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Turniej Niepodległości o puchar PGE – Warszawa,
9 listopada 2019
9 listopada na stadionie Polonii Warszawa odbył się turniej, w
którym młodzi piłkarze symbolicznie dokończyli ligę z 1939
roku. Na boisku zagrały dzieci reprezentujące historyczne
kluby, a wszystko w otoczce prawdziwego piłkarskiego święta.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kontynuując ideę propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
poprzez sport, Stowarzyszenie „Niezwyciężeni” wraz z Biurem Edukacji Narodowej IPN
zaplanowało na ten rok kolejną edycję piłkarskiego turnieju, z okazji 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Agresja hitlerowskich Niemiec oraz Związku Sowieckiego brutalnie przerwała życie II
Rzeczypospolitej Polskiej. Przerwane zostały również piłkarskie Mistrzostwa Polski z 1939 roku –
ostatnią serię spotkań rozegrano 20 sierpnia. Kolejna miała odbyć się już we wrześniu…
Niestety zamiast klubowych trykotów piłkarzom przyszło przywdziać wojskowe mundury, a
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rozgrywki pozostały nierozstrzygnięte. Wielu znakomitych sportowców zginęło na froncie bądź
padło ofiarą zbrodni katyńskiej.

Ligowej tabeli w momencie wybuchu wojny przewodził chorzowski Ruch, ale czy
ostatecznie sięgnąłby po mistrzowski tytuł? Dzisiaj, kiedy możemy cieszyć się wolnym
krajem, dzięki odwadze i poświęceniu narodowych bohaterów, pragniemy oddać im hołd i
podziękować w ten wyjątkowy sposób.. 

9 listopada na stadionie Polonii Warszawa odbył się turniej, w którym młodzi piłkarze
symbolicznie dokończyli ligę z 1939 roku. Na boisku zagrały dzieci reprezentujące historyczne
kluby, a wszystko w otoczce prawdziwego piłkarskiego święta.

W turnieju wzięły udział: Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Pogoń Lwów, AKS Chorzów, Warta
Poznań, Cracovia Kraków, Polonia Warszawa, Garbarnia Kraków oraz gościnnie: Lechia
Gdańsk i Pogoń Kraków. Mecze rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych wśród młodych
piłkarzy z roczników 2010 i 2008 (łącznie około 350 uczestników).

Rozgrywki odbyły się 9 listopada 2019 (sobota) na stadionie Polonii Warszawa na głównej
płycie oraz na boisku bocznym.

Dla gości i drużyn przez cały czas wokół stadionu działały liczne punkty i stoiska edukacyjne.

Na terenie stadionu można było:

wysłuchać prelekcji historycznych  Instytutu Pamięci Narodowej o dziejach
polskiego sportu w okresie międzywojennym,

wziąć udział w konkursach historycznych,

w strefie Cobi podziwiać ekspozycję modeli historycznych „Historia Wojska
Polskiego”, a takżę poznać zasad Historycznej Gry Bitewnej,

wysłuchać koncertu Przemysława Majewskiego, który prowadził akcję „100 tysięcy
płyt na 100-lecie Niepodległości”,

zobaczyć punkt edukacyjny „Pierwsza pomoc”, który poprowadziła Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” oraz punkt fizjoterapii sportowej i
USG, który poprowadziła klinika „Return To Play”,

przed budynkiem głównym stanęło Mobilne Centrum Edukacji, dzięki któremu
można było zanurzyć się w świecie wirtualnej nauki, odkryć tajniki robotyki lub
nauczyć się podstaw programowania.

Reportaż z II Turnieju Niepodległości o Puchar PGE
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Gratulujemy zwycięzcom.
Zespoły Warta Poznań 2008 i Cracovia 2010 zajęły pierwsze miejsca w klasyfikacji
klubowej.

Poniżej pełna klasyfikacja

ROCZNIK 2008
1. Warta Poznań
2. Cracovia
3. Ruch Chorzów
4. Polonia I Warszawa
5. Wisła Kraków
6. Pogoń Kraków
7. Lechia Gdańsk
8. Garbarnia Kraków
9. Pogoń Lwów
10. Polonia II Warszawa
11. AKS Chorzów
 
ROCZNIK 2010
1. Cracovia
2. Pogoń Kraków
3. Wisła Kraków
4. Warta Poznań
5. Lechia Gdańsk
6. Polonia II Warszawa
7. Polonia I Warszawa
8. Garbarnia Kraków
9. Ruch Chorzów
10. AKS Chorzów
11. Pogoń Lwów

 

Film podsumowujący zeszłoroczny turniej:
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