
Witamy w książce Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce! Cieszymy się, że zdecydowałeś 
się po nią sięgnąć. Zapewne jesteś ciekaw, jak najefektywniej podjąć aktywność fizycz-
ną. A może jesteś już aktywny, ale chcesz poprawić swoją kondycję? Tak czy inaczej, 
chcemy się z tobą podzielić wieloma informacjami. Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce 
pomoże:

•	 określić, w jaki sposób rozpocząć treningi,
•	 urozmaicić i uatrakcyjnić ćwiczenia oraz
•	 opanować umiejętności, które pozwolą podjąć wysiłek fizyczny, nawet jeśli pojawią 

się problemy.

Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce wyjaśnia wątpliwości, jakie będąc osobą w śred-
nim lub starszym wieku ‒ możesz mieć w związku z aktywnością fizyczną. Nawet jeśli 
cieszysz się dobrym zdrowiem, możesz zmagać się z problemami, które często dotykają 
osoby po pięćdziesiątce – artretyzmem, osteoporozą, nadciśnieniem albo chorobami 
serca. Rozpoczynając treningi albo wprowadzając zmiany do swojego programu ćwi-
czeń, możesz mieć pewne pytania. Jak zacząć? Jakie ćwiczenia są najlepsze? Czy mogę 
ćwiczyć więcej? Skąd mam wiedzieć, czy ćwiczę za dużo, czy za mało? Jeśli jesteś aktyw-
ny, możesz być ciekawy, jak urozmaicić treningi, albo szukać informacji, jak zmienić 
swój program ćwiczeń, aby był korzystniejszy.

Odpowiedzi na swoje pytania na pewno znajdziesz w tej książce. Oto kilka ważnych 
i ciekawych tematów, które poruszymy:

•	 Korzyści i ryzyko wynikające z aktywności fizycznej u osób po pięćdziesiątym, 
siedemdziesiątym, a nawet dziewięćdziesiątym roku życia.

•	 Jak się zmotywować do podjęcia aktywności fizycznej.
•	 Jak zachować bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
•	 Ile ćwiczeń fizycznych to za dużo, a ile za mało.
•	 Jak znaleźć czas na aktywność fizyczną.
•	 Co wybrać: ćwiczenia w domu czy w klubie fitness.
•	 Jak ustalić realne cele.
•	 Jakie są sposoby bycia aktywnym fizycznie bez podejmowania znacznego wysiłku.
•	 Jak rozwinąć indywidualny plan ćwiczeń.

Wstęp
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•	 Jak dostosować plany aktywności fizycznej do takich schorzeń jak artretyzm, 
osteoporoza.

•	 Jak i kiedy więcej ćwiczyć.
•	 Jak wykorzystać aktywność fizyczną do walki ze stresem i do poprawiania nastroju.
•	 Jak ważne jest śledzenie swoich postępów.
•	 Jakie są sposoby podejmowania aktywności fizycznej po przerwie.
•	 Jaka jest rola aktywności fizycznej w odchudzaniu i utrzymaniu prawidłowej wagi.
•	 Sport, rekreacja i rozrywka – nowe sposoby na aktywność fizyczną.
•	 Jak propagować aktywność fizyczną w najbliższym otoczeniu.
•	 Przykładowe plany ćwiczeń: chodzenie, ćwiczenia w wodzie, rower stacjonarny, 

rozciąganie i ćwiczenia siłowe.

Książka Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce została napisana przez trzyosobowy ze-
spół – doktora Waltera Ettingera, doktor Brendę Wright i doktora Stevena Blaira. 

Kiedy w  roku 1996 została wydana 
nasza pierwsza wspólna książka, wszy-
scy dobiegaliśmy pięćdziesiątki albo 
niedawno ją przekroczyliśmy. Teraz 
oczywiście jesteśmy jeszcze starsi i jesz-
cze bardziej przekonani o korzyściach 
płynących z aktywności fizycznej – nie 
tylko jako profesjonaliści, ale także 
prywatnie. Wspólnie mamy 84 lata 
doświadczenia zawodowego w  dzie-
dzinie zdrowia i medycyny. Łącznie od 
116 lat korzystamy z naszych własnych 
planów aktywności fizycznej. Czytając 
poszczególne rozdziały, zapewne rozpo-
znasz, kto z nas który napisał. Walter 
jest doktorem medycyny i profesorem 
uniwersyteckim ze specjalizacją z ge-
riatrii. Z własnego doświadczenia zna 
problemy zdrowotne, jakie dotyka-
ją ludzi po pięćdziesiątce, i dostrzega 
także korzyści, jakie dają jego pacjen-
tom ćwiczenia. Steve jest naukowcem, 
epidemiologiem, który bada związki 

Jeśli chcesz poprawić swój stan zdrowia, zacznij od ma-
łych zmian, na przykład wybieraj schody zamiast windy
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między aktywnością fizyczną a zdrowiem dużych grup ludzi. Jest autorem licznych, 
wielokrotnie cytowanych prac na temat korzyści płynących z treningów. Kierował ze-
społem opracowującym raport o zdrowiu i uprawianiu sportu opublikowany później 
przez głównego chirurga Stanów Zjednoczonych w 1996 roku. Steve i Walter stworzyli 
medyczne i naukowe podstawy, dzięki którym Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce jest 
książką, której możesz zaufać. Brenda zaś jest konsultantką do spraw promocji zdrowia. 
Pracuje dla korporacji, szpitali i klinik, szkół, agencji rządowych, wojska oraz wspólnot 
emeryckich, tworząc programy kondycyjne. Pomogła tysiącom ludzi przyjąć zdrowy 
tryb życia – odpowiednio się odżywiać, poszerzyć aktywność fizyczną, opanować stres 
i rzucić palenie. Powód, dla którego napisaliśmy tę książkę, jest prosty: chcemy być 
aktywni i niezależni najdłużej, jak się da. Chcemy tego samego dla naszych rodzin, 
przyjaciół i dla was, naszych czytelników. Wierzymy, że aktywność fizyczna „dodaje 
lat twojemu życiu i dodaje życia twoim latom”.

Niektórzy czytelnicy tej książki na pewno starali się być aktywni w przeszłości. 
Jeśli dawniejsze podejścia do uprawiania sportu cię rozczarowały ‒ sprawdź nas, nasza 
wizja może być zupełnie inna. Podchodzimy do aktywności fizycznej w sposób, który 
wielokrotnie okazywał się skuteczny w przypadku ludzi takich jak ty. Nigdy nie jest za 
późno, aby zacząć dbać o kondycję, a ta książka ci w tym pomoże niezależnie od tego, 

czy dopiero zaczynasz, czy już jesteś aktyw-
ny. Rozdziały ułożone są tak, aby zwiększać 
twój wysiłek. W każdym rozdziale znajdziesz 
opis struktury, umiejętności i narzędzi, ja-
kich potrzebujesz, by zwiększać motywację 
oraz aktywność i szlifować kondycję.

Podczas lektury nauczysz się wykorzysty-
wać rozmaite umiejętności. To, co opanujesz 
po przeczytaniu jednego rozdziału, będzie 
omówione w kolejnym w inny sposób, tak 
że będziesz mógł to wykorzystać w dalszej 
pracy. Ta technika pomoże osiągnąć długo-
falowy sukces. 

Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce to 
książka pomyślana jako podręcznik pomaga-
jący w samodzielnej pracy. W kolejnych roz-
działach pojawiają się różne zadania. Przez 
cały czas będziemy cię zachęcać do odpo-
wiadania na pytania, robienia list, a także 

Pracuj ze Sprawnością i zdrowiem po pięćdziesiątce 
z ołówkiem w ręku. Nie wahaj się pisać w książce



10 Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce

wypełniania dzienników. Miej pod ręką ołówek albo długopis i nie wahaj się pisać 
w książce. Nasze doświadczenie wskazuje, że osoby, które naprawdę angażują się w za-
dania i zagadnienia z książki, więcej z niej korzystają i częściej pozostają aktywne przez 
długi czas – szczególnie jeśli dopiero zaczynają przygodę ze sportem.

Dzięki swojej różnorodności książka zyskuje na atrakcyjności. Opisujemy historie 
ludzi po pięćdziesiątce, często takich jak ty, o różnej kondycji i umiejętnościach, którzy 
starają się zwiększyć swoją aktywność. Wielu z nich odniosło sukces. Inni ciągle się 
starają i uczą, korzystając z doświadczeń cudzych i własnych. Każdy rozdział kończy 
się listą kontrolną. Wymienione są na niej sposoby wykorzystania zawartej w rozdziale 
wiedzy w życiu codziennym. Do każdego rozdziału dołączyliśmy także wykreślankę. 
Sprawdź, czy potrafisz znaleźć najważniejsze pojęcia. 

Cieszymy się, że kupiłeś Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce. Mamy nadzieję, że 
spodoba ci się i ta książka, i zdrowy styl życia, który promuje.




