -  Wyjazdy indywidualne uczestników, odjazd autokaru do  
       Warszawy  
 
W programie merytorycznym realizowanym poprzez obrady sejmikowe przewidujemy 
m. innymi: 



1. Spotkania z przedstawicielami władz państwowych i rządowych ( m. innymi 
Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych),  

2. Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi środowiskami polonijnymi 
reprezentującymi uczestników Sejmiku,   

3. Omówienie możliwości zdobywania środków finansowych na działalność 
polonijna od władz lokalnych, Unii Europejskiej lub firm współpracujących z 
Polską,  

4. Omówienie projektu dotyczącego obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 100 lecia PKOl w 2019 roku,  

5. Wstępne omówienie projektu programu Polskiego Centrum Sportowego 
podczas II Europejskich Igrzysk Sportowych w Mińsku (Białoruś),   

6. Udział Polonii w promowaniu Polski wśród społeczeństw krajów zamieszkania.   
 
 
Warszawa, 17 maja 2017 roku.  
W imieniu organizatorów: Polski Komitet Olimpijski, Senat RP, Polski Związek Żeglarski,  
Prezydent miasta Torunia.   


