
W dniach 21-22 maja br. w Zieleńcu gościli uczestnicy  „II Otwartych Mistrzostw 
Dolnego Śląska w Nordic Walking”. Piękne krajobrazy Kotliny Kłodzkiej i samego 
Zieleńca były atrakcyjnym tłem dla zmagań zawodników, którzy startowali na trzech 
dystansach: 20 km (sobota) oraz 5 i 10 km (niedziela) w ośmiu grupach wiekowych. 
Dwudniowy układ zawodów miał na celu umożliwienie chętnym startu na dwóch  
dystansach oraz zaoferowanie zawodnikom możliwości spędzenia rodzinnego 
weekendu w tym uroczym zakątku Dolnego Śląska.  
Mistrzostwa były także okazją do aktywnego uczczenia Światowego Dnia Nordic 
Walking obchodzonego w niedzielę 22.maja dla potwierdzenia bezprecedensowego 
sukcesu tej formy powszechnej aktywności ruchowej zarówno w światowej, jak i 
naszej krajowej skali. 
Organizatorem Mistrzostw był Dolnośląski Oddział Polskiej Federacji Nordic Walking, 
a „Honorowym Patronatem” Mistrzostwa objęli: 
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec 
- JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Juliusz    
   Migasiewicz 
- JM Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu – dr Andrzej Czamara 
 
Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonali: Prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiej 
Federacji Nordic Walking – dr Tadeusz Niebudek, Prorektor Wyższej Szkoły 
Fizjoterapii we Wrocławiu – dr Andrzej Zaleski oraz przedstawiciel Dziekana 
Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – dr Ryszard 
Jasiński. 
  
Na starcie Mistrzostw stanęło 104 zawodników (40% więcej niż w pierwszej edycji)  
z 5 województw: lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.  
Trasa była bardzo zróżnicowana. Przebiegała po naturalnych górskich trasach,  
w większości na całkowicie otwartych przestrzeniach, co dawało zawodnikom 
możliwość kontaktu wzrokowego z przeciwnikami, a kibicom bezpośredniego 
śledzenia zmagań na dużej części trasy. Rywalizacja zyskała zatem na elementach 
motywacyjnych i widowiskowych. 
Na zakończenie każdego dystansu uczestnicy otrzymali od organizatorów liczne 
pamiątki oraz zaproszenie na talerz gorącego żuru wraz pajdą chleba ze „swojskim” 
smalcem. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale i 
dyplomy. Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom na poszczególnych dystansach 
wręczone zostały profesjonalne kijki do Nordic Walking ufundowane przez 
światowego lidera tej branży - szwajcarską firmę KV+ . Organizatorzy uhonorowali 
również najstarszych i najmłodszych uczestników, najliczniej reprezentowaną rodzinę 
oraz najlepszych studentów Mistrzostw. 
 
Oficjalne wyniki „II Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordic Walking” 
- dystans   5 km 
- dystans 10 km 
- dystans 20 km 
 
Wszystkim zawodnikom i kibicom dziękujemy za udział w Mistrzostwach i już dziś 
zapraszamy na ich następną edycję w maju 2012 roku. 
 
Organizatorzy serdecznie dziękują Patronom i Sponsorom wspierającym Mistrzostwa: 
  

 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl) 



            

                  
 

               
 

      
 

 
 
 

                        

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 

(www.wsf.wroc.pl) 

Firma ELEPHANT PRO-SPORT  -  sprzęt i 

ubiory do Nordic Walking (www.elephant.pl) 

Szwajcarski producent kijków do Nordic 

Walking (www.kv2.info.pl) 

Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu (www.awf.wroc.pl) 

Stowarzyszenie Zieleniec (www.zieleniec.pl) 


