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Trening korekcyjny
dla osób pracujących 
w pozycji siedzącej
– część I

powszechnie występujące dysfunkcje narządu 
ruchu, wynikające z ograniczonej aktywności 
fizycznej w stosunku do długotrwale występującej 
pozycji siedzącej.
Długotrwale utrzymywana pozycja siedząca 
wpływa na zaburzenie napięcia mięśniowego, 
co stopniowo powoduje utratę kontroli moto-
rycznej w czynnościach funkcjonalnych, a tym 
samym zmniejszenie globalnej mobilności. Przy-
kładem takiego zjawiska jest wzrost napięcia 
w obrębie tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej, 
która w tej sytuacji staje się swoistym bezpieczni-
kiem przeciążeń w pozycji siedzącej (7, 8). 
Kolejną szeroko opisywaną dysfunkcją jest zespół 
skrzyżowania dolnego wg Jandy. W następ-
stwie pozycji siedzącej wpływa on na osłabienie 
systemu stabilizacji mięśniowej kręgosłupa głównie 
w odcinku lędźwiowym. Skutkami tego osłabienia 
są: stopniowa dehydratacja krążków międzykręgo-
wych, utrata mobilności, kompensacyjne przodo-
pochylenie miednicy, a w późniejszym czasie 
niestabilności i dyskopatie głównie na poziomie 
segmentu L5/S1 (9-11). Wyniki badań wykazują, 
że są to najczęściej występujące problemy kręgo-
słupa dorosłego człowieka wypływające na ograni-
czenie jego codziennej aktywności. 
Deficyty w mobilności są obserwowane również 
w odcinku piersiowym kręgosłupa. W tym przy-
padku mamy najczęściej do czynienia z pogłę-
biającą się kifozą piersiową. Takie ustawienie 
doprowadza do stopniowej utraty wyprostu 

J
ednym z największych 
wyzwań współczesnej fizjo-
terapii jest stworzenie usys-
tematyzowanych działań 
treningowych o charak-
terze prewencji przeciążeń 
narządu ruchu. Przeciążenia 

te są charakterystyczne dla dysfunkcji powsta-
łych w codziennej eksploatacji w pracy zawodowej 
i życiu codziennym dorosłego człowieka. Jak 
wykazują badania, dzięki postępowi nauki i tech-
niki długość życia ulega ciągłemu wydłużeniu, 
przez co jednym z największych problemów dla 
ludzi staje się utrzymanie komfortu funkcjono-
wania w wieku produkcyjnym, a w szczególności 
poprodukcyjnym (1, 2). Zmiany przeciążeniowe 
układu mięśniowo-szkieletowego przyczyniają 
się do powstania szybszych zmian degeneracyj-
nych. Ich następstwem są zmiany zwyrodnie-
niowe, które trwale ograniczają funkcje ruchową, 
a co za tym idzie, komfort życia w aspekcie 
rodzinnym, społecznym i zawodowym (3, 4). 
Flagowym przykładem jest nadmiernie wykorzy-
stywana szczególnie w pracy zawodowej pozycja 
siedząca i błędne nawyki ruchowe wynikające z jej 
długotrwałym utrzymywaniem. Brak skorelowanej 
z nią prewencyjnej aktywności fizycznej szybko 
staje się przyczyną licznych problemów przecią-
żeniowych, które wpływają na zmiany w ukła-
dzie ruchu (5, 6). Warto zaznaczyć, że w niniej-
szej pracy uwzględniono jedynie najbardziej 
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i rotacji na segmentach ruchowych, co z czasem 
wpływa na nieprawidłową funkcję tułowia. Tutaj 
znamiennym przykładem jest obniżenie łuków 
żeber i mostka, co doprowadza do dysfunkcji 
wdechowej klatki piersiowej, zaburzając jej 
mechanikę, co dodatkowo prowadzi do zmniej-
szenia tolerancji wysiłku fizycznego (6, 12). Usta-
wienie klatki piersiowej jest również kluczowe 
dla pozycji głowy w płaszczyźnie strzałkowej. 
Wydechowe ustawienie klatki piersiowej dopro-
wadza do nadmiernej protrakcji obręczy barkowej 
i głowy, tworząc zespół skrzyżowania górnego. 
Zespół ten funkcjonalnie doprowadza do prze-
ciążenia przejścia szyjno-piersiowego w związku 
z dużym ciężarem głowy, której rzut środka cięż-
kości przemieszcza się wyraźnie do przodu. Taka 
sytuacja sprzyja rozwojowi zmian zwyrodnienio-
wych w odcinku szyjnym i piersiowym kręgo-
słupa w części górnej, które są zbieżne z tym, 
co było opisane w przypadku kręgosłupa lędź-
wiowego (13, 14). Nieprawidłowa pozycja głowy 
i obręczy barkowej w protrakcji daje początek 
osłabieniu mięśni odpowiedzialnych za retrakcję 
łopatki, głębokich zginaczy szyi, nadmiernemu 
napięciu mięśni pochyłych i mięśnia piersio-
wego mniejszego. Prowadzi to do wystąpienia 
problemu opisywanego jako zespół uciskowy 
górnego otworu klatki piersiowej TOS (ang. 
thoracic outlet syndrome). TOS jest to zmniejszenie 
przestrzeni i ucisk na splot naczyniowo-nerwowy 
między mięśniami pochyłymi szyi a pierwszym 
żebrem, dalej między obojczykiem, pierwszym 
żebrem i mięśniem piersiowym mniejszym. Opisy-
wana sytuacja doprowadza często do parestezji 
w obrębie kończyny górnej wynikającej z ucisku 
na nerwy splotu ramiennego, rzadziej doprowa-
dzając do problemów z ukrwieniem kończyny 
górnej w wyniku ucisku naczyń dołu pachowego 
(15). 
Wszystkie wyżej opisane funkcjonalne problemy 
są pokłosiem nadmiernie występującej dobowo 
pozycji siedzącej w wymiarze ilościowym oraz 
jakościowym, jej kompensacjami oraz funda-
mentalnie brakiem zastosowanej prewencyjnie 
aktywności fizycznej. Dlatego też naszym celem 
było stworzenie programu treningowego zabez-
pieczającego układ mięśniowo-szkieletowy przed 
wyżej opisanymi konsekwencjami. Zapropo-
nowany w artykule prewencyjny trening korek-
cyjny został stworzony z myślą o osobach, których 
praca wymaga spędzania wielu godzin w pozycji 
siedzącej. Ćwiczenia oparto o pracę z własną masą 
ciała, bez używania dodatkowego sprzętu trenin-
gowego. Dobór ćwiczeń umożliwia ich wykonanie 
w czasie przerwy w pracy, jak również w warun-
kach domowych. Może on również stanowić mate-
riał instruktażowy dla pacjentów z wyżej opisa-
nymi problemami funkcjonalnymi. 

Title: Corrective training for people working 
in a sitting position − part I
Streszczenie: Opracowanie profilaktycznych 
programów treningowych dla osób aktywnych 
zawodowo i w wieku starszym jest jednym z naj-
większych wyzwań współczesnej fizjoterapii. 
Niski poziom aktywności fizycznej w połączeniu 
z powtarzanymi statycznymi przeciążeniami 
doprowadza z czasem do utrwalonych dys-
funkcji narządu ruchu, które wpływają na obni-
żenie komfortu życia człowieka. Najbardziej 
powszechnie występującym przykładem takich 
zmian jest nadmiernie wykorzystywana, szcze-
gólnie w pracy zawodowej, pozycja siedząca 
i błędne nawyki ruchowe wynikające z jej 
długotrwałego utrzymania. Dysfunkcjami najczę-
ściej powiązanymi z tą pozycją są zaburzenia 
napięcia mięśniowego i zła korelacja pracy 
elementów łańcucha kinematycznego od usta-
wienia ciała w pozycjach statycznych do dyna-
micznych wzorców ruchowych. Opisywane 
są tutaj: zespół skrzyżowania dolnego i górnego 
wg Jandy, stopniowa utrata kontroli motorycz-
nej w podstawowych funkcjach ruchowych, 
zaburzenia mobilności i stabilności tułowia oraz 
stawów obwodowych, zaburzenia metabo-
liczne i czynnościowe tkanek miękkich, a także 
w następstwie przeciążeń zmiany strukturalne. 
Celem pracy było stworzenie programu trenin-
gowego zabezpieczającego układ mięśniowo-
-szkieletowy przed wymienionymi dysfunkcjami. 
Zaproponowany w artykule prewencyjny trening 
korekcyjny został oparty o ćwiczenia, których 
systematyczne stosowanie daje możliwość 
przeciwdziałania negatywnym skutkom pozycji 
siedzącej.
Słowa kluczowe: pozycja siedząca, trening 
funkcjonalny, program treningowy, mobilność, 
stabilność, trening prozdrowotny
Summary: Preventive training programs for 
working people and the elderly is one of the 
biggest challenges of modern physiotherapy. 
Low level of physical activity in combination 
with repeated static overloads leads to per-
manent dysfunctions of the musculoskeletal 
system, which reduce the comfort of human life. 
The most common example of such chan-
ges is an excessive sitting position, especially 
at work, and incorrect movement habits resulting 
from its long-term maintenance. The most 
common dysfunctions related to this position 
are muscle tone disorders and a poor correlation 
of the functioning of kinematic chain elements 
from body posture in static positions to dynamic 
movement patterns. Janda’s Lower and Upper 
Intersection Syndrome, gradual loss of motor 
control in basic motor functions, disorders 
of trunk mobility and stability, and also of peri-
pheral joints, metabolic and functional disorders 
of soft tissues as well as structural changes 
are mentioned here. The aim of the study was 
to create a training program to protect the 
musculoskeletal system against these dysfunc-
tions. The preventive corrective training proposed 
in the article is based on exercises which, when 
performed systematically, give the opportunity 
to counteract the adverse effects of a sitting 
position.
Keywords: sitting position, functional training, 
training programme, mobility, stability, health 
training
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Nr Cel ćwiczenia Liczba 
powtórzeń Uwagi techniczne

1 Wzmocnienie mięśni stabilizujących 
tułów

2 serie 
po 10 powtórzeń 
na każdą stronę

W trakcie ruchu kończyn utrzymaj 
stabilny tułów, oddychaj swobodnie

2
Wzmocnienie mięśni głębokich przy-
kręgosłupowych, odciążenie prostow-
ników grzbietu

2 serie 
po 10 powtórzeń

Prowadź płynnie ruch w pełnym 
zakresie w tempie umiarkowanym, nie 
odrywając łopatek i barków, oddychaj 
swobodnie

3 Wzmocnienie mięśni brzucha oraz 
pośladków, stabilizacja tułowia

2 serie 
po 10 powtórzeń

Pamiętaj o stabilizacji odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa w trakcie całego 
ćwiczenia poprzez dociśnięcie lędźwi 
do podłoża oraz napięcie mięśni 
brzucha i pośladków, w chwili podno-
szenia miednicy wykonuj wydech, 
wracając – wdech

4 Wzmocnienie mięśni pośladkowych 
oraz mięśni brzucha

2 serie 
po 10 powtórzeń

W pozycji końcowej utrzymaj jedną linię 
głowy, tułowia i uda

5
Wzmocnienie mięśni pośladkowych 
oraz mięśni brzucha, kształtowanie 
prawidłowej funkcji przysiadu

2 serie 
po 10 powtórzeń

Utrzymaj prawidłową oś kończyny 
dolnej; wykonaj wdech w trakcie zejścia 
do przysiadu, wydech w czasie powrotu

6 Poprawa stabilizacji kończyn dolnych
1 seria 
po 10 powtórzeń 
na każdą stronę

Utrzymaj prawidłową oś kończyny 
dolnej wykrocznej

7
Poprawa stabilizacji kończyn dolnych, 
wzmocnienie mięśnia czworogło-
wego uda

1 seria 
po 10 powtórzeń 
na każdą stronę

Utrzymaj prawidłową oś kończyny 
dolnej wykrocznej, kolano nie może się 
ruszać na boki

8
Wzmocnienie mięśni głębokich 
szyi stabilizujących głowę, korekcja 
pozycji głowy

2 serie 
po 10 powtórzeń, 
na przemian 
strona lewa 
i prawa

Skoryguj ustawienie głowy do retrakcji 
tak, aby ucho było w jednej linii 
z barkiem, a broda wycofana. Ruch 
głowy poprzedź ruchem gałek ocznych 
w tę samą stronę

9 Wzmocnienie mięśni stabilizujących 
łopatki

2 serie 
po 10 powtórzeń

Przed wykonaniem ruchu skoryguj 
ustawienie barków i łopatek w kierunku 
do tyłu i dołu

10
Wzmocnienie mięśni ramion oraz 
tułowia w funkcjonalnym wzorcu 
„pchaj i ciągnij”

2 serie 
po 10 powtórzeń

Utrzymaj napięcie mięśni pośladko-
wych i brzucha tak, aby głowa i tułów 
były w jednej linii z udem, nie podciągaj 
głowy do przodu

Jednostka treningowa
Prezentowany trening został opracowany zgodnie 
z założeniami i zasadami koncepcji treningu funk-
cjonalnego oraz medycznego treningu terapeu-
tycznego. Cała jednostka treningowa składa się 
z 10 podstawowych pozycji ćwiczeniowych ze wska-

Tab. 1. Cel, liczba powtórzeń oraz uwagi techniczne dla poszczególnych ćwiczeń

zaniem stopni utrudnienia oraz pozycji stretchin-
gowych omówionych w części 2. Oprócz publiko-
wanych zdjęć każde ćwiczenie zawiera krótki opis 
pozycji wyjściowej oraz prowadzonego ruchu wraz 
z wariantami utrudnień. Cel ćwiczeń, liczba powtó-
rzeń i techniczne uwagi zestawiono w tab. 1.
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Pozycja wyjściowa: klęk podparty. Ustaw kolana pod biodrami na ich szerokość, palce stóp zadarte o podłoże, 
dłonie pod barkami na ich szerokość, głowa w przedłużeniu linii tułowia, a wzrok skierowany w dół (fot. 1a). 
Ruch: unosząc kolana minimalnie nad podłoże, utrzymaj neutralne ustawienie tułowia i głowy. Utrzymaj pozycję 
3 sekundy, swobodnie oddychając (fot. 1b).
Stopnie utrudnienia: Utrzymując kolana w powietrzu, oderwij od podłoża kolejno stopę lewą i prawą (1º trudności) 
(fot. 1c), następnie pozostawiając stopy na podłożu, oderwij dłoń, nie rotując tułowia (2º). Możesz również unieść 
jednocześnie stopę i dłoń po przekątnej (3º) (fot. 1d). W trakcie unoszenia kończyn tułów i głowa muszą pozostać 
w pozycji neutralnej i stabilnej z zachowaniem swobodnego oddychania. 

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach ze stawami 
kolanowymi w zgięciu 90º, stopy i kolana złączone 
ze sobą. Ramiona w odwiedzeniu przyłożone stroną 
grzbietową dłoni do podłoża (fot. 2a). 

1

2 Ruch: wykonaj rotację odcinka lędźwiowego za pomocą naprze-
miennego ruchu kończynami dolnymi, bez oderwania górnej 
części tułowia i ramion. Wykonuj naprzemiennie powtórzenia 
na stronę lewą i prawą w tempie umiarkowanym (fot. 2b).

1a
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2a 2b
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Stopnie utrudnienia: wykonaj ruch rotacji ze stopami opartymi o podłoże 
(1º trudności); ze stopami w powietrzu w pozycji zgięcia 90º w stawach biodro-
wych, kolanowych i skokowych (2º) (fot. 2c); połącz ruch rotacji kończynami 
dolnymi z rotacją przeciwstawną głowy i szyi (3º) (fot. 2d). Oddychaj swobodnie.

2c 2d

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach ze stawami kolanowymi w zgięciu 90º, stopy rozstawione na szerokość 
bioder. Ramiona wzdłuż tułowia (fot. 3a). 
Ruch: wykonaj tyłopochylenie miednicy tak, aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa dotykał podłoża, w tym czasie 
powinieneś poczuć napięcie mięśni brzucha oraz pośladków. Postaraj się, utrzymując tę aktywność w trakcie 
unoszenia miednicy do momentu uzyskania pełnego wyprostu w stawach biodrowych (patrząc z boku bark, 
tułów i udo powinny się ustawić w jednej linii) (fot. 3b). Utrzymaj pozycję 3 sekundy, a następnie od szyi 
w kierunku lędźwi „doklejaj” kręgosłup krąg po kręgu do podłoża, wracając do pozycji początkowej. W chwili 
podnoszenia miednicy wykonuj wydech, wracając – wdech.
Stopnie utrudnienia: wykonaj most z pozycji leżenia tyłem z jedną stopą opartą o podłoże, a drugą kończyną 
utrzymaną w pozycji trójzgięcia 90º w biodrze, kolanie i stopie (fot. 3c) – w czasie unoszenia miednica nie 
może się rotować (1º) (fot. 3d). Dodaj uniesienie ramion do pozycji 90º zgięcia, po uniesieniu miednicy wykonuj 
dynamiczny i krótki ruch ramionami, utrzymując stabilny tułów 8 sek., po czym zatrzymaj go i wróć do pozycji 
początkowej (2º). Oddychaj swobodnie.

3
3a

3c

3b

3d
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Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca ze stopami 
ustawionymi szerzej niż na szerokość bioder, 
w lekkiej rotacji zewnętrznej, z napiętymi poślad-
kami oraz ramionami w maksymalnym zgięciu tak, 
aby ręce były utrzymane nad głową (fot. 5a).
Ruch: opuść ręce w dół a następnie, lekko pochy-
lając tułów i zginając biodra, zejdź do pozycji 
półprzysiadu, zachowując stabilny odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa (fot. 5b). Unieś ramiona 
do maksymalnego zgięcia tak, aby poczuć 
wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa (fot. 5c) 
i następnie wróć do pozycji stojącej z mocnym 
napięciem mięśni pośladków i ud (fot. 5d). Pamiętaj 
− utrzymaj prawidłową oś kończyny dolnej. 
Wykonaj wydech w trakcie zejścia do przysiadu, 
wdech w czasie powrotu.

5

Pozycja wyjściowa: siad klęczny. Głowa w przedłużeniu tułowia, ręce na biodrach (fot. 4a). 
Ruch: z pozycji siadu na stopach, napinając mięśnie pośladkowe, przejdź do klęku prostego (fot. 4b). W tej pozycji 
powinieneś czuć napięcie pośladków oraz brzucha, uzyskując pełen wyprost w stawach biodrowych. Utrzymaj 
3 sek. i następnie 3 razy wolniej wracaj do siadu klęcznego, zginając biodra i pochylając tułów lekko do przodu, 
zachowując naturalne ustawienie odcinka lędźwiowego.
Pozycja utrudniona: z klęku prostego (fot. 4b) stopniowo odchylaj się tułowiem do tyłu tak, żeby czuć duże napięcie 
mięśni brzucha oraz ud (fot. 4c). Niezbędne jest utrzymanie wyprostu w biodrach. Zatrzymaj ruch i wróć do pozycji 
wyjściowej 3-krotnie szybciej (fot. 4b), gdy poczujesz zgięcie w stawach biodrowych i/lub w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa albo zatrzymanie oddechu. W pozycji końcowej utrzymaj jedną linię głowy, tułowia i uda, zaznacz tyło-
pochylenie miednicy. Oddychaj swobodnie.

4
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Pozycja wyjściowa: pozycja zakroku. Palce 
stopy zakrocznej zadarte, po stronie nogi 
wykrocznej kolano ustawione w linii stopy 
oraz biodra (fot. 6a). Patrząc z boku, głowa 
i tułów muszą pokrywać się z udem nogi 
zakrocznej. Ręce ustawione na przemian 
względem stóp. 
Ruch: oderwij kolana nogi zakrocznej 
od podłoża i dynamicznie przejdź 
do pozycji skipu, tj. noga zakroczna wędruje 
do przodu i ustawia się w trójzgięciu 90º 
w stawach biodrowym, kolanowym oraz 
skokowym z dynamiczną zmianą rąk 
i jednoczesnym utrzymaniem stabilnej 
pozycji na wyprostowanej nodze podpo-
rowej (fot. 6b). Wróć w tempie 3 razy 
wolniejszym do pozycji początkowej 
zakroku, utrzymując oś kończyny dolnej. 
Stopnie utrudnienia: Pozycja stojąca z nogą 
zakroczną w zgięciu 90º w kolanie, a stopą 
zahaczoną o podest. Ręce połóż na biodrach 
(fot. 6c). Ruch polega na wolnym zejściu 
do zakroku, przenosząc ciężar na nogę tylną, 
utrzymując tułów i udo nogi zakrocznej 
w jednej linii oraz prawidłową oś kończyny 
dolnej wykrocznej (fot. 6d). Dynamicznie 
wróć do pozycji stojącej.

6 6a
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Pozycja wyjściowa: pozycja 
stojąca z ustawieniem w trój-
zgięciu jednej nogi do kąta 90º 
w stawach biodrowym, kola-
nowym oraz skokowym. Ręce 
ustawione na biodrach (fot. 7a).
Ruch: Powoli przejdź do pozycji 
jaskółki tak, aby głowa, tułów 
i noga zakroczna były w jednej linii 
(fot. 7b). Jednocześnie utrzymaj 
kolano nogi podporowej w zgięciu 
do 30º, zachowując oś kończyny 
dolnej − kolano nie może się 
ruszać na boki. Utrzymaj pozycję 
3-6 sek. i wróć do pozycji począt-
kowej. 
Stopnie utrudnienia: ten sam 
cel stabilizacji stawu kolano-
wego można uzyskać, wykonując 
półprzysiad jednonóż do pozycji 
krzesła i powrót z utrzymaniem 
osi kończyny dolnej podporowej 
(fot. 7c, d). Pamiętaj, aby w trakcie 
zejścia do półprzysiadu stopniowo 
zginać stawy biodrowe i pochylać 
tułów do przodu.

7

Pozycja wyjściowa: pozycja aktywnego siadu 
na guzach kulszowych ze stopami na szerokość 
bioder. Głowa ustawiona w linii kręgosłupa tak, 
aby patrząc z boku, ucho znajdowało się nad 
linią barku i biodra, a broda była wycofana. 
Wzrok skieruj przed siebie i połóż książkę 
na głowie (fot. 8a).
Ruch: wykonuj rotację szyi i głowy w pełnym 
zakresie ruchu, starając się patrzeć za siebie 
w obie strony (fot. 8b). Utrzymanie książki 
na głowie pomaga w prawidłowym pozycjono-
waniu głowy i aktywacji mięśni głębokich szyi.
Stopnie utrudnienia: wykonaj ruch rotacji 
ze wzrastającym obciążeniem w pozycji stojącej, 
która wymaga lepszej stabilizacji (fot. 8c, d). 
Proponowane obciążenie w zakresie 0,5-3 kg.

8
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8b 8c 8d

Pozycja wyjściowa: leżenie przodem ze stawami ramiennymi ustawionymi w odwiedzeniu 90º i zgięciem 
stawów łokciowych 90º tak, aby kciuki były skierowane ku górze, a ręce leżały luźno. Głowa oparta czołem 
o podłoże (fot. 9a).
Ruch: oderwij delikatnie ramiona i przedramiona od podłoża na wysokość barków bez podciągania ich 
w kierunku ucha (fot. 9b). Utrzymaj pozycję przez 3-6 sek. ze swobodnym oddechem i rozluźnij, odkładając 
ramiona na podłoże. 
Pozycja utrudniona: pozycja półprzysiadu z głową w linii tułowia, aktywnym brzuchem i stopami ustawionymi 
na szerokość bioder. Stawy ramienne są ustawione w zgięciu 90º, a przedramiona złączone. Kciuki skierowane 
w górę (fot. 9c). Wykonaj ruch polegający na odwiedzeniu stawów ramiennych do kąta 90º tak, aby patrząc 
z boku, linie ramion i tułowia się pokryły (fot. 9d). Pamiętaj − przed wykonaniem ruchu skoryguj ustawienie 
barków i łopatek w kierunku do tyłu i do dołu.

9
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Zasady korekcji
Aby zachować odpowiednią jakość wykonywanych 
ćwiczeń, na koniec opisano następujące zasady 
korekcji pozycji oraz techniki oddychania.
Wykonując ćwiczenia, zwracaj uwagę na jakość 
pozycji i prowadzonego ruchu. Przed wykona-
niem ćwiczenia skoryguj ustawienie swojego ciała 
− do pomocy możesz użyć lustra, które pomoże 
ci korygować utrzymanie prawidłowej pozycji 
ciała. Niezależnie od pozycji ćwiczeniowej głowa 
powinna znajdować się w linii tułowia, wycofaj 
brodę tak, aby ucho znajdowało się w linii barku, 
barki skieruj w tył i dół, unieś nieznacznie górne 
żebra, kierując wdech do klatki piersiowej, lecz nie 
obniżając ich na wydechu. 
Miednica podczas ćwiczeń powinna być ustawiona 
w pozycji neutralnej, tj. pomiędzy maksymalnym 

przodopochyleniem i tyłopochyleniem − aby nie 
przeciążać odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
W ćwiczeniach w pozycji leżącej ustawienie 
miednicy zabezpiecz poprzez wykonanie ruchu 
tyłopochylenia miednicy, tak aby odcinek lędź-
wiowy kręgosłupa dotykał podłoża, w tym czasie 
powinieneś poczuć napięcie mięśni brzucha oraz 
pośladków. 
W ćwiczeniach przysiadu, zakroków, wykroków 
i jaskółki ważne jest prawidłowe ustawienie nogi, 
na której stoisz. W jednej linii powinny się znaleźć 
następujące punkty: kolec biodrowy przedni górny 
miednicy, środek rzepki w kolanie oraz drugi palec 
w stopie. Takie ustawienie zabezpiecza przed prze-
ciążeniem kolana oraz przed nieprawidłowym 
obniżaniem łuków stopy i przeciążaniem stawu 
skokowego. 

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca ze stopami na szerokość bioder. Stawy ramienne 
ustawione w zgięciu 90º, a dłonie oparte o ścianę na szerokość barków. Głowa w przedłu-
żeniu tułowia (fot. 10a).
Ruch: napnij mięśnie pośladkowe, pchnij dłonie w kierunku ściany i ugnij stawy ramienne, 
jak przy zejściu do pompki, tak aby jednocześnie nie było czuć ruchu łopatek (fot. 10b). 
Wróć do pozycji początkowej. 
Stopnie utrudnienia: utrudnienie polega na zwiększaniu odległości ustawienia stóp 
względem ściany (1º trudności) lub ćwiczenie w pozycji leżenia tyłem (2º). W tej pozycji 
dłonie powinny być na wysokości i szerokości barków, a stopy na szerokości bioder (fot. 10c). 
Ruch polega na podciągnięciu ramion z uniesieniem ciała w jednej linii przebiegającej przez 
głowę, tułów i kończyny dolne (fot. 10d). Pamiętaj − utrzymaj napięcie mięśni pośladkowych 
i brzucha, nie podciągając głowy do przodu.

10
10a 10b 10c

10d



4/2020 69

WIEDZA W PRAKTYCE

Piśmiennictwo

1. Briggs A., Cross M., Hoy D. i wsp.: Musculoskeletal Health 
Conditions Represent a Global Threat to Healthy Aging: 
A Report for the 2015 World Health Organization World Report 
on Ageing and Health. „Gerontologist”, 2016, 2, 243-55. 

2. Lewis R., Gómez Á., Rayman M. i wsp.: Strategies for 
Optimising Musculoskeletal Health in the 21st Century. 
„BMC Musculoskelet Disord”, 2019, 20, 164-69.

3. Wang F., Cai F., Shi R. i wsp.: Aging and Age Related Stresses: 
A Senescence Mechanism of Intervertebral Disc Degeneration. 
„Osteoarthritis Cartilage”, 2016, 24, 398-408.

4. Loitz C., Potter R., Walker J. i wsp.: The Effectiveness 
of Workplace Interventions to Increase Physical Activity and 
Decrease Sedentary Behaviour in Adults: Protocol for a Syste-
matic Review. „Syst Rev”, 2015, 4, 178.

5. Szczygieł E., Zielonka K., Mętel S. i wsp.: Musculoskeletal and 
Pulmonary Effects of Sitting Position − A Systematic Review. 
„Ann Agric Environ Med”, 2017, 24, 8-12.

6. Heneghan N., Baker G., Thomas K. i wsp.: What is the effect 
of prolonged sitting and physical activity on thoracic spine 
mobility? An observational study of young adults in a UK univer-
sity setting. „BMJ Open”, 2018, 8, e019371. Doi: 10.1136/
bmjopen-2017-019371.

7. Masaki M., Ji X., Yamauchi T. i wsp.: Effects of the Trunk Position 
on Muscle Stiffness That Reflects Elongation of the Lumbar 
Erector Spinae and Multifidus Muscles: An Ultrasonic Shear 
Wave Elastography Study. „Eur J Appl Physiol”, 2019, 5, 1085-
1091.

8. Kocur P., Wilski M., Goliwąs M. i wsp.: Influence of Forward 
Head Posture on Myotonometric Measurements of Superficial 
Neck Muscle Tone, Elasticity, and Stiffness in Asymptomatic 
Individuals With Sedentary Jobs. „J Manipulative Physiol Ther”, 
2019, 42, 195-202.

9. Morris C., Bonnefin D., Darville C.: The Torsional Upper Crossed 
Syndrome: A multi-planar update to Janda’s model, with a case 
series introduction of the mid-pectoral fascial lesion as an asso-
ciated etiological factor. „J Bodyw Mov Ther”, 2015, 4, 681-9.

10. Gu S., Hwangbo G., Lee J.: Relationship Between Position 
Sense and Reposition Errors According to the Degree of Upper 
Crossed Syndrome. „J Phys Ther Sci”, 2016, 28, 438-41.

11. Kocur P., Wilski M., Lewandowski J. i wsp.: Female Office 
Workers With Moderate Neck Pain Have Increased Ante-
rior Positioning of the Cervical Spine and Stiffness of Upper 
Trapezius Myofascial Tissue in Sitting Posture. „PMR”, 2019, 11, 
476-82.

12. Joshi S., Balthillaya G., Neelapala R.: Thoracic Posture and Mobi-
lity in Mechanical Neck Pain Population: A Review of the Litera-
ture. „Asian Spine J”, 2019, 13, 849-60.

13. Mingels S., Dankaerts W., Etten L. i wsp.: Comparative Analysis 
of Head-Tilt and Forward Head Position During Laptop Use 
Between Females With Postural Induced Headache and 
Healthy Controls. „J Bodyw Mov Ther”, 2016, 20, 533-41.

14. Patwardhan A., Havey R., Khayatzadeh S. i wsp.: Postural 
Consequences of Cervical Sagittal Imbalance: A Novel Labora-
tory Model. „Spine”, 2015, 40, 783-92.

15. Jones M., Prabhakar A., Viswanath O. i wsp.: Thoracic Outlet 
Syndrome: A Comprehensive Review of Pathophysiology, 
Diagnosis, and Treatment. „Pain Ther”, 2019, 8, 5-18. re

kla
m
a

Trening ten został opracowany dla osób, które 
na co dzień nie odczuwają dolegliwości bólowych 
w obrębie narządu ruchu lub w trakcie wykony-
wania wyżej opisanych ćwiczeń. Jeżeli taka sytuacja 
wystąpi, należy skonsultować się z fizjoterapeutą 
lub ortopedą, gdyż w określonych przypadkach 
ćwiczenia te mogą okazać się niekorzystne lub 
nawet szkodliwe. Konsultacji wymaga również 
sytuacja, w której osoba ćwicząca nie jest w stanie 
prawidłowo kontrolować techniki wykonania 
ćwiczeń. 
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