
        
       

 

Moja opinia o Nordic Walking.                                              

 

Jako prekursor Nordic Walking w Polsce, zaangażowany w propagowanie tej formy aktywności ruchowej od 3 

lat oraz jako INWA National Coach for Poland szkolący instruktorów od ponad roku i wreszcie jako 

przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Nordic Walking (INWA) w Polsce, chciałbym wyrazić 

swoją opinie nie tylko na temat mojego zafascynowania tym sportem, ale przede wszystkim celowości jego 

dalszego rozwoju w naszym kraju. 

 

Nordic Walking, czyli chód dla zdrowia i sprawności z kijkami służącymi do odpychania się podczas marszu, 

zostało wymyślone w 1997 przez ludzi skupionych w Fińskim Instytucie Sportu w Vierumaki, Centrum 

Rekreacji Outdoor w Suomen Latu oraz firmę Exel, która wypuściła na rynek pierwsze kijki o nazwie Exel 

Nordic Walker™. Nordic Walking w tym samym roku ruszył w świat. W 2000 roku powstała w Finlandii 

pierwsza na świecie organizacja o nazwie International Nordic Walking Association (INWA).  

Dla jej założycieli stało się jasne, że jest niezwykle istotne, aby ludzie byli nauczani Nordic Walking 

prawidłowo i profesjonalnie, po to, aby mogli cieszyć się prawdziwymi korzyściami zdrowotnymi wynikającymi 

z jej uprawiania. Siłą INWA są aktywni i profesjonalni ludzie, naukowcy, specjaliści ze świata sportu i 

medycyny, rehabilitacji i rekreacji ruchowej, skupieni nie tylko w macierzystym stowarzyszeniu, ale i w 

lokalnych międzynarodowych organizacjach członkowskich. Wspólna wymiana doświadczeń, informacji, badań 

naukowych i wiedzy szkoleniowej gwarantuje wysoki poziom kadry trenerskiej, instruktorskiej oraz umożliwia 

dalszy rozwój Nordic Walking. 

 

Stowarzyszenie, którego jestem członkiem, które wyszkoliło mnie (pośrednio moich 34 instruktorów i 8 

liderów) i nadało mi tytuł INWA Coach, i dzięki któremu Polska jest wymieniana jako aktywny członek 

współpracujący z INWA razem z 40 innymi krajami na świecie (11 oficjalnych krajów członkowskich) za swój 

główny cel uważa propagowanie Nordic Walking, oferując ludziom sposób na poprawienie jakości swego życia 

za pomocą łatwej, efektywnej i bezpiecznej formy aktywności ruchowej. INWA kładzie duży nacisk na rozwój 

programów szkoleniowych dla instruktorów Nordic Walking na różnych poziomach zaawansowania, zbiera i 

publikuje materiały naukowe oraz podręczniki trenerskie, tworzy sieć narodowych stowarzyszeń i wysokiej 

klasy edukatorów Nordic Walking, nadaje licencje trenerskie, weryfikuje je, gwarantując w ten sposób wysoki 

poziom szkoleń po to, aby ludzie byli nauczani Nordic Walking systematycznie i efektywnie. Ponadto 

współpracuje z różnymi organizacjami prozdrowotnymi, promuje wreszcie najwyższej jakości programy 

edukacyjne. 

 

Dlaczego Nordic Walking zafascynowało mnie i może stać się masową aktywnością sportową ludzi w Polsce? 

 

Ostatnio coraz więcej mówi się u nas o ważności promowania zdrowego trybu życia, utrzymywania dobrej 

formy poprzez ćwiczenia fizyczne dla zdrowia raczej niż dla sportowej rywalizacji i nadzwyczajnej sprawności 

fizycznej. Dzisiejsze życie jest pełne pośpiechu i stresu związanego z pracą, ciągłej presji osiągnięcia sukcesu, a 

także nieregularnych i spożywanych naprędce posiłków. Wielu ludzi spędza swój dzień w pracy w wysoce nie 

ergonomicznych pozycjach, co prowadzi do sztywności i bólów w okolicach kręgosłupa, obręczy barkowej i 

szyi, a niewystarczająca ilość ćwiczeń fizycznych podczas wolnego czasu, powoduje atrofię mięśni serca jak 

również ogólne osłabienie wszystkich mięśni. Coraz bardziej zabiegany człowiek, przedkładający niezdrowe 

odżywianie się nad aktywność ruchową, zaczyna przybierać na wadze a poziom jego cholesterolu wzrasta. 

Choroba staje się poważnym zagrożeniem.  

Mimo iż medycyna wyprodukowała wiele leków i wymyśliła wiele sposobów leczenia, aby przedłużyć ludzkie 

życie i leczyć choroby, nadal niewielu ludzi wie, co mogą zrobić sami dla siebie, co jest łatwe, efektywne i 

bezpieczne, co nie tylko wpłynie na ich witalność, ale i poprawi jakość życia.  

Wszyscy wiemy jak chodzić. Chód jest dla istoty ludzkiej najbardziej naturalną formą ruchu, podczas której to 

kończyny dolne wykonują pracę, ale górna połowa ciała pozostaje mniej lub bardziej nieaktywna. Dlatego 

wymyślono Nordic Walking, bo jest to bardziej efektywna forma ruchu.  

 

Co się dzieje, kiedy chodziarz bierze do rąk parę kijków?  

 

Zaczyna używać swoich kończyn górnych w sposób efektywny podczas marszu. Zaledwie po pary minutach, 

jego tętno wzrasta o 20-40% w stosunku do poziomu tętna podczas normalnego marszu. serce funkcjonuje 

bardziej energicznie, a czysty tlen dochodzi do krwi poprzez mięśnie. W zależności od intensywności ćwiczenia 



Nordic Walking może spalić o 40 % więcej kalorii niż chód bez kijków. Kończyny dolne pracują wydajniej wraz 

z wydłużeniem się kroku. kołyszący ruch bioder w połączeniu z odpychającym do przodu ruchem ramion, 

wzmacnia mięśnie brzucha. Podczas odepchnięcia się kijkiem, duże mięśnie klatki piersiowej napinają się, 

ostatnia faza odepchnięcia jest wykonywana przez prostowniki ramion, w tym samym czasie potężna, 

naprzemienna praca ramion zwiększa ruchomość odcinka klatki piersiowej, co z kolei daje płucom więcej 

miejsca na swobodne oddychanie; napięcie w okolicy barków i szyi jest złagodzone dzięki pracy mięśni ramion i 

barków. Można to zaobserwować w badaniu urzędników bankowych w Finlandii, którzy podczas 

trzymiesięcznego okresu regularnych treningów Nordic Walking, donosili o zredukowanym bólu okolic 

barkowo-szyjnych jak i o zwiększonej ruchomości tej okolicy.  

Efektywność Nordic Walking może być wytłumaczona przez fakt, że wszystkie wykonywane ruchy są naturalne, 

oraz że 90% z 650 mięśni naszego organizmu jest aktywnie angażowana. Podczas treningu Nordic Walking, 

mięsień sercowy staje się silniejszy, poprawia się wytrzymałość mięśni i krążenie krwi a okolice barków i 

ramion stają się bardziej atrakcyjne w wyglądzie. Energia uderzenia kijkami o podłoże, efektywnie uwalnia 

napięcie mięśniowe. 

Z zasady Nordic Walking odpowiada wszystkim ludziom, w każdym wieku, bez względu na płeć oraz poziom 

sprawności fizycznej. Wykazano przydatność Nordic walking zarówno do celów rehabilitacyjnych jak i dla 

entuzjastów fitness oraz sportowców, pragnących ćwiczyć do granic swoich możliwości. 

 

Dla mnie osobiście Nordic Walking łączy w sobie cechy idealnej aktywność ruchowej dla każdego. Regularne 

uprawianie spacerów z kijkami ( dzięki używaniu kijków, Nordic Walking efektywniej angażuje mięśnie górnej 

części tułowia a ponadto wzmocnione odepchnięcie się kijkiem wydłuża krok i zwiększa tempo marszu), buduje 

sprawność sercowo-naczyniową, angażując i wzmacniając niemal wszystkie mięśnie, spala w sposób efektywny 

kalorie, odciąża stawy i rozluźnia napięcia mięśniowe. Należy dodać, że nauczenie się Nordic Walking jest 

niezwykle proste, choć dobre opanowanie techniki klasycznej wcale nie jest takie łatwe i wymaga 

profesjonalnego instruktażu.  Ponadto Nordic Walking stwarza okazje do niesamowitych doznań w trakcie 

treningu jak i po jego zakończeniu, powodując stan euforii i rozluźnienia, stopniowo uzależniając od siebie. 

Uprawiany w grupie dodaje motywacji i umożliwia nawiązanie kontaktów towarzyskich podczas naprawdę 

dobrej zabawy. W oparciu o odpowiedni program, trening Nordic Walking może dotyczyć różnych poziomów 

zaawansowania i intensywności. To wszystko można osiągnąć w dowolnym klimacie, w dowolnym terenie, na 

każdej nawierzchni i co ważne - przez cały rok.  

 

Szybki wzrost popularności Nordic Walking na świecie (6mln entuzjastów w roku 2005) – oprócz Finlandii 

(760tys. regularnie ćwiczących 1.5 mln przynajmniej raz w roku) najszybciej Nordic Walking rozwija się w: 

Niemczech (2 mln ćwiczących), Austrii (800tys.), Szwajcarii (350tys.), krajach Beneluxu, Danii, Norwegii, 

Francji, Wielkiej Brytanii oraz USA, Australii, Japonii, Chinach, Tajwanie, Kuwejcie i Nowej Zelandii. Nowe 

kraje to Polska (kilka tysięcy ćwiczących), Czechy, Litwa, Estonia, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Węgry i 

Hong Kong –  oraz rozliczne korzyści doświadczane przez jego entuzjastów spowodowały, że ten efektywny styl 

chodzenia po zdrowie już stał się preferowaną metodą ćwiczeń fizycznych dla zdrowia wykorzystywaną w 

rehabilitacji ruchowej i klubach fitness. Jest to najszybciej rozwijająca się aktywność zdrowotna 

zaprojektowana, aby pomóc uaktywnić się ruchowo wszystkim ludziom.  

 

Zatem, działając w międzynarodowym stowarzyszeniu mam nie tylko dostęp do wszystkich danych i zasobów 

naukowo-szkoleniowych, ale przede wszystkim do ludzi z niemal całego świata, którzy tak jak ja budują 

profesjonalny wizerunek Nordic Walking w swoich krajach i uważają, że aby móc cieszyć się z uprawiania 

Nordic walking i osiągać korzystne dla zdrowia efekty potrzebne jest opanowanie specjalnej techniki marszu 

pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, czyli instruktorów, którzy nie tylko potrafią nauczyć poprawnej 

techniki, zaprogramować cykl treningowy dla różnych grup zaawansowania, ale i stworzyć grupy entuzjastów, 

traktujących Nordic Walking jako aktywność towarzyską, która uprawiana w zespole staje się formą treningu 

oraz jednocześnie świetną zabawą.  

 

Podsumowując pragnę stwierdzić, że wydaje się oczywistym konieczność wyszkolenia w Polsce jak największej 

liczby fachowej kadry trenersko-instruktorskiej, co według mnie jest kluczowym elementem popularyzowania 

tej ekscytującej dyscypliny sportowej, jaką jest Nordic Walking.  

 

Wpisanie Nordic Walking w rejestr specjalności rekreacji ruchowej przyczyni się do popularyzacji tej 

aktywności ruchowej i pomoże zmobilizować społeczeństwo do aktywnego spędzania czasu wolnego. Stanie się 

także formą ruchową  wspomagającą profilaktykę zdrowotną.  
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