
Z  Prezydentem International Nordic
Walking Federation (INWA), Aki Karih-
tala rozmawia Olgierd Bojke.

Jesteś Prezydentem INWA od początku
jej istnienia .Jak to się stało że Nordic
Walking i kijki do NW zna cały świat?
Czy to jest Twoja zasługa ?
Byłem związany z rozwojem projektu od
samego początku, od momentu, kiedy
postanowiono promować NW w Finlan
dii i na całym świecie. To było w roku
1996, kiedy pracowałem dla firmy Exel ja
ko dyrektor do spraw marketingu. Stwo
rzyłem projekt, który miał przedstawić
NW światu. Zaczęliśmy w Finlandii, po
czym rozszerzyliśmy go na Norwegię,
Szwajcarię oraz Niemcy, a później inne
kraje. Wspierała więc go bardzo silna re
klama. Stało się jasne, że potrzebujemy in
stuktorów do promocji Nordic Walking,
więc wraz z grupą ludzi utworzyliśmy In
ternational Nordic Walking Federation
(INWA) by koordynować programy edu
kacyjne oraz szkolenia dla trenerów. Dla
mnie była to na początku reklama i pro
mocja samej aktywności fizycznej. Zrezy
gnowałem z pracy dla Exel w 2008 roku
i od tego czasu kontynuowałem moją
współpracę z INWA jako dyrektor.
Czy Nordic Walking jest zamkniętą
i nie zmieniającym się koncepcją sportu
powszechnego, czy może dopasowuje
się do zmieniającego się otoczenia?
W jakim kierunku podążają zmiany
NW?
Myślę, że NW nie jest zamkniętym kon
ceptem. Chcemy promować NW jako
sport dla wszystkich. Jednak bardzo waż
nym jest, by edukacja i trening były prze
prowadzane poprawnie, tak, abyśmy
mogli cieszyć się korzyściami wynikają
cymi z uprawiania tego wspaniałego
sportu.
W Polsce regularnie organizujemy zawo
dy w NW? Czy za 8 lat można liczyć że
NW stanie się dyscypliną olimpijską?
Nie sądzę. Nordic Walking nie jest spor
tem opartym na współzawodnictwie. Mo
że się jednak zdarzyć, że aktywność
fizyczna podobna do Nordic Walking zo
stanie zamieniona w jakiś rodzaj sportu.
Mam na to kilka pomysłów. Jak na razie
ludzie chcą przechodzić taką metodą od
ległość maratonu, co jest bardzo interesu
jące, a organizacje członkowskie INWA
w różnych krajach organizują tego typu
wydarzenia. Myślę, że takie zapotrzebo
wanie rośnie.
NW kojarzony jest z osobami starszymi
czy to jest pogląd prawdziwy?
Nie, to nieprawda. NW jest doskonałe
również dla młodych ludzi, chociaż ci
starsi zdają się szybciej go przyswajać.
Wszystko zależy od odpowiedniej pro
mocji.
Rok 2012 jest w Europie rokiem solidar
ności międzypokoleniowej z osobami
starszymi czy NW ma jakąś szczególną
role do spełnienia wobec osób star
szych?
Cały czas studiujemy I rozwijamy ćwicze
nia odpowiednie dla osób starszych. IN
WA prowadzą również badania

dotyczące różnorakich schorzeń oraz
sposobów, w jaki NW może w nich po
móc.
Czy w Japonii, gdzie społeczeństwo
bardzo się starzeje, rozwija się NW ?
Czy Japończycy mają własną szkołę na
uczania NW?
Nasza organizacja członkowska JNFA
bardzo aktywnie rozwija programy dla
starszych osób w Sendai w Japonii. Sto
sują programy edukacyjne opracowane
przez INWA I odnieśli ogromny sukces.
Jak postrzegasz PFNW i czy rozwiąza
nia organizacyjne w Polsce różnią się
od znanych Ci rozwiązań w innych kra
jach?
Jeśli chodzi o nauczanie, myślę, że meto
dy są bardzo podobne. Sądzę jednak, że
Polska ma większą możliwość promocji
NW ze względu na poparcie rządu.
Jakie są możliwości aby Polska otrzy
mała organizację światowej konwencji
NW w roku 2013?
Nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to py
tanie. Myślę, że jest spore prawdopodo
bieństwo, będziemy decydowali o tym
w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
Co Prezydent INWA chciały przekazać
polskim entuzjastom NW?
Chciałbym powiedzieć, że niesamowicie
doceniam wszystko to, co widzę, że dzie
je się w Polsce. Wszyscy entuzjaści NW
odgrywają bardzo ważną rolę w jego
promocji.
Sądzę, że społeczność zwolenników NW
będzie rosła, jeśli w przyszłości będziecie
kontynuować swoją działalność dokład
nie tak jak teraz.

Zawsze byłem bardzo entuzjastycznie
nastawiony do wszelkich sportów i
przeszedłem przez aktywną karierę
sportową (futbol amerykański,
lekkoatletyka, freestyle, speedskiing), ale
także wielki szacunek również dla
sportów rekreacyjnych. Promocja Nordic
Walking jest bardzo ważnym osobistym
zadaniem mojego życia i jestem bardzo
szczęśliwy, że taki ruch istnieje. Myślę, że
ta działalność zmieniła i poprawiła jakość
życia wielu ludzi i zrobi dużo dobrego
również w przyszłości. Wciąż jesteśmy na
początku zNordic Walking, jeśli myślimy o
potencjale jaki ten sport posiada.
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Z kijkami przezświat
Działania prospołeczne zawsze mnie intere
sowały. Koleżanki i koledzy z uczelnianej
organizacji NSZZ „Solidarność’ powierzyli
mi pod koniec 2010 r. funkcję przewodniczą
cego. Wcześniej włączyliśmy się wspólnie
z kolegami z komisji zakładowej w działa
nia, zmierzające do zażegnania powstałych
konfliktów, które destrukcyjnie wpływały
na realizację statutowych zadań Uczelni.
Dziś na uczelni mamy zgoła odmienną sy
tuację. Kierownictwo jest nastawione na dia
log i rozwój uczelni.
W związku z mniejszymi dotacjami ze stro
ny państwa oraz nowymi wyzwaniami,
przewidzianymi w nowej ustawie o szkol
nictwie wyższym uczelnia musi pilnie do
konać zmian zarówno w sferze naukowej,
dydaktycznej i administracyjnej. Jako związ
kowcy chcemy w sposób odpowiedzialny
brać udział w tych przemianach, aby odby
ły się one z jak najmniejszymi stratami dla
pracowników i przybrały charakter zmian
systemowych, które pozwolą wykorzystać
zgromadzony przez wiele lat potencjał.ł.
P.W.S.: A jak radzi Pan sobie z powszech
nym brakiem kasy?
K.Z.: Najważniejsza jest dla nas naturalnie
misja edukacyjna. Każdego roku kilkaset
studentów przechodzi podstawowe i specja
listyczne szkolenia żeglarskie. W dzisiej
szych czasach, zwłaszcza w dobie kryzysu
taka działalność już nie wystarcza. Musimy
podejmować różne działania o charakterze
komercyjnym i szukać środków na utrzy
manie obiektów oraz ich dalszy rozwój. Po
za tworzeniem warunków do prowadzenia
badań naukowych oraz kształcenia studen
tów (we współpracy z Zakładam Żeglar
stwa i Zakładem Turystyki Wodnej),
centrum jest otwarte dla każdego, kto inte
resuje się żeglarstwem. Oferujemy liczne
szkolenia, rejsy, organizację konferencji, re
gat i imprez żeglarskich itp.
Rentowność naszego centrum powinna zde
cydowanie poprawić kolejna inwestycja.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu i wspar
ciu obecnego Rektora, prof. Waldemara Mo
ski i Kanclerza, mgr. Olgierda Bojke, realna
staje się rozbudowa mariny o kolejne 60

miejsc postojowych. Posiadamy już pozwo
lenie na budowę i decyzję środowiskową.
Liczymy na pomoc finansową z Minister
stwa Sportu i Rekreacji, Urzędu Marszał
kowskiego, Urzędu Morskiego i innych
instytucji.
Do naszej mariny ustawiają się kolejki ar
matorów. Realizacja tej inwestycji staje się
sprawą pilną. Projekt przewiduje możli
wość goszczenia dużych żaglowców i co
najważniejsze zwiększy przychody cen
trum.
P.W.S. : Jakie są Pana plany i perspektywy
NCŻ?
K.Z.: Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby
udało nam się dokończyć inwestycje: roz
budowę mariny i budowę magazynu pa
liw. W ramach współpracy z partnerami
z Francji planujemy utworzenie biblioteki
cyfrowej, w której będziemy gromadzić fa
chową literaturę żeglarską.
W większym stopniu chcielibyśmy wyko
rzystać centrum jako miejsce organizacji re
gat, zgrupowań kadry narodowej
i olimpijskiej, w tym także dla żeglarzy nie
pełnosprawnych. Chcemy wspomagać Sek
cję Żeglarską AZSAWFiS, która doczekała
się 7 olimpijczyków. W 2013 r. zorganizuje
my wspólnie Mistrzostwa Europy w mło
dzieżowej klasie L’Equipe, już po raz drugi
w Gdańsku. Współpracujemy z kpt. Roma
nem Paszke, który przygotowuje się u nas
do drugiej próby bicia rekordu w samotni
czej żegludze dookoła świata na katamara
nie „Gemini 3”.
Chcemy aktywnie włączyć się w programy
edukacyjne dla młodzieży z całego Pomo
rza, podejmowane przez Departament
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskie
go. Nasze centrum ma być jednym z eta
pów ścieżki edukacyjnej dla młodzieży
z obszarów Żuław. Bierzemy również
udział w międzynarodowym projekcie
unijnym, dotyczącym zarządzania marina
mi. Przytoczyłem zaledwie kilka, wydaje
mi się, nowatorskich przedsięwzięć. Oczy
wiście plany są dużo większe.
P.W.S. Dziękuję bardzo za rozmowę i ży
czę realizacji wszystkich planów!
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