
Komunikat organizacyjny 

 

Konferencja „Trening mistrzowski w chodzie sportowym” 

Część V w cyklu konferencji  

„Polska myśl szkoleniowa w lekkoatletyce” 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, organizuje w dniu 

22.10.2022 r. konferencję szkoleniowo - naukową „Trening mistrzowski w chodzie 

sportowym”.  

Współorganizatorzy: 

− Polski Związek Lekkiej Atletyki, 

− Opolski Związek Lekkiej Atletyki, 

− Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

− Urząd Miasta Opola, 

− Kuratorium Oświaty w Opolu, 

− AZS KU Politechniki Opolskiej. 

Cele konferencji: 

− Propagowanie marszowych aktywności ruchowych w środowisku szkolnym oraz 

środowisku osób starszych, 

− Szkolenie nauczycieli i instruktorów w zakresie nauczania chodu sportowego i Nordic 

Walking, 

− Wymiana myśli szkoleniowej, najwybitniejszych trenerów chodu sportowego 

(wychowawców medalistów olimpijskich) z Polski i Słowacji.  

Komitet honorowy: 

− JM Rektor Politechniki Opolskiej - prof. Marcin Lorenc 

− Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła 

− Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski 

− Dziekan Wydziału WFiF PO – dr hab. Dawid Bączkowicz 

− Prezes PZLA - dr Henryk Olszewski 

− Prezes OZLA –Janusz Trzepizur 

 
 
 
 
 
 



Program konferencji: 
22.10.2022 r.  Hala sportowa Wydziału WFiF ul. Prószkowska 76 

 

9.15-9.55  Rejestracja uczestników konferencji 

10.00   Otwarcie konferencji Hala Sportowa ul. Prószkowska 76 

10.10-11.30 Część praktyczna (prosimy uczestników konferencji o czynny udział w zajęciach 
w stroju sportowym). Zajęcia będą odbywały na zewnątrz lub w przypadku opadów deszczu w 
hali sportowej i na bieżni lekkoatletycznej. 

Grupa A.  Szkolenie trenerów i instruktorów (prowadzący: Marzena Kulig – trenerka chodu 
sportowego, wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Polski) 
Nauczanie techniki chodu sportowego. Przykładowe zajęcia z uczestnikami konferencji. 
 

Grupa B.  Zajęcia praktyczne dla nauczycieli i zainteresowanych osób (prowadzący: dr 
Ryszard Grzywocz – Instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking). Prosimy o 
zabranie własnych kijków. 
Nauka prawidłowej techniki Nordic Walking. Budowa lekcji wychowania fizycznego NW. 
Przykładowe formy rozgrzewki i zajęć lekcyjnych z udziałem uczestników konferencji. 

11.30-11.40  Przerwa kawowa 

11.40-14.00  Część wykładowa (aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii) 

W programie m.in. 

− Wprowadzenie. Od spaceru do olimpijskich sukcesów. Nieskończoność form wysiłku 
na własnych nogach (prof. J. Iskra) 

− Nordic Walking. Światowa moda rekreacji ruchowej (dr Ryszard Grzywocz) 

− Walking przez całe życie. Od złotych medali olimpijskich do rekreacji chodziarskiej 
(Robert Korzeniowski)  

− „Okrągły stół” z udziałem najlepszych trenerów, naukowców i mistrzowskich 
zawodników z Polski i Słowacji (m.in. Robert Korzeniowski, Grzegorz i Dawid Tomala, 
Matej Toth i Martin Pupis)  

Konferencja zgłoszona w PZLA.  

Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.  

Zgłoszenia na konferencję: 

− Trenerzy i instruktorzy zainteresowani uczestnictwem w konferencji  

(Część praktyczna – Grupa A + część wykładowa) – zgłoszenia na adres 

r.marcinów@po.edu.pl lub ldkolaopole@gmail.com.  

Koszt udziału trenerów i instruktorów w tej grupie konferencji – 50 zł  

− Nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w tej grupie konferencji (bezpłatna) 

(Część praktyczna – Grupa B + część wykładowa) – zgłoszenia poprzez formularz 

elektroniczny na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu: 

https://www.kuratorium.opole.pl/konferencja-szkoleniowa-dla-nauczycieli-nordic-

walking-marszowe-formy-aktywnosci-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/ 

 

Dodatkowe informacje:      W imieniu Zespołu 
dr Ryszard Marcinów (r.marcinow@po.edu.pl)   zaprasza 
Tel. 605556877      prof. dr hab.  Janusz Iskra 

mailto:r.marcinów@po.edu.pl
mailto:ldkolaopole@gmail.com
https://www.kuratorium.opole.pl/konferencja-szkoleniowa-dla-nauczycieli-nordic-walking-marszowe-formy-aktywnosci-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/
https://www.kuratorium.opole.pl/konferencja-szkoleniowa-dla-nauczycieli-nordic-walking-marszowe-formy-aktywnosci-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/
mailto:r.marcinow@po.edu.pl

