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Анотація. Фізична активність – це важлива частина способу життя сучасної людини. Метою нашо-
го дослідження було оцінити вплив занять Nordic Walking на якість життя жінок у віці 50–60 років. Дослі-
дження було проведено у 2012 році в групі 30 жінок. Для отримання результатів було використано анонім-
не опитування у вигляді анкети. Дослідження підтверджують, що Nordic Walking справляє позитивний 
ефект як для фізичного, так і психічного здоров'я. 
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Wstęp. Aktywność fizyczna stanowi ważny element naszego życia. Aktywne spędzanie wol-
nego czasu to odnawianie sił – zarówno fizycznych, jak i psychicznych – poprzez ruch. Jest to rów-
nież jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takich jak oty-
łość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i wiele innych [1]. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności Nordic Walking, który znajduje zastoso-
wanie nie tylko w rekreacji, ale też w rehabilitacji ruchowej [4].  

W grupie ćwiczących Nordic Walking dominują osoby starsze [2]. Jednak na uwagę zasługuje 
fakt, że w tej grupie dominują kobiety. Większość z nich zaczyna wykonywać ćwiczenia głównie w 
celu uzyskania dobrej sylwetki. Nordic Walking nie tylko przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i 
ujędrnia ciało, ale też korzystnie wpływa na poprawę wydolności całego organizmu i jest doskonałą 
formą relaksu [10]. 

Nordic Walking jest aktywnością fizyczną, która jest prosta i łatwa do opanowania. Jest to tre-
ning dobry dla wszystkich grup wiekowych, można go uprawiać zawsze, wszędzie i bez względu na 
warunki atmosferyczne [9]. 

Celem pracy było określenie wpływu uprawiania Nordic Walking na jakoś życia kobiet w 
wieku 50-60 lat. 

Materiał i metody badań. Badania były przeprowadzone w 2012 roku w grupie liczącej 
30 kobiet, które rekreacyjnie uprawiają Nordic Walking. Kobiety te, są mieszkankami miasta 
Bukowno w województwie małopolskim.  

Głównym narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczyły 
argumentów za uprawianiem Nordic Walking, celu treningów, zadowolenia ze stanu zdrowia, umie-
jętności radzenia sobie ze stresem oraz wpływu Nordic Walkingu na jakość życia. Wyniki badań 
przedstawiono na wykresach. 

Argumentów przemawiających za uprawianiem Nordic Walkingu jest wiele (ryc. 1.). Naj-
więcej ankietowanych kobiet, aż 26%, wskazało poprawę kondycji fizycznej jako główną korzyść 
wynikającą z treningu. Równorzędnym powodem do podjęcia zajęć dla 22% było polepszenie samo-
poczucia oraz możliwość ruchu na świeżym powietrzu – 22%. Dla 20% kobiet znaczącym eleme-
ntem była poprawa krążenia. Z kolei możliwość ćwiczeń w grupie doceniło 6% badanych. Tylko 4% 
kobiet wskazało na bezpieczeństwo i brak ryzyka kontuzji podczas uprawiania Nordic Walkingu 
jako argument zachęcający do rozpoczęcia treningów. 

Większość kobiet (97%) twierdzi (ryc. 2.), że uprawia Nordic Walking dla zdrowia. Zaledwie 
3% badanych traktuje Nordic Walking jako sport. 

Badania wykazały (ryc. 3.), że niewielka liczba badanych zdecydowanie deklarowała zadowo-
lenie ze swojego stanu zdrowia – 10%, chociaż 60% ankietowanych była raczej zadowolona. Tru-
dność z określeniem kondycji zdrowotnej miało 27% kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, że nikt z ba-
danych nie ocenia swojego stanu zdrowia jako zły. 
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Ryc. 1. Argumenty przemawiające za uprawianiem Nordic Walking 
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Ryc. 2. Cel uprawiania Nordic Walking 
 

Pod ocenę poddano również wpływ treningu na zdolność radzenia sobie ze stresem (ryc. 4.). 
60% kobiet stwierdziło, że lepiej radzi sobie ze stresem uprawiając Nordic Walking. Natomiast 40% 
badanych nie widzi różnicy i radzi sobie ze stresem tak samo jak wcześniej. 

Poprawę jakości życia (ryc. 5.) zauważa aż 79% badanych. Na lepsze samopoczucie, przyjem-
ne spędzanie czasu i większą motywację do działania wskazuje 3% badanych. Jednak 12% ankieto-
wanych nie widzi wpływu Nordic Walkingu na jakość życia. 

Dyskusja. Nordic Walking jest kompleksowym treningiem ciała i ducha. Przy zastosowaniu 
prawidłowej techniki marszu, angażujemy aż 90% mięśni ciała. Podczas ćwiczeń pracują mięśnie 
nóg, mięśnie brzucha, pleców, mięśnie górnej części ciała, natomiast odciążony jest kręgosłup oraz 
stawy kończyn dolnych. Aktywność ruchowa jest jednym ze środków w profilaktyce osteoporozy 
[6]. Kobiety w okresie postmenopauzalnym mogą zwiększyć gęstość kości, gdy zaczną żyć bardziej 
aktywnie [8]. Regularne treningi zapewniają wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni całego ciała, 
poprawę krążenia i dotlenienia całego organizmu, poprawa odporności organizmu, poprawę koordy-
nacji i motoryki, ustabilizowanie ciśnienia tętniczego krwi, profilaktykę osteoporozy i chorób sta-
wów, utratę zbędnych kilogramów oraz poprawę kondycji fizycznej [7].  
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Ryc. 3. Zadowolenie ze stanu zdrowia 
 

60%

40%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Lepiej radzę sobie ze 
stresem

Radzę sobie ze 
stresem tak samo jak 

wcześniej

Inne

Ilo
ść

 b
ad

an
yc

h 
(%

)

Zdolność radzenia sobie ze stresem

 
 

Ryc. 4. Wpływ Nordic Walkingu na zdolność radzenia sobie ze stresem 
 

Trening Nordic Walking jest też dobrą formą relaksu i odnowy dla układu nerwowego. Prze-
bywanie na świeżym powietrzu, na łonie natury, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach za-
pewnia komfort psychiczny [3]. W nawiązaniu do wyników przeprowadzonych badań dla 22% an-
kietowanych, ruch na świeżym powietrzu był wystarczającym argumentem by rozpocząć trening 
Nordic Walking. To najlepszy sposób na odreagowanie sytuacji stresowych, które towarzyszą każ-
demu człowiekowi na co dzień. Dlatego najlepiej jest trenować cały rok, równolegle do pojawia-
jących się kłopotów i niepowodzeń [5].  

Czytając opinie osób, które regularnie trenują, dowiadujemy się, że Nordic Walking niesie sa-
me korzyści [1, 7]. Przykładowo, zauważono zniknięcie problemów z krążeniem (zimne stopy i rę-
ce), poprawa jakości snu, ustąpienie bólów migrenowych oraz możliwość poznania ciekawych ludzi 
i sposób na mile spędzony czas. Prawie 80% badanych stwierdziło, że ćwiczenia poprawiają ich ja-
kość życia. 
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Ryc. 5. Wpływ Nordic Walkingu na jakość życia   

Osoby z nadwagą mogą odciążać stawy kończyn dolnych za pomocą kijów oraz asekurować 
się dzięki nim, co pozwoli uniknąć kontuzjom podczas intensywnego marszu [3]. Istotna jest reduk-
cja obciążenia kręgosłupa oraz stawów przy chorobach zwyrodnieniowych lub po operacjach [1]. 
Jednak wyniki badań wskazują, że kwestię bezpieczeństwa i brak ryzyka kontuzji doceniło jedynie 
4% ankietowanych.  

Ogólnie nie ma konkretnych przeciwwskazań do uprawiania Nordic Walkingu, ale ostateczną 
decyzję powinien podejmować lekarz [9]. Dlatego osoby starsze, osoby cierpiące na przewlekłe 
schorzenia lub będące w trakcie leczenia dla własnego bezpieczeństwa powinny skonsultować się z 
lekarzem czy mogą rozpocząć treningi [1]. Jak pokazują wyniki, pomimo możliwych dolegliwości, 
97% badanych kobiet uprawia Nordic Walking zdrowotnie.  

Wnioski. 
1. Trening Nordic Walking poprawia jakość życia.  
2. Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, zarówno dla zdrowia fi-

zycznego jak i psychicznego.  
Propagowanie aktywnego stylu życia w tak zwanej późnej dorosłości, przekłada się na długość 

tego życia i jego jakość. 
 

Literatura 
1. Figurska M. Nordic Walking dla Ciebie. Poradnik dla instruktorów rekreacji ruchowej / 

Figurska M., Figurskit T. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Interspar, 2008. – 106 s. 
2. Gębka D. Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w 

starszym wieku / Gębka D. Kędziora-Kornatowska K. // Problemy Higieny i Epidemiologii. – 2012. 
– Vol. 93(2). – S. 256 – 259. 

3. Kawa M. Wpływ systematycznych ćwiczeń ogólno usprawniających na aktywność psy-
chofizyczną osób w podeszłym wieku / Kawa M., Orlikowska A // Fizjoterapia. – 2001. – № 3 . – 
S. 44 – 47. 

4. Kocur P. Nordic Walking. Rekreacja, rehabilitacja i zdrowie / Kocur P., Wilk M., Dy-
lewicz P. – Poznan : Cornetis, 2011. – 142 s. 

5. Krawczyński M. Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka / Krawczyń-
ski M. Gdańsk: Ateneum. – Szkoła Wyższa w Gdańsku 2008. – S. 139 – 170 



Wpływ uprawiania nordic walking na kobiety w wieku 50-60 lat               185 

 

6. Lewis R. D. Odżywiania, aktywność fizyczna a zdrowe kości u kobiet / Lewis R. D., 
Modlesky C. M // Medicina Sportiva. – 2000 . – Vol. 4, №. 1 . – S 11 – 27 

7. Nawrat-Szołtysik A. Profilaktyka i usprawnianie ruchowe u chorych z osteoporozą / Na-
wrat-Szołtysik A., Żmudzka-Wilczek E., Doroniewicz I. Rehabilitacja w Praktyce. – 2010. – № 1 . – 
S. 21 – 24. 

8. Osiński W. Antropomotoryka / Osiński W. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycz-
nego im. B. Czecha w Krakowie, 2002. – S 16 – 19. 

9. Potoczek M. Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji / Potoczek M // Praktyczna 
Fizjoterapia i Rehabilitacja. – 2010. – № 10 . – S 54 – 57. 

10. Wosko-Conrads E. Nordic Walking – to proste / Wosko-Conrads E. – SBM, 2009. – 80 s. 
 
 
 

WPŁYW UPRAWIANIA NORDIC WALKING  
NA KOBIETY W WIEKU 50-60 LAT 

 

Ewa STRÓJ 

 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Polska 
 

Streszczenie. Aktywność fizyczna stanowi ważny element stylu życia współczesnego człowieka. Celem pracy by-
ło określenie wpływu uprawiania Nordic Walking na jakość życia kobiet w wieku 50–60 lat. Badania przeprowadzono w 
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Abstract. Physical acivity plays a significant role in life of modern human beings. The aim of this thesis was the 
examination of the influences that Nordic Walking has on women at the age 50-60. The research was carried in the 2012 
on a group of 30 women. Anonymous questionnaire served as the research tool. The results confirm that practicing of 
Nordic Walking has positive effects on both physical and psychological health. 
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