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Czy warto promować ak-
tywność fizyczną wśród 
osób starszych ?
Wspieranie aktywnego sta-
rzenia się to jeden z prioryte-
tów rządu. W wielu przypad-
kach osoby starsze unikają 
wysiłku fizycznego nie z po-
wodu przeciwwskazań me-
dycznych, ale z braku chęci 
albo z powodu przekonania, 
że w ich wieku to już niepo-
trzebne, a nawet szkodliwe.  
W praktyce przypadki, kiedy 
lekarz zabrania jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej, są nie-
zwykle rzadkie. Dlatego jej 
popularyzacja wśród senio-
rów to jeden z naszych prio-
rytetów.

W jaki sposób Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przeko-
nuje osoby starsze, że war-
to być aktywnym?

Wspieramy ogólnopolskie 
i lokalne inicjatywy. Dofinan-
sowaliśmy tegoroczne mię-
dzynarodowe zawody War-
mia Mazury Senior Games 
2014. W ich ramach w sied-
miu miastach Warmii i Ma-
zur osoby starsze rywali-
zowały w 14 dyscyplinach. 
1 lipca 2014 r. podpisałem 
program „Aktywność Fizycz-
na Osób Starszych” natych-
miast skierowany do reali-
zacji. W ramach programu 
„AFOS” dofinansowany zo-
stał Ogólnopolski Program 
Aktywności Fizycznej Senio-
rów „Bądź w olimpijskiej for-
mie”, którego ambasadorem 
jest Władysław Kozakiewicz. 
Dzięki niemu seniorzy z ca-
łej Polski mieli okazję spo-
tykać się, rozmawiać i ćwi-
czyć z mistrzem olimpijskim. 
Wspierając projekty „ Ak-

tywni 50+” i „Idę po zdro-
wie”, upowszechniamy bar-
dzo korzystną dla seniorów 
i już akceptowaną formę ru-
chu, jaką jest nordic walking. 
W projektach tych wzięło 
udział ponad 6 tys. senio-
rów.  Finansujemy również 
wydawnictwa takie jak „UTW 
BEZ GRANIC”, z których se-
niorzy mogą dowiedzieć się, 
jaki rodzaj aktywności jest 
dla nich dobry, od czego za-
cząć i jak zdrowo się odży-
wiać. Jesteśmy przekonani, 
że systematyczna eduka-
cja i uświadamianie korzy-
ści płynących z aktywności 
w wieku dojrzałym przynie-
sie oczekiwane efekty.

Ale czy zmienianie przy-
zwyczajeń osób starszych 
w ogóle ma sens? Jeżeli 
ktoś nigdy nie był aktywny, 

to chyba mało prawdopo-
dobne jest, że przekona się 
do tego po 50. roku życia…
Oczywiście, że ma sens.  
Wiem, że wiele osób, które 
były adresatami wspieranych 
przez nas działań, zmieniło 
swój tryb życia. Najtrudniej 
jest znaleźć w sobie motywa-
cję za pierwszym razem. Jed-
nych motywuje grupa, innych 
współzawodnictwo. Im wię-
cej będzie inicjatyw popula-
ryzujących sport powszech-
ny, tym większa szansa, że 
dotrzemy do nieprzekona-
nych. Na zajęcia sportowe 
organizowane w ramach za-
jęć UTW przychodzi coraz 
więcej seniorów. A oferty są 
coraz bardziej urozmaico-
ne. Jedna osoba przekonuje 
drugą, motywują się nawza-
jem. I o to właśnie chodzi! 
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Na zajęcia 
sportowe 
organizowane 
w ramach 
zajęć UTW 
przychodzi 
coraz więcej 
seniorów. 
Jedna osoba 
przekonuje 
drugą, 
motywują się 
nawzajem.

Wspieramy 
aktywność 
fizyczną 
seniorów 

– mówi Andrzej Biernat, 
minister sportu i turystyki


