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AKTYWNY STYL

TECHNIKA
Kontynuując temat wyjątkowo łatwej w stosowaniu, 
niewymagającej dużych nakładów finansowych, a przede wszystkim 
bardzo korzystnej dla organizmu aktywności – Nordic Walking –
prezentujemy techniczne niuanse marszu z kijkami.  
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ETAP 1
1. Lewa ręka unosi kijek i wysuwa go do przodu; jednocześnie wysuwa

się do przodu także prawa stopa, która dotyka podłoża piętą, aby
rozpocząć nowy krok.

2. Lewa ręka jest lekko zgięta w łokciu, a kijek ustawiony pod kątem 
(ok. 60 stopni), równolegle do nogi zakrocznej (lewej).

3. Prawa ręka jest z tyłu za linią bioder i prostuje się do tyłu (odmach) 
po odepchnięciu się prawą ręką od pasków kijka.

4. Lewa noga wyprostowana z tyłu – stopa wspięta na palcach, 
gdy następuje odbicie się nią od podłoża.

ETAP 2
5a. Wbicie kijka lewą ręką i odepchnięcie następuje

jednocześnie z wybiciem prawej stopy; 

5b. Pięści obu dłoni mijają się z przodu.

6. Lewa ręka rozpoczyna odepchniecie się od pasków rękojeści,
gdy przekroczy linię bioder z tyłu .

7. W tym samym czasie prawa ręka, ruchem wahadłowym,
wysuwa się do przodu, trzymając rękojeść kijka.

8. Lewa noga jest lekko zgięta w kolanie, gdy przesuwa się do
przodu obok prawej nogi. Ciężar ciała jest na prawej nodze 
i prawej ręce wspartej na kijku.
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MARSZU PO ZDROWIE

Po sta wa cia ła pod czas mar szu, spo sób trzy ma nia kij ków, pra -
ca ra mion to nie zwy kle waż ne ele men ty Nor dic Wal king (NW),
de cy du ją ce o efek tyw nej pra cy mię śni, a zwłasz cza o uzy ska niu
peł nych ko rzy ści zdro wot nych z je go upra wia nia. Pra wi dło we go
spo so bu cho dze nia z kij ka mi naj le piej na uczyć się na za ję ciach

z in struk to rem, któ ry na bie żą co sko ry gu je na sze błę dy. Oso by,
któ re zde cy du ją się upra wiać Nor dic Wal king bez po mo cy pro -
fe sjo na li sty, za chę ca my do za po zna nia się z pod sta wo wy mi za -
sa da mi tej ak tyw no ści, opi sa ny mi i zi lu stro wa ny mi zdję cia mi 
w ar ty ku le.  

ETAP 3
9. Odepchnięcie za pomocą lewej ręki jest zakończone, gdy jest ona 

w pełni wyprostowana z tyłu.

10. W trakcie tego prostowania palce dłoni puszczają rękojeść kijka 
i dalsze odepchnięcie następuje z wykorzystaniem pasków zapięcia
poprzez oparcie się o nie i naciśnięcie dłonią.

11. W tym samym czasie pięść prawej ręki unosi się wraz z kijkiem
nieznacznie do przodu, prawe ramię zgina się lekko w łokciu.

12a. Prawa noga (zakroczna) jest wyprostowana z tyłu –  ruch odbicia
następuje z palców prawej stopy. 

12b. Lewa noga wysunięta do przodu – zaczyna nowy krok odbijając się
piętą od podłoża.

ETAP 4
13. Odepchnięcie lewą ręką jest zakończone, gdy jest ona

całkowicie wyprostowana, a dłoń zupełnie otwarta.

14. Kijek jest przedłużeniem lewego ramienia i równolegle
ustawiony do prawej nogi.

15a. Prawa noga rozpoczyna swoje odbicie.

15b. Ciężar ciała przechodzi na lewą nogę.

16. Tułów pochyla się wyraźnie do przodu
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Piotr Ko wal ski, fi zjo te ra peu ta, pe da gog, an gli sta, in struk tor i tre ner Nor dic Wal king (kwa li fi ka cje tre ner skie uzy skał w Ko pen ha dze).
Od 2003 r. pro mu je NW, bę dąc pio nie rem fiń skie go Nor dic Wal king w Pol sce. Przez pięć lat pra co wał ja ko IN WA Na tio nal Co ach
for Po land, szko ląc in struk to rów IN WA w Pol sce (330) i na świe cie – wy kształ cił pierw szych in struk to rów w Es to nii (20), Izra elu (7),
Chi nach (30) i pierw szych tre ne rów w Hisz pa nii oraz pro mo wał Nor dic Wal king w Sta nach Zjed no czo nych. Współ au tor pierw szej
w na szym kra ju pu bli ka cji me to dycz nej po świę co nej NW, skie ro wa nej dla na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go. Obec nie pra cu je 
w War sza wie dla fir my „Wal ker by Ro bert Ko rze niow ski”, pro mu jąc Nor dic Wal king na naj wyż szym pro fe sjo nal nym po zio mie.

PRA CA RĘ KI W TRAK CIE WBI CIA, 
OD BI CIA I ODE PCHNIĘ CIA SIĘ KIJ KIEM
Za nim przej dzie my do ma sze ro wa nia, po win ni śmy do brze przy piąć kij ki. Nie
mo gą być przy mo co wa ne do dło ni zbyt luź no, ani zbyt moc no. Tyl ko wła ści wie
do bra ne i pra wi dło wo przy pię te kij ki na le ży cie speł nią swo ją – ele men tar ną dla
tej ak tyw no ści – ro lę: od cią żą sta wy pod czas cho du, bę dą sta bi li zo wać po sta -
wę, po zwo lą utrzy mać cia łu rów no wa gę itp. Spo sób przy pi na nia kij ków przed -
sta wio ny jest na zdję ciach po ni żej.

Po nad to umoż li wi to pra wi dło wy trans fer (prze nie sie nie) si ły wbi cia kij ka na
ode pchnię cie z peł nym od ma chem rę ki w tył, bez tra ce nia kon tak tu z kij kiem
(rę ko je ścią), oraz szyb ki po wrót kij ka do po zy cji wyj ścio wej. To znacz nie uła -
twi je go ko lej ne wbi cie, a mię śnie koń czy ny gór nej bę dą się re lak so wać pod -
czas ru chu wa ha dło we go do przo du.

1. Rę ka wy su wa się do przo du, jak przy jej po da wa -
niu pod czas wi ta nia się („hand sha ke”, cześć!), a rę -
ko jeść trzy ma na jest pię cio ma pal ca mi. Na stę pu -
je jed no cze sne wbi cie kij ka, gro tem w pod ło że.  

2. Rę ka prze su wa się w kie run ku do li nii mied ni cy/
bio dra, pod czas od py cha nia się od pod ło ża (ko niec
tech ni ki pod sta wo wej).

3. Rę ka prze su wa się za li nię bio der, roz po czy na jąc
stop nio we roz luź nia nie chwy tu rę ko je ści kij ka.

4. Roz po czy na się otwar cie rę ki, z jed no cze snym
prze su wa niem jej w tył, od py cha nie się od pa sków
rę ko je ści pod dło nią, tak, aby stop nio wo pro sto wać
przed ra mię w sta wie łok cio wym.

5. Pal ce rę ki pusz cza ją uchwyt, na stę pu je pe łen wy -
prost przed ra mie nia w sta wie łok cio wym (zwień -
cze nie tech ni ki kla sycz nej).
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SPO SÓB PRZY PI NA NIA KIJ KÓW
Ma sze ro wa nie z kij ka mi uru cha mia ok. 90% wszyst kich mię śni. Pod czas tre nin gu, 
w ruch bar dzo za an ga żo wa ne są m.in. ra mio na, mię śnie grzbie tu, brzu cha i klat ka pier -
sio wa. Dla te go istot na jest od po wied nia pra ca rąk w trak cie wbi cia, od bi cia i od py cha -
nia się kij ka mi oraz umie jęt ność ich roz luź nia nia pod czas mar szu (tech ni ka kla sycz na).

Za chę ca my do za po zna nia się z dwo ma wcze śniej szy mi ar ty ku ła mi nt. Nor dic 
Wal king, sta no wią cy mi do peł nie nie ni niej sze go tek stu („Dia be tyk” 2008, nr 9, 10).
Mo że wła śnie ma sze ro wa nie z kij ka mi oka że się ak tyw no ścią, któ ra po mo że ci
schud nąć, po pra wić kon dy cję, wzmoc nić ser ce itd. Bez wzglę du na to, ile ra zy 
za czy na łeś coś ćwi czyć z moc nym po sta no wie niem, że wy trwasz, po czym szyb ko 
re zy gno wa łeś, war to – dla zdro wia – po sta rać się jesz cze raz i spró bo wać „wy cho -
dzić” do bre po zio my cu kru we krwi i więk szą spraw ność fi zycz ną. 

Opracowanie redakcyjne 
Komentarz i konsultacja merytoryczna: Piotr Kowalski

Zdjęcia: KEDARK

KIL KA POD STA WO WYCH ZA SAD, KTÓ RYCH NA LE ŻY 
PRZE STRZE GAĆ, TRE NU JĄC NOR DIC WAL KING:
1. Pa mię taj o roz grzew ce przed każ dym tre nin giem i ćwi cze niach roz cią ga ją cych na
je go za koń cze nie (po zwa la ją na od po czy nek i roz luź nie nie zmę czo nych mię śni).

2. Twój marsz po wi nien być na tu ral ny, nie spi naj mię śni; dą żąc do per fek cji, nie
usztyw niaj cia ła (spo wo du je to szyb kie zmę cze nie mię śni). W na tu ral nym ru chu jed -
no cze śnie wy su wa się do przo du le wa rę ka i pra wa no ga, i od wrot nie.

3. Bar ki roz luź nij, nie „bu jaj” ni mi na bo ki i nie „ki waj” się do przo du.

4. Rę ce i kij ki trzy maj bli sko tu ło wia, ale nie usztyw niaj ra mion, po zwól im na swo bod -
ny, na tu ral ny ruch.

5. W każ dej fa zie ru chu utrzy muj kij ki pod sko sem (kąt oko ło 60 stop ni), po zy cja rę ki
„cześć”, na wy so ko ści pęp ka.

6. Ciesz się no wo od kry tą przez sie bie ak tyw no ścią i na gra dzaj się za po stę py w tre -
nin gach.

1. Pięć pal ców rę ki wsu wa my w du żą pę -
tlę pa sków rę ko je ści. 

4. Owi ja my tym pa skiem nad gar stek, ści ś -
le, ale nie zbyt cia sno.

5. . Przy pi na my pa sek do rze pu na grzbie -
to wej stro nie rę ki, koń cząc w ten spo sób
przy pię cie rę ki do rę ko je ści.

2. Chwy ta my w na tu ral ny spo sób rę ko -
jeść, nie za ci ska jąc kur czo wo pal ców. 

3. Dru gą rę ką chwy ta my od do łu pa sek 
z lo go pro du cen ta i rze pem od stro ny we w -
nętrz nej. 
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