OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W ROKU 2018
PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING

(dodatkowo: CEL I MISJA NA ROK 2019)

3 krok Rewolucji Nordic Walking - całkowite odejście PSNW od rywalizacji „na czas” w
nordic walking!

STYCZEŃ
Kalendarz Ewy Chodakowskiej z 12 najpiękniejszymi trasami do biegania/nordic
walking – Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest partnerem projektu

Fundacja RECAL - współpraca podczas pierwszej edycji wydarzenia pn. „Postaw
suty w lutym 2018”
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Noc-Zima-Góry 2018 – hasło przewodnie cyklu: SKAŁA / inauguracja cyklu /
podsumwanie inauguracji autorstwa PSNW

Za nami pierwsze nocne, zimowe zdobycie. W 2018 roku hasłem przewodnim cyklu jest
"Skała". Cykl rozpoczął się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jako pierwszy szczyt
zdobywaliśmy Pieskową Skałę z zamkiem na szczycie i Wzgórze 502, jeden z
najwyższych punktów tego regionu. Spotkaliśmy się w sobotę, w dn. 20.01.18 r., w Woli
Kalinowskiej (w okolicy Ojcowa), w PTSM, gdzie mieściła się nasza baza noclegowa. Po
obowiązkowej rejestracji, wypełnieniu przez Uczestników niezbędnych formalności i
odebraniu identyfikatorów, nastąpiła rozgrzewka, po której ok. g. 19.00 wyruszyliśmy
na nocną i zimową trasę - w stronę Pieskowej Skały, gdzie stoi wspaniały zamek z
Maczugą Herkulesa w tle... Przez pola, łąki, lasy... szlakami pieszymi (nie zabrakło
oczywiście Uczestników, którzy tę trasę przemierzyli w samych szortach i t-shirtach) po
ok. 6 km doszliśmy wszyscy do tajemniczego zamku, który został specjalnie dla grupy
Nocnych, Zimowych Zdobywców otwarty. W międzyczasie Zdobywcy mogli zapoznać się
z zasadami działania termowizora, a także wysłuchać kilku ciekawostek związanych z
tymże terenem. Dzięki współpracy Organizatorów - Stowarzyszenia Noc-Zima-Góry i
Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking z zamkowym muzeum - mieliśmy wyjątkową
możliwość wejścia na dziedziniec zamku nocą. Piękna perspektywa zza murów, nocne,
zimowe widoki, jasne, gwiaździste niebo ze świecącym księżycem, skały... Po kilkunastu
minutach spędzonych na dziedzińcu zamku i pamiątkowych zdjęciach, wyruszyliśmy na
drugą część trasy nocnej, w stronę bazy noclegowej. Ok. g. 22.00 w schroniskowej
świetlicy odbyło się mini slajdowisko, które przygotował dla Uczestników Michał Banaś,
mieszkaniec Krakowa, który wychował się w Ojcowie, geolog, obecnie pracownik PAN.
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Prelekcja dotyczyła... Zamku Książ i niedostępnych dla zwiedzających ukrytych miejsc na
tym zamku - Uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowej wiedzy Michała i zobaczyć sporo
ciekawych zdjęć. Dlaczego akurat Zamek Książ na Jurze? Niech to pozostanie naszą
tajemnicą! Po jakże krótkiej nocy spędzonej w przytulnych pokojach PTSM w Woli
Kalinowskiej, ok. g. 6.20 spotkaliśmy się na parkingu, by wyruszyć na akcję "Złap
wschód". Już po pierwszych krokach na zewnątrz wiedzieliśmy, że słońce nie będzie
raczej chętne, by do nas wychodzić i raczej nie da nam się "złapać"... Sypiący, a zarazem
skrzypiący pod nogami i oponami aut śnieg, biały, skalny i jurajski krajobraz... - tak
przywitaliśmy dzień przy Wzgórzu 502. Następnie przemaszerowaliśmy w stronę
niemałej jaskini Łabajowej, gdzie weszliśmy i wysłuchaliśmy krótkiego wykładu na
temat skał, geologii i tutejszych jaskiń. Następnie udaliśmy się do Zamku na Pieskowej
Skale, gdzie znajdują się ciekawe zbiory z Wawelu (to oddział wawelskiego muzeum).
Byliśmy jedyną grupą, a panie w muzeum bardzo chętnie opowiadały nam legendy,
historie i ciekawostki na temat zamku. Spędziliśmy tutaj prawie 2 godziny. Byliśmy
zachwyceni. Po zjedzeniu pysznego obiadu w zamkowej restauracji, zakończyliśmy
nasze aktywne 24 godziny! To był bardzo wyjątkowy czas, Jura okazała się dla nas
bardzo przyjazna, a skały wyjątkowe, Uczestnicy wspaniali.
Dziękuję Uczestnikom w imieniu Organizatorów za tak liczne przybycie i udział w
naszym cyklu. Dziękuję Michałowi Banasiowi za wyjątkowe przygotowanie i pomoc w
organizacji naszej inauguracji!
Kolejne spotkanie Nocnych, Zimowych Zdobywców odbędzie się 10 lutego - tym razem
zdobywamy skalny Szczeliniec - przed nami noc na szczycie i kilka niespodzianek, nad
którymi już pracujemy.
14.01.18 wielki finał WOŚP w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki
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LUTY
03.02.18 - pierwsza edycja wydarzenia pn. “Postaw suty w lutym 2018” = 200
uczestników z całej Polski / podsumwanie autorstwa Pauliny Ruty (PSNW); współpraca
z PTTK Jagodna

Nad tym wydarzeniem pracowaliśmy z Piotrem od lutego 2017. Wielokrotnie
przemierzaliśmy bystrzyckie lasy, wybieraliśmy dogodny teren i odpowiednie miejsce.
Każdą wolną chwilę spędzaliśmy na dyskusjach na temat... sutów. Suty totalnie nas
zakręciły...
I wczoraj-kiedy nadszedł „ten dzień”- realizacja naszego innowacyjnego pomysłu...
prawie 200 uczestników “na dobry start” - byliśmy pełni emocji, ale także ogromnej
radości i dobrej energii. Doceniamy kontakt z uczestnikami, rozmowę, wspólne zdjęcia,
integrację. Nie wątpiliśmy - ani przez chwilę!!!, bo wiedzieliśmy, byliśmy pewni!!!, że to
jest to! Połączyliśmy siły z PTTK Jagodna - z Mają i Józkiem, którzy od samego początku
zaoferowali nam ogromne wsparcie. PTTK Jagodna to wspaniała Załoga! Bez nich to
wydarzenie
nie
miałoby
sensu!!!
Cieszymy się, że nasza wspólna praca nie poszła na marne, że potrafiliście ją docenić
poprzez liczne podziękowania i miłe gesty. Cieszymy się razem z Wami, bo to
wydarzenie to spełnienie naszego wielkiego marzenia, czujemy to całym sercem i
zrobimy kolejną edycję, oczywiście razem z PTTK Jagodna i Załogą!!! To będzie nasz
kolejny krok dalej! Szykujcie suty na 2019! PSNW pozdrawia!
p.s. Jestem pod wrażeniem tej ogromnej ilości osób, które wczoraj poznałam! Z całej
Polski! Uwielbiam takie akcje - poznawanie nowych ludzi, na maxa pozytywnie
zakręconch wariatów, którzy "czują" tak samo jak ty, podobnie "rozkminiają" świat –
bezcenne.
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Biwak Zimowy 2018 w ramach cyklu pn. Noc-Zima-Góry 2018 / podsumowanie
autorstwa PSNW

W dn. 23-25.02.2018 w schronisku PTTK Szwajcarka i okolicy odbył się trzeci już Biwak
Zimowy Noc-Zima-Góry. W tym roku, oprócz techniki nordic walking, hasłem
przewodnim całego cyklu jest "Skała". To oznacza, że Nocni, Zimowi Zdobywcy poznają
wyjątkowe i legendarne skały w Polsce - podczas biwaku były to skały w Górach
Sokolich. W trzy dni Uczestnicy zdobyli 3 skalne szczyty: Krzyżną Górę (w piątek nocą),
Skalnik (w sobotę - wyprawa całodzienna zakończona pysznym obiadem w Karioce) i
Sokolik (akcja "Złap wschód!"). Podczas biwaku odbyło się także integracyjne, wspólne
nocne ognisko oraz wyjątkowy koncert poezji śpiewanej z cyklu "Szwajcarkowe granie",
podczas którego wystąpił na żywo artysta Tomasz Olesiński. Po koncercie uczestnicy
muzykowali i rozmawiali do białego rana... W niedzielę, oprócz słynnej już akcji pn.
"Złap wschód!", która tym razem odbyła się na stromym Sokoliku, swoją prelekcję
przedstawił Człowiek Gór - Jerzy Gorczyca, który przybliżył Uczestnikom historię
Sokolików, pokazał sprzęt wspinaczkowy, ale także udzielał odpowiedzi na ciekawe
pytania
Uczestników.
-Usłyszeliśmy wiele cennych rad od Jurka, także tych "życiowych". Od gór możemy się
sporo nauczyć, a obcowanie z przyrodą pozwala lepiej zrozumieć świat... Uczy
współpracy i pokory. To była wyjątkowo ciekawa prelekcja - informuje zadowolona i
uśmiechnięta
Paulina
Ruta,
pomysłodawca
projektu,
prezes
PSNW.
-To tutaj swoje przygody ze wspinaczką zaczynami czołowi światowi himalaiści, m.in.
Wanda Rutkiewicz, której zdjęcie wisi w schronisku na głównej pozycji. To dla nas
niezwykle ważne, bo w tym miejscu naprawdę czuć wielką historię, a zarazem
tajemnicę. To miejsce jest ważne i nie mogło go zabraknąć podczas naszego cyklu przecież hasłem przewodnim jest w tym roku "Skała"! Warto tu przyjechać. Jest cicho,
kameralnie i cudownie. Można zapomnieć o całym świecie. Wszędzie skały i piękne,
czyste,
pachnące
lasy...
dodaje
Ruta.
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Biwak zimowy trwał 3 dni. Uczestnicy wyrażali ogromne zadowolenie i radość, a
podczas całego biwaku panowała świetna, przyjazna atmosfera, ale zarazem wszyscy
byli zdyscyplinowani i chętni do poznawania nowych regionów naszego pięknego kraju.
Co ciekawe najmłodszą Uczestniczką śpiącą w namiocie razem z tatą i psem przez dwie
noce była 13-letnia Julka z Żor. Przypomnijmy, że temperatura nocą sięgała na polu
namiotowym przy Szwajcarce do minus 20 stopni Celsjusza. Dziękujemy wszystkim
Nocnym Zimowym Zdobywcom za udział, a Gospodarzowi schroniska PTTK Szwajcarka
za
zrozumienie,
przychylność
i
pozytywną
energię.
-W tym miejscu dziękuję także 2 osobom, bez których biwakowe trasy nie byłyby tak
ciekawe... Małgorzata i Bartłomiej Dąbrowscy - to sztab z ramienia naszego
stowarzyszenia odpowiedzialny za przebieg tras podczas biwaku i to im w tym miejscu
należą się ogromne gratulacje i podziękowania! Dziękuję także Jurkowi Gorczycy, który
przeprowadził wyjątkowo ciekawą prelekcję dla naszych Zdobywców na najwyższym
poziomie. Dziękuję Uczestnikom za zaufanie i wspólne wspaniałe chwile... - na sam
koniec dodaje Ruta.
Kolejne nocne, zimowe i bardzo mroźne zdobycie szczytu odbędzie się już w tę sobotę 03.03.18. Tym razem Zdobywcy zapoznają się z wyjątkowym Masywem Ślęży i
przemierzą wszelkie możliwe szlaki turystyczne prowadzące na szczyt... Wejdą do
kościoła na szczycie i wypiją gorącą herbatę w Domu Turysty na Ślęży otwartym w nocy
specjalnie dla nich... To spotkanie będzie wyjątkowo ekstremalne ze względu na
odległości jakie Uczestnicy pokonają, ukształtowanie terenu oraz zapowiadane silne
mrozy. Miejsca jeszcze są. Zapraszamy.
MARZEC
Start wiosennej edycji projektu pn. „KGHM EKO Zdrowie” (w ramach stałej
współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.)
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Start zapisów do udziału w WULKANACH 2018 - ogólnopolskim wydarzeniu
rekreacyjnym (turystyka aktywna z kijami do NW) *edycja wiosenno-letnia

Start projektów autorstwa PSNW i instruktora PSNW - Tomasza Królikowskiego z
Łodzi - w ramach programu „Budżet dla Łodzi” (Budżet Obywatelski w Łodzi na rok
2018), 3 dzielnice Łodzi, systematyczne zajęcia nordic walking dla mieszkańców Łodzi
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Podsumowanie cyklu Noc-Zima-Góry 2018 / podsumowanie autorstwa PSNW

Za nami wielki finał tegorocznego cyklu. Hasłem przewodnim była "Skała". Nasz cykl
zaczęliśmy w styczniu, w Ojcowie, gdzie zdobywaliśmy nocą zamek na Pieskowej Skale,
a wschód łapaliśmy na Wzgórzu 502. Po drodze zobaczyliśmy też kilka wyjątkowych
jaskiń. Naszym Gościem Specjalnym był geolog i naukowiec z PAN - Michał Banaś. Drugi
był ekstremalny Szczeliniec i noc na szczycie. Tutaj, oprócz ciekawego filmu
udostępnionego przez Park Narodowy Gór Stołowych, spotkaliśmy się z Przewodnikiem
Sudeckim - Dariuszem Mielcem, który przedstawił swoją prelekcję na temat geologii Gór
Stołowych. Trzecie spotkanie to wyjątkowy Biwak Zimowy w schronisku PTTK
"Szwajcarka" w kultowych Sokolikach i 3 szczyty w 3 dni. Było ognisko, koncert poezji
śpiewanej "na żywo" oraz prelekcja Gościa Specjalnego - Jerzego Gorczycy na temat
regionu Gór Sokolich. Było też spanie w namiotach... Wszystkim naszym działaniom
"przyglądała się" Wanda Rutkiewicz, która często bywała w tych regionach i tutaj
zaczynała swoją przygodę ze wspinaczką - a jej piękne zdjęcia zdobią ściany
"Szwajcarki" - jedynego w pełni drewnianego schroniska w Sudetach. Czwarte spotkanie
to tajemnicza Ślęża, skalne rzeźby na szlaku, a także gorąca herbata na szczycie. Wielki
finał to Hucisko i powrót na Jurę Krakowsko-Częstochowską. To tutaj Nocni, Zimowi
Zdobywcy otrzymali swoje zasłużone odznaki (złote, srebrne lub brązowe - w zależności
od tego, ile punktów w ramach cyklu zdobyli), a także liczne wyróżnienia i nagrody od
partnerów cyklu. Była video-rozmowa na żywo z Kierownikiem Narodowej Wyprawy
Zimowej na K2 - Krzysztofem Wielickim, który został zaproszony do udziału w naszych
kolejnych wydarzeniach i wyraził zainteresowanie przybyciem! Była także bardzo
ciekawa prelekcja Gościa Specjalnego - Dariusza Błaszczyka - na temat Jury i ciekawych
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miejsc, które warto tutaj zobaczyć. Na sam koniec spotkania finałowego nastąpiła
dyskusja na temat przyszłorocznego cyklu. Rano następnego dnia Zdobywcy wyruszyli
na akcję "Złap wschód!" - tym razem w region Rzędkowic, gdzie w towarzystwie
Grzegorza Błaszczyka - słuchali ciekawych informacji na temat tego regionu.
-"Już dziś wiemy, że hasłem przewodnim cyklu w 2019 roku będzie "Główny Szlak
Sudecki" i jego atrakcje. Naszym ambasadorem będzie Jakub Kowalski - który przeszedł
cały szlak - Jakub to skarbnica wiedzy na temat tego regionu. Biwak Zimowy
najprawdopodobniej zorganizujemy w formie ciągłego marszu z plecakami w konwencji
3 x 3 czyli: "3 dni - 3 noce - 3 szczyty". Naszym celem, oprócz szczytów jest dystans 100
km. Zwykle zapisy ruszają w połowie danego roku, tak też będzie i teraz, a może nawet
wcześniej - dlatego warto śledzić naszą stronę www.noczimagory.pl - serdecznie
zapraszamy!" - informuje Paulina Ruta, koordynator jedynego takiego cyklu w Polsce.
-"Dziękujemy wszystkim Zdobywcom za udział. Zapraszamy w przyszłym roku!" dodają zgodnie uczestnicy z nieformalnej grupy "Aktywna Złotoryja", którzy byli bardzo
mocno zaangażowani w pomoc przy tegorocznej edycji cyklu.
Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską – PSNW zabezpiecza strefę nordic walking
+ pierwsze, wspólne kąpiele w śniegu…
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Program “Dolnośląskie Małe Granty 2018”, edycja wiosenna – PSNW otrzymuje
pierwszy raz dofinansowanie na realizację zadania pn. “Małe Przejście Wygasłych
Wulkanów 2018” - początek współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji
Pozarządowych

Start zapisów do udziału w “Postaw suty w lutym 2019”, drugiej edycji wydarzenia
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KWIECIEŃ
Projekt pn. “Nordic walking dla uczniów złotoryjsich szkół” / PSNW otrzymuje
dofinansowanie na realizację projektu z Gminy Miejskiej Złotoryja

Udział przedstawicielki PSNW - Pauliny Ruty - w Europejskim Kongresie
Samorządów w Krakowie na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej
Kongresu i Prezydenta Miasta Krakowa
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Podsumowanie autorstwa PSNW:
Paulina Ruta - prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking z siedzibą w Złotoryi,
została zaproszona przez Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego oraz
Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunta
Berdychowskiego, do udziału IV Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w
dn. 26-27.04.18. To była druga wizyta i udział prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic
Walking
ze
Złotoryi
w
krakowskim
kongresie
samorządowym.
Kongres to 5 ścieżek tematycznych, obejmujących 60 wydarzeń: m.in. bloki
programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala.
Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do samorządowców, ale także do
jednostek pozarządowych, takich jak kierownictwo stowarzyszeń i fundacji.
- Udział w kongresie to doskonała okazja do poznania strategii rozwoju samorządów w
Polsce i Europie. To niesamowici Goście, idealna organizacja i ciekawe pomysły,
kierunki i rozwiązania, które często dają odpowiedzi na nurtujące nas pytania i
możliwość podejmowania ciekawych rozmów, promocji wydarzeń, które organizujemy.
Wyjątkowe wrażenie w tym roku zrobił na mnie blok tematyczny związany z bliską
naszemu stowarzyszeniu turystyką aktywną, którego partnerem było Miasto Kraków, a
panelistami przedstawiciele z Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, podobnie jak rok
temu. W tym roku gościem specjalnym tego bloku był Piotr Pustelnik, prezes Polskiego
Związku Alpinizmu, czołowy polski himalaista, który dyskutował z innymi panelistami
na temat "turystyki globalnej" XXI wieku w świetle rozwoju sportów ekstremalnych. Po
zakończeniu bloku porozmawiałam chwilę z Panem Piotrem na temat turystyki
aktywnej - nordic walking w Polsce, zapraszając Gościa do udziału w naszych
złotoryjskich, majowych Wulkanach, lutowych "Sutach" w PTTK Jagodna, czy cyklu NocZima-Góry 2019 z hasłem przewodnim "Główny Szlak Sudecki" - wspomina zadowolona
Paulina Ruta, reprezentująca na kongresie Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
Podczas kongresu: spotkanie przedstawicielki PSNW - Pauliny Ruty z Piotrem
Pustelnikiem i rozmowa o polskiej turystyce górskiej, cyklu Noc-Zima-Góry…
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Start zapisów do udziału w cyklu PSNW pn. “4 Strony Nordic Walking”, który
współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dotacji budżetowej na rok
2018

Notka na profilu Facebook/Paulina Ruta:
“Wulkany 2018, Babia Góra..., Parawaning STOP i Egipt ALL INCLUSIVE... Wspaniała
energia i bardzo ciekawe inicjatywy Tylko z PSNW. Uczestnicy, którzy wezmą udział we
wszystkich "4 Stronach Nordic Walking" - otrzymają pamiątkowe statuetki”.
Regionalne szkolenie z zakresu techniki nordic walking dla nauczycieli w
Łukowie, przeprowadzone przez instruktora PSNW - Krzysztofa Człapskiego
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XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej w Wiśle z udziałem kilku tysięcy lekarzy z
całego kraju (organizatorem jest Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, partnerem
PSNW), PSNW reprezentują instruktorzy: Michal Mazur, Andrzej Sala, Marta Czarnecka,
Katarzyna Jabłońska i Paulina Ruta

PSNW wzięło udział w wojewódzkim konkursie pn. “AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK”
(budżet obywatelski dla Dolnego Śląska), oferta dot. projektu pn. Zimowe Wulkany 2018
(niestety bez dofinansowania)
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MAJ
Współpraca z Biurem Podróży FUNCLUB z Poznania – przedstawiciel (instruktor i
sędzia PSNW) Marek Drapikowski zabezpiecza aktywną strefę nordic walking dla
Seniorów w Lloret De Mar w Hiszpanii

Realizacja rekreacyjnego wydarzenia pn. “WULKANY 2018” wraz z wydarzeniami
towarzyszącymi

15

Podsumowanie autorstwa PSNW/Paulina Ruta:
Wulkany 2018 przeszły do historii! To był cudny czas. 300 wspaniałych ludzi!, bardzo
dobra energia!, sielankowy, rodzinny, przyjacielski klimat! (LOVE!), doskonała pogoda,
piękne krajobrazy z wulkanami w tle... zdrowie, zabawa, integracja, turystyka aktywna z
kijami do nordic walking...
Dziękuję Uczestnikom - szczególnie tym najmłodszym! - za przybycie do naszej Złotoryi!
Mam nadzieję, że wrócicie do nas za rok - ostatni weekend maja 2019 będzie nasz
Dziękuję Załodze PSNW za współpracę: Bartłomiej Dąbrowski Małgorzata D-ska Beata
Marek Drapikowscy
Dziękuję trenerowi i sędziemu PSNW Piotr Kaczmarski za pomoc i wsparcie!
Dziękuję instruktorom i sędziom PSNW z grupy "Aktywna Złotoryja" za pomoc w
przeprowadzeniu grup na wulkanicznych trasach.
Dziękuję wspaniałym wolontariuszom za nieocenioną pomoc przy organizacji naszych
Wulkanów!
Dziękuję Sylwii Sylwia Dudek-Kokot z Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi za
prelekcję dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości!
Dziękuję Rafaello Maćkowiak za współpracę - z Wulkanów powstanie mega spot video zostanie on zamieszczony na oficjalnej stronie Wulkanów oraz na facebooku!
Dziękuję Polskiemu Bractwu Kopaczy Złota (Zbigniew Soja Zdzisław HerbaStefania
Mickiewicz-Tyc) za współpracę podczas "Złotych Wulkanów" - jak zwykle - nie
zawiedliście!
Dziękuję Gminie Miejskiej Złotoryja z Burmistrzem Robert Pawłowski na czele za
wsparcie organizacyjne naszego wydarzenia!
Dziękuję Stowarzyszeniu Nasze Rio i Barbara Zwierzyńska za pomoc wolontariacką!
Rozpoczęcie współpracy PSNW z Biurem Programu Niepodległa
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Paulina Ruta – prezes PSNW - otrzymuje imienne zaproszenie do udziału w XVIII
Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój od Przewodniczącego Rady Programowej
Forum - Pana Zygmunta Berdychowskiego

Współorganizacja wydarzenia pn. “Senioralia“ w Koszęcinie z Zespołem Pieśni i
Tańca “Śląsk” im. Stanislawa Hadyny z udziałem kilku tysięcy Seniorów z całego kraju
(głównie woj. śląskie)
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21.05.18 - Paulina Ruta bierze udział w Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej – Gmina Miejska Złotoryja/zaproszenie od Przewodniczacego Komisji

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest partnerem projektu pn. „Go Active
Show 2018” / 3-dniowe targi w Ptak Warsaw Expo / gdzie prowadzi aktywną strefę
nordic walking dla uczestników połączone z promocją wydarzeń PSNW
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Podczas „Go Active Show 2018” - Paulina Ruta, reprezentując PSNW, bierze
aktywny udział w pierwszej edycji „Choda Games - 7 wyzwań Ewy Chodakowskiej”

Podczas „Go Active Show 2018” - spotkanie i rozmowy reprezentantów PSNW z
Polską Kadrą Narodową skoczków narciarskich (m.in. z Kamilem Stochem), a
także z innymi sportowcami: z Joanną Jędrzejczyk, z Qczajem… podczas „Go Active
Show 2018”, promocja wydarzeń PSNW, przekazanie kijów dla sportowców…
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12.05.18 „Marsz nordic walking studentów i sympatyków ełckiego UTW”
przedstawicielstwo PSNW: Alicja Tracichleb-Salik, Paulina Ruta
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PSNW otwiera siedzibę w nowej lokalizacji w centrum Złotoryi (część biurowa i
szkoleniowa)

CZERWIEC
Startuje obszar projektowy „PLAŻA” – otwarte i bezpłatne zajęcia nordic walking na
plaży w najwyższym sezonie wakacyjnym (ogólnopolski projekt PSNW pn. Polska
Chodzi), który współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dotacji
budżetowej na rok 2018
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Ten autorski projekt odnosi duży sukces, bowiem zainteresowanie projektem jest
ogromne!
Spotkanie trenerów PSNW (Paulina Ruta, Piotr Kaczmarski) z podróżnikiem
Aleksandrem Dobą

Organizacja wydarzenia rekreacyjno-turystycznego pn. „Babiogórski Rajd Nordic
Walking” z udziałem m.in. Krystyny Guzik (w ramach projektu pn. „4 strony NW”),
projekt prowadzą przedstawiciele PSNW: Andrzej Sala, Piotr Kaczmarski, Paulina Ruta
przy współpracy m.in. Babiogórskiego Parku Narodowego
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Nordic Walking+warsztaty artystyczne dla uczniów SP1 w Złotoryi (wyjazd z
uczniami i nauczycielem z SP1 do siedziby zespołu „Śląsk”, do Koszęcina) – PSNW
zabezpiecza aktywną strefę nordic walking podczas wyjazdu, trener reprezentujący
PSNW: Paulina Ruta

Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w Columna Medica (I) (Łask), PSNW
zabezpiecza aktywną strefę nordic walking (zajęcia nordic walking dla uczestników) ,
trener prowadzący: Paulina Ruta, gościnnie/pomoc: trener PSNW Maciej Tracz
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Wizyta treningowa PSNW w Pabianicach, gościnnie trener prowadzący: Paulina Ruta

09.06.18 - udział reprezentantki PSNW - Pauliny Ruty w 64. ORLEN Memoriał
Kusocińskiego w Chorzowie, na zaproszenie Zarządu Głównego PZLA, krótka
rozmowa Pauliny Ruty z wiceministrem sportu Janem Widerą na temat Polskiej Ramy
Kwalifikacji
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Współorganizacja wydarzenia pn. „O krok dalej…” - druga edycja / Zawichost
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy / instruktorzy PSNW prowadzący wydarzenie:
Piotr Statuch z instruktorami z Zawichostu, Paulina Ruta
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Edycja programu „Działaj Lokalnie 2018” z PSNW – PSNW uzyskuje dofinansowanie
na realizację innowacyjnego, lokalnego projektu pn. „Na zdrowie? Na kije!”
skierowanego przede wszystkim do uczniów szkoły podstawowej (w programie PSNW
przewidziało m.in. projekt przewodnika nordic walking, stworzonego „przez dzieci – dla
dzieci” pn. Trzymam kijki zamiast telefonu)

LIPIEC
Organizacja wydarzenia pn. „Parawaning stop! Na kije hop!” (kilka edycji z uwagi na
niesprzyjającą pogodę/kolejne wydarzenie w ramach projektu „4 Strony Nordic
Walking”). Zadanie polega na przeprowadzeniu marszu nordic walking na plaży z
instruktorami – przed marszem oprócz profesjonalnej rozgrzewki, wszyscy
symbolicznie rzucają parawanem na cześć wyboru aktywnego spędzania czasu wolnego
nad morzem w najwyższym sezonie wakacyjnym. Udział jest bezpłatny i otwarty.
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Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w Janowie Podlaskim, PSNW
zabezpiecza aktywną strefę nordic walking (zajęcia nordic walking dla uczestników) ,
trener prowadzący: Paulina Ruta

Aktywny udział PSNW w „Święcie Śląska”, reprezentacja PSNW: Michał Mazur z
instruktorami PSNW z Koszęcina, gościnnie z PSNW: Beata i Marek Drapikowscy
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SIERPIEŃ
Lokalny marsz NW „Nad autostradą”+ bezpłatny, otwarty instruktaż w Brochocinie, w
woj. dolnośląskim (Polska Chodzi), prowadzący trener: Paulina Ruta

Rozpoczęcie cyklu PSNW pn. „Odrodzenie z nordic walking+kąpiel w górskim
wodospadzie Podgórnej” (pilotaż), trenerzy prowadzący: Paulina Ruta, Piotr
Kaczmarski
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Powstają pierwsze okolicznościowe „nerki” PSNW, autorskie koszulki instruktorskie
z logo najwyższej jakości…

Rajd na Okole (Góry Kaczawskie) – organizator „Agroturystyka Dom Na Widoku”,
początek współpracy z PSNW
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Współpraca PSNW podczas projektu „TVN Plaża” w Dziwnowie (3 dni, kilkaset
uczestników w ramach „Polska Chodzi”), trener prowadzący: Paulina Ruta

WRZESIEŃ
29.09.18 – w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK ”Rajd
Nordic Walking z DRAPIKAMI” w Legnicy/instruktorzy PSNW prowadzący: Beata i
Marek Drapikowscy, Paulina Ruta, pomoc: grupa Aktywna Złotoryja
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18.09.18 – indywidualna, godzinna lekcja NW dla Kasi Nosowskiej / Warszawa /
trener prowadzący: Paulina Ruta
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18.09.18 – reprezentantka PSNW (Paulina Ruta) w Instytucie Sportu, bierze udział
w szkoleniu, podsumowanie autorstwa PSNW, w ramach kontynuacji wdrażania
wniosku PSNW do PRK/ZSK; podsumowanie PSNW

Szkolenie odbyło się w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym w
Warszawie, w dn. 18.09.18. Na szkoleniu poruszono najważniejsze tematy dotyczące
Polskiej Ramy Kwalifikacji w sporcie zgodnie z ustawą z dn. 22.12.15 o Zintegrowanym
Systemie
Kwalifikacji.
Paulina Ruta – prezes PSNW wzięła aktywny udział w szkoleniu. Przypomnijmy, że
PSNW w grudniu 2017 jako jedna z pierwszych organizacji działających w sporcie
złożyło stosowny wniosek o włączenie nowej kwalifikacji pn. „Prowadzenie zajęć z
nordic walkingu (instruktor nordic walking)”. Przygotowany przez PSNW oraz
współpracujących doktorów z AWF Wrocław i AWF Poznań wniosek jest procedowany
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po zakończeniu konsultacji społecznych i
odniesieniu się przez PSNW do wniesionych uwag w ramach tychże konsultacji –
Minister właściwy podejmie decyzję o włączeniu nowej kwalifikacji. Będzie to pierwsza
kwalifikacja w obszarze nordic walking w Polsce.
15.09.18 – III Rajd NW o Puchar Białego Jelenia / Meszna woj. śląskie, reprezentacja
PSNW: Barbara Balcerzak, Katarzyna Gnioździorz, Paulina Ruta, Piotr Kaczmarski,
gościnnie instruktorzy z woj. małopolskiego
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Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w Columna Medica (II) (Łask), PSNW
zabezpiecza strefę nordic walking, trener prowadzący: Paulina Ruta

Trwa całoroczny projekt PSNW w ramach „BO dla Łodzi” - instruktor prowadzący
zajęcia nordic walking w Łodzi: Tomasz Królikowski
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zDolne NGO – PSNW bierze aktywny udział w konkursie VII edycja / otrzymuje
DYPLOM
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Marek Drapikowski - reprezentant, instruktor, sędzia PSNW – otrzymuje nagrodę
dla „Najaktywniejszego Ambasadora Festiwalu Biegowego” - Krynica Zdrój 2018.
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09.09.18 „Wyprawa NW do Egiptu”/ Pęczniew, woj. łódzkie (4 Strony Nordic
Walking), PSNW jest oficjalnym partnerem wydarzenia, gościnna pomoc instruktorów z
grupy Aktywna Złotoryja, ok. 600 Uczestników
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Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój z udziałem reprezentacji PSNW (Paulina
Ruta)
W ramach Forum:
Spotkanie przedstawicielki PSNW - Pauliny Ruty - z Andrzejem Bargielem

Spotkanie przedstawicielki PSNW - Pauliny Ruty - z Ministrem Sportu i Turystyki,
Witoldem Bańką, rozmowa na temat rozwoju nordic walking w Polsce i PSNW
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Organizacja kolejnej edycji „Odrodzenia z nordic walking…” / Przesieka, udział
otwarty i bezpłatny; zainteresowanie wydarzeniem rośnie… (pilotaż)
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PAŹDZIERNIK
Powstają plakaty promujące cykl pn. Noc-Zima-Góry 2019
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Trwa projekt PSNW w ramach programu „Działaj Lokalnie 2018” – czyli „Na
zdrowie? Na kije!”, „nordikowe czwartki”, powstaje też projekt przewodnika NW dla
dzieci

PSNW zostaje oficjalnie zaproszone do udziału w „World Travel Show 2018” i
odbiera nagrodę główną od prezesa PTTK pn. „Organizator Godny Polecenia”. PSNW
prowadzi warsztaty nordic walking podczas targów. Pomoc instruktorska: Aktywna
Złotoryja, Magdalena Strzępek, Jakub Kowalski, Paulina Ruta
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Rajd NW „Na Górę Szybowcową”, PSNW jest partnerem wydarzenia, organizatorem
jest „Agroturystyka Dom Na Widoku”, ciąg dalszy współpracy, trener prowadzący:
Paulina Ruta, gościnnie instruktorzy z grupy „Drapiki i Pasjonaci Nordic Walking” z
Legnicy

Trwa projekt PSNW w ramach programu „Działaj Lokalnie 2018” – na zajęciach
pojawia się gość - Jakub Kowalski – rozmowa z uczniami o GSS
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PSNW bierze udział w nagraniu spotu dla KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy, na
temat techniki nordic walking

PSNW jest partnerem wydarzenia pn. „Maszeruję Kibicuję” w Warszawie, w ramach
"Biegnij Warszawo”, aktywna strefa nordic walking, rozgrzewka z kijami, promocja
nordic walking w Warszawie (udział w rekreacyjnym marszu bierze kilka tysięcy
uczestników!)
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Trwa projekt „KGHM EKO Zdrowie” / edycja jesienna / + wykłady, koordynacja
projektu: Paulina Ruta

07.10.18 - spotkanie z Asią Jóźwik podczas Biegnij Warszawo 2018, rozmowa o
nordic walking

LISTOPAD
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Przygotowania do pierwszej edycji wydarzenia „Zimowe Wulkany 2018” wraz z
wydarzeniami towarzyszącymi (regulaminy, rekrutacja uczestników, wnioski o dof.)

PSNW otrzymuje Patronat Honorowy Marszałka Woj. Dolnośląskiego / wydarzenie
pn. „Zimowe Wulkany 2018”
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Kończy się projekt pn. „Nordic Walking – ciekawa oferta aktywności dla gości
hotelowych i sposób na życie w Ełku” – instruktor PSNW prowadzący projekt: Alicja
Tracichleb-Salik
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PSNW zostaje oficjalnym partnerem „XIX Karkonoskich Dni Lajtowych 2018” w
Karpaczu
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W ramach „XIX Karkonoskich Dni Lajtowych 2018” PSNW spotyka się m.in. z E. REVOL,
D. URUBKO…
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Wejście na Śnieżkę m.in. z Rahmat Ullah Baig / reprezentant pakistańskich Wypraw
Narodowych / wejście w ramach „XIX Karkonoskich Dni Lajtowych 2018”
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Paulina Ruta (PSNW) bierze udział w prelekcji „Z kamerą na wysokości 5600 m
n.p.m” - jak powstaje film „BROAD PEAK” / Warszawa / Kino Wisła

Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w hotelu AFRODYTA SPA, strefę nordic
walking zabezpiecza PSNW, trener prowadzący: Paulina Ruta
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PSNW zakwalifikowuje się do projektu pn. „Akademia Aktywnego Lidera”, PSNW
reprezentują instruktorzy i sędziowie PSNW: Beata Marek Drapikowscy

11.11.18 - PSNW organizuje akcję pn. „Niepodległa do hymnu na szczycie Śnieżki”.
Uczestniczy w niej ponad 300 osób! Powstaje spot dla Biura Programu Niepodległa
LINK MATERIAŁ PRASOWY:
http://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy-swiat/niepodlegla-do-hymnu-na-szczyciesniezki?fbclid=IwAR0YmUXlhMno3PoTz7Wipwq_lBda8WkVss2Vjs0JtG48T4jHaKcYpt535Y#.XChXJi2Bi1t
LINK SPOT:
https://www.youtube.com/watch?v=kuePZ9RnTSE
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Przedstawiciele PSNW: Paulina Ruta, Piotr Kaczmarski spotykają się z muzykiem
Grubsonem w Legnicy, rozmowa o NZG, nordic walking…

Promocja i plakaty NZG 2019 w schroniskach w Karkonoszach
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Spotkanie przedstawicielki PSNW-Pauliny Ruty z Adamem Bieleckim, rozmowa o
NZG, nordic walking…

Trwają nagrania do 5 odcinków autorskich filmów PSNW („Polska Chodzi”),
współpraca PSNW z Rafaello Film
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Rekonesans trasy 20 km dot. rajdu pn. „Zimowe Wulkany2018” z grupą Aktywna
Złotoryja

GRUDZIEŃ
Organizacja pieszego rajdu rekreacyjnego i turystycznego / nordic walking pn.
„Zimowe Wulkany 2018” z wydarzeniami towarzyszącymi, podsumowanie autorstwa
PSNW:
3 krok Rewolucji Nordic Walking-całkowite odejście PSNW od rywalizacji na czas w
nordic walking!
Zimowe Wulkany to 20 km ciężkiej trasy (oczywiście z kijami do nordic walking), to
ostre podejścia, ciekawe i pachnące, zielone nawet zimą lasy... cudowne, wygasłe
wulkany... Doskonała atmosfera wśród uczestników...
Już przed 7 rano w sobotę, w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, zaczęli
gromadzić się uczestnicy dystansu 20 km, by odebrać pakiet startowy, napić się ciepłego
napoju, przekąsić kanapkę lub owoc, zapoznać się z premierową wersją drukowaną
naszego przewodnika "Stworzony przez dzieci - dla dzieci" - "Kijki zamiast telefonu"...
Na miejsce przybyli także ratownicy z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej "Baryt".
Punktualnie o 7.30 wyjechaliśmy dwoma wielkimi autokarami na miejsce startu,
oddalone od Złotoryi ok. 20 km. To sławna Wielisławka - wygasły wulkan. Organy
Wielisławskie - charakterystyczne skały porfirowe, sztolnie, ruiny, jaskinie... - to
ewenement na skalę europejską! Pada drobny śnieg. Robi się biało. Jest zimno,
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termometr pokazuje zero stopni, ale temperatura odczuwalna ze względu na wilgotność
- jest dużo, dużo niższa. Po krótkiej odprawie technicznej, omówieniu przebiegu trasy nastąpiła rozgrzewka, którą poprowadziła Paulina Ruta, trener PSNW. Po rozgrzewce start. Wszyscy razem, bez rywalizacji na czas. Rozpoczęła się wspólna wędrówka. 100
osób na trasie. Instruktorzy PSNW - Gosia i Bartek - prowadzą marsz, doskonale znają
trasę... W tym czasie w Złotoryi do startu przygotowują się uczestnicy "Średniego
Przejścia Wygasłych Wulkanów"... Odbierają swoje pakiety, dopytują o trasę. Piją ciepłą
kawę i herbatę z cytryną i miodem. Jedzą zdrowe owoce i pyszne, domowe ciasta. O
11.45 startuje rozgrzewka dystansu 10 km. Przy murach obronnych w najstarszym
mieście w Polsce gromadzi się spora grupa uśmiechniętych uczestników z kijami.
Rozgrzewają się, dochodzą jeszcze spóźnialscy (warunki na drodze w tym dniu są
bardzo trudne z uwagi na padający śnieg). O 12.00 grupa "Średniego Przejścia" startuje.
Marsz prowadzą instruktorzy PSNW - Beata i Marek Drapikowscy. Idą nad zalew, potem
wzdłuż Kaczawy - złotonośnej rzeki - w stronę Jerzmanic i Kruczych Skał. Robią kilka
przerw na pogawędkę i wspólne zdjęcia... W tym czasie do ZOK-u przychodzą uczestnicy
"Małego Przejścia" - czyli dystansu 3 km. Jest ich prawie setka. To głównie rodziny z
dziećmi, osoby niepełnosprawne, dla których dystans 10 czy 20 km o tej porze roku
byłby zbyt wymagający. Są tutaj też uczestnicy, którzy przyjechali pierwszy raz w ten
region, by "wybadać teren", sprawdzić się, by w kolejnej edycji wystartować na
dłuższym dystansie. Wśród uczestników jest Grzegorz z podopiecznymi (m.in.
niewidomym Krystianem) oraz Michasia z rodziną, niepełnosprawna dziewczynka,
która startuje w specjalnym wózku przy asekuracji rodziców. Rozgrzewka i o 14.00
start. Idziemy miastem, marsz prowadzi Paulina Ruta, opowiada o zabytkach, historiach
związanych z miastem... O Muzeum Złota, o rynku, murach obronnych i pomniku
przyrody. Po dotarciu do mety pokazuje chętnym dzieciom wygasły wulkan - Kostrzą
Górę, którą ładnie tego dnia widać. Ok. 14.30 - czas na przebranie i ciepły posiłek pyszny, starannie przygotowany żurek z jajkiem ze sprawdzonych, domowych
składników i z chlebem (był także dostępny chleb żytni na zakwasie, ale był także chleb
ciemny i z ziarnami). 15.30 - wszyscy już gotowi w wypełnionej po brzegi sali kinowej,
czekają na wręczenie wyróżnień i statuetek za współpracę z PSNW w 2018 roku oraz
udział w projektach organizowanych przez PSNW w 2018 roku oraz medali "finiszera"
wszystkim tym, którzy ukończyli marsz, na scenie głównej. Przez scenę "przechodzi
"kilkaset osób. Medale wręczają instruktorzy PSNW - Ania i Agnieszka - przy współpracy
burmistrza miasta Złotoryja. Paulina obecna na scenie, przybija piątki z "finiszerami".
Gra super muzyka, uczestnicy są docenieni i wyrażają zadowolenie. Na sali panuje
bardzo przyjazna atmosfera. Wszyscy są uśmiechnięci, dumni. Po zakończeniu
wręczania wyróżnień i medali - nastąpiła ogólnopolska premiera cyklu filmów (5
odcinków) w reżyserii PSNW pn. "Polska Chodzi", który był prowadzony przez cały
2018 rok, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na dużym
ekranie kinowym - filmy przedstawiają rewolucyjne znaczenie i ogromną moc nordic
walking w naszym życiu oraz obszary, w jakich nordic walking działa. Motto filmów:
"...nordic walking to coś więcej...". Filmy to nasze 4 filary i odsłony nordic walking - to
nasz kierunek dla nordic walking, czyli: integracja, zdrowie, turystyka i rekreacja.
Osoby, które pojawiły się w filmach są obecne na sali. Widać wzruszenie.
Link do
filmów: https://www.youtube.com/channel/UCyqaUrx4pJh_HXp0HYfCWHA/videos?sor
t=dd&view=0&shelf_id=0
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Po filmach nastąpił czas na podziękowania uczestnikom za przyjazd do Złotoryi i udział
w Zimowych Wulkanach.
Paulina Ruta - prezes PSNW - zaprosiła uczestników na inne, ciekawe wydarzenia
PSNW. To m.in. WULKANY 2019 (www.wulkany.com.pl), Noc-Zima-Góry 2019
(www.noczimagory.pl) oraz Postaw suty w lutym (www.postawsuty.pl).
Dziękujemy wszystkim instruktorom za współpracę z PSNW w 2018 roku. Dziękujemy
instruktorom za pomoc w organizacji Zimowych Wulkanów. Dziękujemy Uczestnikom
za tak liczny udział! Zapraszamy ponownie do nas.
Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego
Patronat Honorowy: Marszałek Woj. Dolnośląskiego - Cezary Przybylski
Partner: Miasto Złotoryja i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sponsor: Cartpoland (karty plastikowe - identyfikatory dla wszystkich uczestników)
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
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Powstaje 5 odcinków filmów „Polska Chodzi” (premiera na dużym ekranie w Złotoryi
podczas „Zimowych Wulkanów”), odcinki o tytułach:
Paulina Ruta
Turystyka
Integracja
Rekreacja
Zdrowie
LINK do filmów:
https://www.youtube.com/channel/UCyqaUrx4pJh_HXp0HYfCWHA/videos?sort=dd&vi
ew=0&shelf_id=0
Organizacja kolejnej edycji wydarzenia „Odrodzenie z nordic walking +kąpiel w
wodospadzie” / Przesieka / pilotaż projektu
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Spotkanie przedstawicielki PSNW, Pauliny Ruty, z himalaistą Rafałem Fronią w
Wojcieszowie, rozmowa o NZG

Podsumowanie roku z ZPiT Śląsk, Michał Mazur z instruktorami PSNW w Koszęcinie,
Paulina Ruta
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PSNW zostaje zaproszone do udziału w uroczystej sesji Rady Miasta Złotoryja,
gdzie Paulina Ruta odbiera z rąk Burmistrza Miasta Złotoryja i Przewodniczącego
Rady Miejskiej list gratulacyjny
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LINK do materiału:
http://zlotoryjska.pl/aktualnosc-1-2440budzet_z_oplatkiem_i_koleda.html?fbclid=IwAR38tHhL48GTqEoTTzMJWnQo7BzQiRFc9
9mLK8pcISJ3SZLeJHQKSblKT_A
PSNW organizuje wydarzenie pn. „Zimowa kąpiel w Bałtyku” w Międzyzdrojach –
czyli aktywny koniec roku 2018… do udziału zgłasza się ok. 40 osób z całej Polski,
Paulina Ruta z PSNW prowadzi rozgrzewkę, rozmowy o nordic walking i wydarzeniach
PSNW, promocja PSNW… PSNW zaprasza wszystkich uczestników na gorącą herbatę…
Udział jest otwarty i bezpłatny.
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Ponadto:
PSNW prowadzi/organizuje:
- systematyczne, profesjonalne szkolenia instruktorskie i sędziowskie PSNW w
całej Polsce (średnio 2 szkolenia w miesiącu w wybranej lokalizacji kraju) – przez
cały rok – jako członek i przy współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
(licencje PZLA); a także przy współpracy Licencjonowanych Ośrodków
Szkoleniowych PSNW w całej Polsce
- ogólnopolskie projekty współf. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (część
znajduje się w opisie powyżej) w zakresie sportu powszechnego
- lokalne działania na rzecz aktywizacji społeczeństwa w zakresie sportu
powszechnego w całej Polsce
- liczne spotkania robocze ws. nordic walking w Polsce
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Kierunek rozwoju i cele PSNW, niektóre plany na rok 2019:
Cel główny:
- upowszechnianie prawidłowej techniki nordic walking w polskim
społeczeństwie, w różnych grupach społecznych / kontynuacja od 10 lat /
współpraca z MSiT / spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki
Cele i plany dodatkowe:
-

-

kontynuacja współpracy z Ewą Chodakowską
turystyka aktywna z kijami do nordic walking – cd. działań na rzecz promocji
walorów krajoznawczych Polski z kijami do nordic walking-aktywny wolny czas
Polaków
rekreacja + zdrowie + integracja + turystyka – nowość: 4 filary NW –
połączone i osobno…/ kontynuacja działań promocyjnych w PL na rzecz ich
rozwoju poprzez organizację, współorganizację wydarzeń rekreacyjnych i
turystycznych (NZG, WULKANY; letnie i zimowe, Maszeruję-Kibicuję,
przedstawicielstwo PSNW na konferencjach, konwencjach, kongresach, forach…)
aktywniejsza współpraca z KGHM (m.in. projekty cyklicznych zajęć NW dla
społeczeństwa, dofinansowanie innych zadań)
współpraca z ZPiT Śląsk / kontynuacja
nordic walking w polskich górach – technika – promocja cd., współpraca m.in. z
PKA i PTTK
dla zdrowia: hartowanie zimnem jako uzupełnienie treningu nordic walking
(m.in. organizacja wydarzeń w zakresie hartowania zimnem+NW tj.
SUTY…,zimowe kąpiele w górskim wodospadzie i Bałtyku…)
nordic walking w szkole podstawowej – dla nauczycieli WF i dla uczniów wraz z
rodzinami / kontynuacja (także w MOW)
rozwój nordic walking na plaży / kontynuacja
nordic walking dla Seniorów / kontynuacja
nordic walking dla wszystkich Posłów RP (otwarte warsztaty i marsz, prelekcja /
Komisja Sportu w Sejmie RP)
cykl: „4 x odrodzenie z nordic walking” / wiosna,lato,jesień,zima… / Przesieka
woj. dolnośląskie
wniosek do ZSK / PRK – trener nordic walking – rozpoczęcie i zakończenie prac,
zgłoszenie nowego wniosku współpraca z IBE (cd. instruktor nordic walking
PRK); wdrożenie nowego wniosku
10 lat istnienia PSNW – JUBILEUSZ, gala…
… i wiele, wiele innych…

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
www.psnw.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
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