
W minioną sobotę, tj. 21 listopada br., Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 
uroczyście zakończyło ogólnopolski projekt pn. Chodźmy prawidłowo!, który 
był  współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przy 
merytorycznym wsparciu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podsumowanie, 
podobnie jak inauguracja, odbyło sie w Łodzi w Hotelu Ambasador oraz na 
terenie Stawów Jana. Do Łodzi przyjechali wykwalifikowani  instruktorzy i 
trenerzy PSNW z całej Polski, którzy brali aktywny udział w realizacji projektu, 
a także wszystkie te osoby, które w minionym roku w sposób szczególny 
wyróżniły się w propagowaniu nordic walking jako jednej z najprostszych form 
aktywnego i zdrowego stylu życia. Pojawiła się także jedna z najlepszych ekip 
sędziowskich w Polsce z niekwestionowanym liderem i propagatorem 
prawidłowego chodzenia Zdzisławem Jaskólskim oraz Aleksandrą Przybył i 
Przemysławem Stupnowiczem. Gościem honorowym była Aleksandra Durlik, 
jedna z najstarszych osób czynnie uprawiających nordic walking w Polsce. 
Przybyła wraz z córką Grażyną oraz dwiema koleżankami Panią Kasią i Panią 
Krystyną, które na co dzień uprawiają tę formę aktywności na zajęciach 
organizowanych przez MOSiR Łódź, gdzie siedzibę ma Licencjonowany 
Ośrodek Szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. 

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej z nich, po uroczystym 
otwarciu przez Panią Paulinę Rutę - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking, a zarazem koordynator projektu, uczestnicy wysłuchali bardzo 
interesujących wystąpień ukazujących jak zróżnicowany i barwny potrafi być 
nordic walking. Prelegenci udowodnili, że jest to aktywność dla każdej grupy 
społecznej i środowiskowej; w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, 
aby zacząć "chodzić z kijkami". Wśród prelegentów znalazły się takie osoby 
jak: Piotr Statuch i Iwona Stępień wraz z wychowankami z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego Zawichost (jeden z nich przedstawił swoją 
kompozycję muzyczną), Maciej Tracz wraz z Gościem Honorowym – Panią 
Olą, uczestniczką naszych zajęć oraz dwie góralki z Kościeliska i Zakopanego – 
Halina Olejniczak i Sylwia Loley, które pokazały, jak propagują nordic walking 
wśród góralek i górali, a także w pracy z Ewą Chodakowską. Następnie Pani 
Prezes Paulina Ruta przyznała nagrody i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych 
instruktorów PSNW, a także tych, którzy w sposób niecodzienny i nowatorski 
propagują ideę nordic wlaking w różnych środowiskach. Wyróżnione również 
zostały najbardziej prężnie działające  Licencjonowane Ośrodki Szkoleniowe 
PSNW z całej Polski, które dostały „zielone światło” w zakresie działalności na 
rok 2016! Specjalną nagrodę otrzymała Aleksandra Durlik, która w tym roku 



ukończyła 90 lat i nie wyobraża sobie życia bez "nordica". Jej życiowym 
mottem jest sentencja: "Dopóki żyję, przychodzę na kije". W przerwie 
konferencji zaprezentowano dwa nowe stowarzyszenia: Stowarzyszenie „NOC - 
ZIMA – GÓRY”, a także „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu 
Powszechnego”, które rozpoczną swoją działalność w roku 2016. 

Po krótkiej przerwie kawowo – owocowej swoją prelekcję rozpoczął instruktor 
PSNW Rafał Galiński, który wraz z żoną, trenerką PSNW Tatianą, przedstawił 
kulisy zawodów z cyklu Ironman. Uczestnicy uważnie słuchając prelegentów, 
przekonali się między innymi, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie 
organizacji zawodów sportowych w Polsce na przykładzie zawodów Ironman w 
Szwecji. 

Po prelekcjach, blisko siedemdziesięciu wykwalifikowanych instruktorów i 
trenerów PSNW oraz goście, wzięli udział w części praktycznej. Ta część obyła 
się na terenie Stawów Jana oraz na boisku wielofunkcyjnym "Moje boisko – 
Orlik 2012" w Łodzi. Zebrani wzięli udział w nowatorskiej rozgrzewce 
przeprowadzonej przez trenerkę PSNW dr Małgorzatę Woźniewicz - 
Dobrzyńską, poznali zestaw ćwiczeń siłowych  na ekspanderach oraz z 
wykorzystaniem kijków do nordic walking, które zostały zaprezentowane przez 
trenera PSNW Macieja Tracza, a także zapoznali się z nowym trendem jakim 
jest Power Walk w wykonaniu trenerki PSNW Tatiany Galińskiej.  

Ten dzień był jednym z najbardziej energetycznych dni w roku. Obfitował w 
mnóstwo wrażeń, emocji i wzruszeń. Dzięki spotkaniu najlepszych instruktorów 
i trenerów z całej Polski, wymianie ich poglądów i opinii, był zapewne jednym z 
najbardziej inspirujących i dających "kopa" na nadchodzący rok. 
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