
PREZENTACJE

Dyplomacja sportowa jest kategorią,
która dopiero od niedawna zaczęła być
analizowana przez naukowców w ska-
li międzynarodowej, podczas gdy w Pol-
sce nie została jak dotąd podjęta nie-
mal w ogóle.

Wprowadzenie
Artykuł ma na celu analizę jednej z mniej znanych

w Polsce imprez sportowych, jaką są Igrzyska Frankofoń-
skie (oryg. Jeux de la Francophonie), z perspektywy ich po-
litycznej użyteczności związanej z budowaniem bliskich
relacji pomiędzy państwami należącymi niegdyś do fran-
cuskiego imperium kolonialnego. Często pojawia się po-
gląd, iż celem organizacji tego wydarzenia sportowego jest
wzmacnianie francuskich wpływów w państwach, które
stanowiły niegdyś jej kolonie, i które na skutek procesu

dekolonizacji uzyskały niepodległość. W związku z powyż-
szym w artykule podjęta zostanie próba weryfikacji hipo-
tezy, zgodnie z którą Igrzyska Frankofońskie stanowią
narzędzie utrzymywania francuskich i częściowo kanadyj-
skich wpływów w rozwijających się państwach, które nale-
żały niegdyś do francuskiego imperium kolonialnego.

Dyplomacja sportowa jest kategorią, która dopiero od
niedawna zaczęła być analizowana przez naukowców
w skali międzynarodowej, podczas gdy w Polsce nie zosta-
ła jak dotąd podjęta niemal w ogóle. Najczęściej jest ona
określana jako część dyplomacji publicznej. Sam termin
obejmuje działalność związaną z wykorzystywaniem spor-
tu w celach dyplomatycznych, takich jak budowanie przy-
jaźni międzynarodowej, wysyłanie komunikatów o nieza-
dowoleniu z polityki takiego czy innego kraju, kształtowa-
nie międzynarodowego wizerunku państwa itp. Jest to więc
pojęcie o stosunkowo szerokim zakresie. Jest także wiele
sposobów, na jakie dyplomacja sportowa może być reali-
zowana. Osiąganie sukcesów sportowych pomaga w budo-
waniu prestiżu państwa, organizacja wielkich imprez spor-
towych pozwala pokazać światu dane państwo czy miasto
w pozytywnym świetle oraz zakomunikować wiele innych
informacji, np. pokojowe nastawienie rządu danego kraju.
Z kolei chociażby poprzez bojkot sportowy można zako-
munikować państwu czy też innym podmiotom przykła-
dowo niezadowolenie z prowadzenia przez niego polityki
czy to wewnętrznej, czy międzynarodowej. Wreszcie dzię-
ki zarządzaniu kontaktami w sferze sportu można kształ-
tować bliższe relacje między państwami.

Można wyróżnić cały szereg typów dyplomacji sporto-
wej, przede wszystkim zaś pozytywną – ukierunkowaną na
zbliżenie międzynarodowe oraz negatywną – zorientowaną
na konflikt międzynarodowy. Biorąc pod uwagę tematykę
niniejszego artykułu istotna jest oczywiście pozytywna dy-
plomacja sportowa, które może służyć do nawiązywania
bliższych relacji pomiędzy krajami wrogimi względem sie-
bie, ale także zacieśniania relacji pomiędzy państwami
utrzymującymi dobre stosunki. Kontakty sportowe mogą
bowiem być także wykorzystywane jako element wzmac-
niania przyjaźni czy też sojuszy międzynarodowych. Może
to dotyczyć tradycyjnych sojuszników, państw przyjaznych
czy choćby sąsiadujących. Ten ostatni typ obrazuje poli-
tyczną użyteczność organizacji Igrzysk Frankofońskich.
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Artykuł stanowi studium przypadku dotyczące dyplo-
macji sportowej ukierunkowanej na wzmocnienie przyjaźni
pomiędzy określoną grupą państw oraz uzyskiwania wpły-
wu jednych państw na drugie. Analiza została przeprowa-
dzona na podstawie casusu Igrzysk Frankofońskich. Inny-
mi przejawami tego typu dyplomacji sportowej są chociaż-
by Igrzyska Wspólnoty Narodów dotyczące dawnego im-
perium brytyjskiego czy dawniejsze imprezy sportowe
ukierunkowane na wzmacnianie przyjaźni między Związ-
kiem Radzieckim a jego państwami satelickimi. Przepro-
wadzone studium posłuży do skonstruowania uogólnień
dotyczących dyplomacji sportowej jako narzędzia zbliża-
nia bliskich sobie państw.

O igrzyskach frankofońskich
Przed przejściem do właściwiej analizy należy wspo-

mnieć o podmiocie politycznym silnie związanym z Igrzy-
skami Frankofońskimi, stanowiącym swoistą dla nich pod-
stawę. Chodzi mianowicie o Międzynarodową Organiza-
cję Frankofonii, która zgodnie z oficjalnymi założeniami
jest „przestrzenią dla dialogu, współpracy i partnerstwa
przy głębokim poszanowaniu różnorodności”. Jej jedność
ma być oparta na „wspólnych wartościach i języku oraz
oddaniu promocji pokoju, sprawiedliwości, bezpieczeń-
stwa, solidarności, demokracji, respektowania praw czło-
wieka i podstawowych wolności”1. Elementem scalającym
organizacji jest język francuski oraz „współdzielone huma-
nistyczne wartości promowane przez język francuski”.
Stworzono ją w 1970 roku z misją urzeczywistnienia soli-
darności pomiędzy państwami i rządami2. W swojej dzia-
łalności organizacja skupia się na kwestiach języka i kul-
tury, jednak ma ona oczywiście także znaczenie politycz-
ne jako forum dialogu i współpracy pomiędzy państwami
członkowskimi. Należy oczywiście wskazać, iż w dużej
mierze organizacja skupia państwa należące niegdyś do
francuskiego imperium kolonialnego, stąd może być tak-
że postrzegana jako pewne forum podtrzymania wytworzo-
nych w okresie kolonializmu więzi.

Igrzyska Frankofońskie są cyklicznym wydarzeniem
sportowym opartym na podstawach kulturowo-języko-
wych, stąd niekiedy określane są także jako igrzyska fran-
cuskojęzyczne3. Niekiedy zaliczane są do tzw. mega-wyda-
rzeń sportowych, m.in. z uwagi na fakt pozostawienia spu-
ścizny w państwie goszczącym je4, jednak nie wszyscy au-
torzy są zgodni co do zaliczenia Igrzysk Frankofońskich
do tej kategorii. Oficjalnym celem igrzysk jest podkreśla-
nie solidarności i przyjaźni pomiędzy młodzieżą z krajów
francuskojęzycznych5.

Organizatorem Igrzysk Frankofońskich jest Międzyna-
rodowy Komitet Igrzysk Frankofońskich (oryg. Le Comité
International dej Jeux de la Francophonie)6. O ich organi-
zacji zdecydowano w 1987 roku podczas szczytu Franko-
fonii (oryg. Sommet de la francophonie) w Quebecu7.
Ustalono, iż zawody będą się odbywały co cztery lata
w jednym z państw członkowskich Frankofonii8. Począt-
kowo jednak odbywały się one w nieregularnych interwa-
łach czasowych (1989, 1994, 1997), dopiero potem dosto-
sowano się do pierwotnych założeń. W kontekście miej-
sca odbywania się Igrzysk Frankofońskich należy zauwa-
żyć, iż w przeciwieństwie do wielu innych imprez multi-
sportowych (a więc obejmujących szereg dyscyplin spor-
towych) jak igrzyska olimpijskie czy Igrzyska Wspólnoty
Narodów, Igrzyska Frankofońskie są organizowane przez
państwa, nie miasta9.

Pierwsze Igrzyska Frankofońskie zostały zorganizowa-
ne w Maroku w 1989 roku, w dwóch miastach – Casablan-
ce i Rabacie. Co ciekawe, w zawodach tych swoje drużyny
wystawiły także państwa nieposiadające bezpośrednich
związków z językiem francuskim, jak Albania, Bułgaria,
Czechy, Mołdawia, Polska, Słowacja i Słowenia10. Sytuacja
taka ma miejsce do chwili obecnej. Wynika to z faktu, iż
do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii należy 57
krajów oraz 23 państwa stowarzyszone. Ta druga grupa nie
ma raczej bliższych związków historycznych z Francją,
niemniej kraje do niej należące są uprawnione do brania
udziału w zawodach11. Dodać trzeba, iż liczba drużyn bio-
rących udział w Igrzyskach Frankofońskich jest jeszcze
większa, bowiem uczestniczą w nich zarówno drużyny
narodowe, jak i regionalne. Przykładowo Kanada repre-
zentowana jest odpowiednio przez Québec, Nowy Brunsz-
wik oraz pozostała część Kanady – określane odpowied-
nio jako Team Canada, Team Canada-Quebec i Team Ca-
nada-New Brunswick12. Dodaje to Igrzyskom Frankofoń-
skim swoistości, ponieważ przyjęło się, iż w międzynaro-
dowych imprezach sportowych startują raczej drużyny
narodowe, a ponadto w przeciwieństwie do innych wyda-
rzeń sportowych, które można uznać za regionalne (cho-
ciaż nie pod względem geograficznym) jak np. Igrzyska
Wspólnoty Narodów, zachowano bardziej otwartą formu-
łę i nie ograniczono udziału w imprezie, np. do państw,
w których francuski jest językiem urzędowym lub które na-
leżały do francuskiego imperium kolonialnego, ale jak
wspomniano mogą w nich także uczestniczyć państwa sto-
warzyszone Frankofonii.

Rozpatrując miejsca rozgrywania Igrzysk Frankofoń-
skich warto wspomnieć, iż zgodnie z założeniami zawody
te mają odbywać się naprzemiennie w rozwiniętych kra-
jach Północy i rozwijających Południa13. W praktyce na-
przemienna kolejność jest niekiedy zachwiana, jednak pa-
rytet jak dotąd jest zachowywany: kolejne zawody odbywa-
ły się w Maroku (1989), Francji (1994), Madagaskarze
(1997), Kanadzie (2001), Nigrze (2005), Libanie (2009),
Francji (2013), natomiast planowane mają się odbyć
w Wybrzeżu Kości Słoniowej (2017), zaś o organizację
igrzysk w 2021 roku aplikują Francja – Gwadelupa, Kana-
da – Nowy Brunszwik i Kanada – Quebec14. Warto wspo-
mnieć, iż imprezy odbywające się w 1989 roku w Maroku,
w 1997 roku na Madagaskarze i w 2005 roku w Nigrze
należały do pierwszych na świecie ważnych wydarzeń
multi-sportowych, które zorganizowano na kontynencie
afrykańskim. Na szczególną uwagę zasługują natomiast
igrzyska z 2005 roku organizowane w Nigrze – jednym
z najsłabiej rozwiniętych państw świata15. Koncepcja roz-
grywania wielkich wydarzeń sportowych naprzemiennie
w różnych rejonach świata nie jest niczym nowym a kwe-
stie geograficzne często stanowią istotne kryterium wybo-
ru ich organizatora, jednak w tym przypadku jako kryte-
rium wskazane jest należenie danego państwa do grupy
państw rozwijających się bądź rozwiniętych, zgodnie z sym-
bolicznym podziałem globalnego świata na rozwiniętą
Północ i nierozwinięte Południe. Inicjatywę taką należa-
łoby ocenić w sposób pozytywny, bowiem za wyjątkiem
kilku przypadków z ostatnich lat (Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej w Republice Południowej Afryki w 2010
roku oraz w Brazylii w 2014 roku, igrzyska olimpijskie
w Rio de Janeiro w 2016 roku, Igrzyska Wspólnoty Naro-
dów w Delhi w 2010 roku) niemal wszystkie wielkie im-
prezy sportowe były organizowane przez państwa rozwi-
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nięte. Zgodnie z często powtarzaną tezą, iż sport może
nieść wiele korzyści dla słabiej rozwiniętych regionów
świata, koncepcja Igrzysk Frankofońskich wydaje się po-
zytywna, podkreślając zarazem egalitaryzm bogatszych
i biedniejszych państw członkowskich Międzynarodowej
Organizacji Frankofonii.

Kolejnym elementem swoistym Igrzysk Frankofoń-
skich jest fakt, iż rywalizuje się w nich nie tylko w spor-
tach, ale także w sztuce, podobnie jak miało to miejsce
podczas pierwszych igrzysk olimpijskich. Liczba konku-
rencji nie jest jednak stała, zmianom ulegają także sporty,
w których się rywalizuje16. Właśnie nawiązanie do sztuki
na równi ze sportem jest wyróżnikiem Igrzysk Frankofoń-
skich – konkurencje kulturalne są w tym przypadku inte-
gralną częścią całego wydarzenia17. Należy wskazać, iż
wzrost kulturalnego wpływu Francji jest wskazywany jako
jeden z celów organizacji igrzysk18. Sport co prawda zali-
czany jest do kultury masowej, jednak odwołania także do
kultury wysokiej wydają się być adekwatne, biorąc pod
uwagę wspomniany cel czy to Igrzysk Frankofońskich, czy
szerzej samej Frankofonii, jakim jest utrzymywanie kultu-
rowych wpływów Francji oraz podtrzymywanie znaczenia
języka francuskiego w poszczególnych państwach.

Igrzyska frankofońskie
w kontekście dyplomacji sportowej

Stosunkowo powszechny jest pogląd, iż Igrzyska Fran-
kofońskie, obok Igrzysk Wspólnoty Narodów i igrzysk
olimpijskich, a w przeszłości także Spartakiad, są organi-
zowane z pobudek politycznych19. Igrzyska Frankofońskie
są z resztą bardzo często przyrównywane w szczególności
do Igrzysk Wspólnoty Narodów. Pojawiają się bowiem
poglądy, iż Frankofonia w wielu kwestiach wzorowała się
na Wspólnocie Narodów, m.in. poprzez sztucznie tworzo-
ne wydarzenia, takie jak właśnie Igrzyska Frankofońskie20.
Z drugiej strony wielu badaczy twierdzi, iż świat franko-
foński w rzeczywistości nie ma odpowiednika Igrzysk
Wspólnoty Narodów, mimo że twierdzi się, iż Igrzyska
Frankofońskie naśladują Igrzyska Wspólnoty Narodów21

pod względem celu, jakim jest podtrzymanie więzi,
w szczególności pomiędzy rozwiniętymi Francją i Kanadą
a dawnymi koloniami22. Należy w związku z tym postawić
pytanie czy Igrzyska Frankofońskie powinny być rozpatry-
wane przede wszystkim jako narzędzie podtrzymywania
więzi, czy też politycznych wpływów w dawnych koloniach
przez rozwinięte Francję oraz w pewnym stopniu Kana-
dę?

Według Barrie’go Houlihana Igrzyska Frankofońskie
dają Francji ważną okazję, aby odnowić dawne powiąza-
nia kolonialne oraz, aby promować swoje ambicje jako glo-
balnego aktora23. Autor ten prezentuje zatem realistyczne
podejście, zgodnie z którym w Igrzyskach Frankofońskich
widzi się narzędzie działania przede wszystkim dawnego
mocarstwa kolonialnego. W podobny sposób ich znacze-
nie jest postrzegane przez części społeczeństw krajów roz-
wijających się, które biorą udział w igrzyskach. Przykła-
dowo podczas Igrzysk Frankofońskich w Nigrze mieszkań-
cy tego kraju wyrażali obawy przed neokolonializmem i do-
minującą rolą Francji w ramach Frankofonii. Jak miał
powiedzieć jeden z francuskojęzycznych mieszkańców
Nigru podczas wywiadu przeprowadzonego w trakcie im-
prezy, „świat frankofoński jest moim zdaniem ukrytym dą-
żeniem do neokolonializmu a rolą igrzysk jest przede
wszystkim rozprzestrzenianie francuskich wartości i ideolo-

gii”24. Chociaż ze stwierdzeniem tym można polemizować,
to przecież ukierunkowanie zarówno samej Międzynarodo-
wej Organizacji Frankofonii, jak i Igrzysk Frankofońskich
na promocję języka francuskiego i francuskojęzycznej kul-
tury można po części w ten sposób interpretować.

Przytoczoną wyżej opinię B. Houlihana, jak się zdaje,
należałoby nieco przeformułować. Biorąc pod uwagę
wspominane wcześniej cele Igrzysk Frankofońskich oczy-
wistym jest, że obok deklarowanej chęci podtrzymywania
więzi pomiędzy daną grupą państw w dużej mierze chodzi
także o utrzymywanie związku pomiędzy dawnymi kolo-
niami a Paryżem. Widać to chociażby w zorientowaniu
inicjatywy na promocję języka francuskiego, co wiąże się
oczywiście z zachowaniem ich bliskości kulturowej wzglę-
dem Francji. Co ciekawe jednak, to nie tylko Francja po-
dejmuje kroki ukierunkowane na dyplomatyczne wykorzy-
stanie Igrzysk Frankofońskich, ale także drugie spośród
rozwiniętych państw powiązanych niegdyś kolonialne
z Francją – Kanada, która jednak tylko częściowo jest fran-
cuskojęzyczna.

Rozpatrując kwestię wywierania wpływu przez rozwi-
nięte Francję i Kanadę na biedniejsze państwa rozwijające
się poprzez organizację Igrzysk Frankofońskich trzeba
stwierdzić, iż polega on przede wszystkim na działaniu
z zakresu dyplomacji publicznej. Jak się zdaje, jest to typo-
we działanie dla dawnych mocarstw kolonialnych, bowiem
podobne inicjatywy mogą być dostrzeżone w skierowanych
do państw należących do dawnego imperium brytyjskiego
Igrzysk Wspólnoty Narodów czy w przeznaczonych dla
dawnych kolonii portugalskich Igrzyskach Lusofonicz-
nych25. Mimo, że sama kategoria dyplomacji sportowej na
ogół jest zaliczana do dyplomacji publicznej, to niektóre
z podejmowanych w jej ramach działań w sposób szczególny
odpowiadają charakterystycznym technikom dyplomacji
publicznej, mianowicie sportowa pomoc rozwojowa.

W ramach państw należących do Frankofonii prowa-
dzone są liczne działania, które można określić jako spor-
towa pomoc rozwojowa. Można powiedzieć, że swoistą
forpocztę dla Igrzysk Frankofońskich stanowiły właśnie
programy wspierania sportu we francuskojęzycznych pań-
stwach rozwijających się, sponsorowanych przez Konferen-
cję Ministrów do spraw Młodzieży i Sportu Państw Fran-
cuskojęzycznych (oryginalnie Conférence des ministres de
la Juenesse et des Sports des pays francophones, w skrócie
CONFEJS)26.

Jak wspomniano, Igrzyska Frankofońskie organizowa-
ne są zgodnie z formułą naprzemiennego odbywania się
ich w państwach rozwiniętych i rozwijających się. W sytu-
acjach, kiedy biedne państwa Południa goszczą sportow-
ców i artystów w ramach tej imprezy, rozwinięte państwa
Frankofonii – Francja i Kanada wspierają finansowo orga-
nizację zawodów. Przykładowo wspomniane zawody
w Nigrze w dużej mierze były dotowane przez rządy Fran-
cji i Kanady27. Działania te stanowią uzupełnienie dla licz-
nych programów pomocowych dla najbiedniejszych państw
francuskojęzycznych, które są prowadzone przez Między-
narodową Organizację Frankofonii28.

Opisana wyżej pomoc rozwojowa jest typową formą
dyplomacji publicznej, ukierunkowaną, m.in. na poprawę
wizerunku państwa udzielającego wsparcia. Wpływ wize-
runkowy jest w tym przypadku zarówno kierunkowy –
dotyczący postrzegania darczyńcy w państwie przyjmują-
cym pomoc, jaki i bardziej uniwersalny – poprawiający
postrzeganie danego kraju w szeregu społeczeństw. Zatem
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także w tym kontekście dostrzec można polityczne i dy-
plomatyczne znaczenie Igrzysk Frankofońskich.

Analizując Igrzyska Frankofońskie z perspektywy po-
zytywnej dyplomacji sportowej nie należy zapominać tak-
że o najbardziej oczywistym zagadnieniu związanym
z tworzenie okoliczności dla spotkania się przedstawicie-
li wielu państw podczas festiwalu sportu i kultury, jakim
są Igrzyska Frankofońskie. Pomijając zagadnienie kształ-
towania wpływów jednych państw na drugie, sam fakt or-
ganizacji takiego spotkania wpływa na pojawianie się wię-
zi pomiędzy sportowcami w pierwszej kolejności, wtórnie
zaś całymi społeczeństwami. Pod tym względem wizja jed-
nego z ojców nowożytnego sportu – Pierre’a de Couberti-
na – nie zdezaktualizowała się.

Konkluzje
W artykule przedstawiona została po krótce mało zna-

na w Polsce impreza sportowo-kulturalna, jaką są Igrzy-
ska Frankofońskie. Następnie podjęto próbę weryfikacji
hipotezy badawczej, zgodnie z którą ta impreza sportowa
stanowi narzędzie utrzymywania wpływów rozwiniętych
krajów francuskojęzycznych w państwach rozwijających się.
Analiza informacji dotyczących Jeux de la Francophonie
pozwala na przynajmniej częściowe potwierdzenie tej hi-
potezy. Świadczy o tym przede wszystkim formuła zawo-
dów oparta na wspólnocie językowej oraz dołączenie do
rywalizacji kwestii kulturalnych. W oczywisty sposób pro-
wadzi to do większej „obecności” samej Francji w tych
krajach – uczestniczących w zawodach, przede wszystkim
zaś organizujących je.

Biorąc pod uwagę formułę Igrzysk Frankofońskich na
uwagę zasługuje także kwestia organizowania ich naprze-
miennie w państwach rozwiniętych i rozwijających się, co
stanowi swego rodzaju ewenement, jeśli chodzi o duże im-
prezy sportowe. Przyznawanie prawa organizacji Igrzysk
Frankofońskich słabo rozwiniętym państwom sugeruje
odwołanie do egalitarnych wartości i równości, co jest
zbieżne z deklarowanymi celami tej imprezy sportowej.
Niemniej organizacja tego typu eventów to dla takich kra-
jów wielkie wyzwanie, stąd korzystają one z pomocy finan-
sowej bogatszych państw członkowskich Frankofonii –
Francji i Wielkiej Brytanii. Pojawia się w związku z tym
pytanie o motywację tych państw, jeśli chodzi o przezna-
czanie środków finansowych na organizację imprezy spor-
towej w innym kraju. Podobnie jak w przypadku innych
działań klasyfikowanych jako sportowa pomoc rozwojo-
wa, prowadzi to do poprawy postrzegania państwa udzie-
lającego pomocy, w tym przypadku Francji i Kanady,
w krajach otrzymujących pomoc oraz niekiedy także w in-
nych państwach. Zatem także pod tym względem Igrzyska
Frankofońskie mogą posłużyć jako formuła dla kreowa-
nia pozycji i wpływu bogatych państw francuskojęzycznych
w dawnych koloniach Francji.

Pomimo powyższych przesłanek nie można jedno-
znacznie stwierdzić, iż Igrzyska Frankofońskie czy szerzej
sama Frankofonia ukierunkowane są wyłącznie na utrzy-
mywania postkolonialnych wpływów Francji oraz częścio-
wo budowania wpływów Kanady we francuskojęzycznych
krajach Południa. Formuła zawodów, mimo że daje moż-
liwości ku temu, zachowuje jednocześnie ukierunkowanie
na wzmacnianie dwustronnych, a nie tylko jednostronnych
więzi. Już sam fakt rozgrywania tych zawodów także
w państwach rozwijających się wiąże się z tym. Chociaż
współfinansowanie takich zawodów pozytywnie wpływa na

wizerunek darczyńców, to organizacja zawodów sporto-
wych jest typowym przykładem dyplomacji sportowej ukie-
runkowanej na kształtowanie wizerunku międzynarodowe-
go ich gospodarza. Zatem potencjalne korzyści odnoszą
w tym przypadku także państwa rozwijające się. Właśnie
z tego względu wskazano na jedynie częściowe potwierdze-
nie postawionej we wstępie hipotezy.

 Przeprowadzona analiza pozwoliła także na sformu-
łowanie konstatacji odnośnie dyplomacji sportowej ukie-
runkowanej na wzmacnianie bliskości pomiędzy państwa-
mi, w tym przypadku należącymi niegdyś do francuskiego
imperium kolonialnego. Jak się okazuje, cykliczna impreza
sportowa zapewnia szereg możliwości wzmacniania poczu-
cia więzi pomiędzy daną grupą państw. Jak się jednak zda-
je, profity wynikające z tego typu współpracy pozostają
asymetryczne na korzyść krajów dominujących, w tym przy-
padku Francji i w pewnym stopniu Kanady.
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Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie mało znanego w Pol-

sce wydarzenia sportowego, jakim są Igrzyska Frankofońskie.
Będzie ono przeanalizowane z perspektywy jego dyplomatycz-
nego wpływu na bliskość pomiędzy Francją a dawnymi pań-
stwami kolonialnymi w ramach pozytywnej dyplomacji spor-
towej.

W badaniu stanowiące studium przypadku podjęta zo-
stała próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą Igrzyska Fran-
kofońskie stanowią narzędzie utrzymywania francuskich
i częściowo kanadyjskich wpływów w rozwijających się pań-
stwach, które należały niegdyś do francuskiego imperium
kolonialnego.

Słowa kluczowe: igrzyska frankofońskie, dyplomacja spor-
towa, przyjaźń międzynarodowa, polityka zewnętrzna Francji

Abstract
Jeux de la Francophonie as an example of sports diplomacy

directed at enhancing closeness between states
The aim of the article is to investigate a relatively unk-

nown sports event in Poland – Francophonie Games. It will
be analyzed from the perspective of its diplomatic influence
on the closeness between France and its former colonies wi-
thin positive sports diplomacy.

In the research, an attempt to verify a hypothesis stating
that the Francophonie Games serve as a tool of holding French
and partly Canadian influence in developing countries that
used to belong to the French colonial empire will be made.

Keywords: jeux de la Francophonie, sports diplomacy, in-
ternational friendship, external policy of France
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