
O dpoczynek to dla większości 
z nich błogie lenistwo w najbar-

dziej horyzontalnej pozycji. I najlepiej 
z nosem w telewizorze.

Tymczasem ruch wykonywany świa-
domie z myślą o zdrowiu może wzmoc-
nić kondycję fizyczną, by praca nie po-
wodowała zbyt wielkiego przeciążenia 
organizmu – mówi o  tym specjalista 
terapii manualnej, znakomity kręgarz, 
Andrzej Nikoniuk. 

Pracownicy leśni wykonują ciężką 
pracę fizyczną. Skąd pomysł, żeby tak-
że oni zadbali o kondycję pod okiem 
specjalisty? Do ruchu namawia się ra-
czej ludzi pracujących w biurze.
Konkretna praca fizyczna zazwyczaj wy-
maga jednej, dwóch pozycji ciała utrzy-

Sprawnym być

mywanych przez wiele godzin. Widać to 
na przykładzie osób np. tnących drze-
wo. Uaktywniają się i pracują tylko pew-
ne partie mięśni, a pozostałe są całkowi-
cie zaniedbane. To powoduje przeciąże-
nia mięśni pracujących non stop i często 
zblokowanie kręgów kręgosłupa. 

Jeśli przyjrzeć się, jak wygląda czło-
wiek ścinający drzewo pilarką – to ma-
my napięcie mięśni ud, bardzo nie- 
fizjologiczne pochylenie pleców, bar-
dzo szkodliwe dla kręgosłupa, często 
z półskrętem oraz nierówne obciąże-
nie mięśni rąk. W takiej pozycji szyb-
ciej dojdzie do blokad kręgów kręgo-
słupa niż wyrobi się masa mięśniowa. 

Narzędzia używane do pracy w  lesie  
wymagają przyjmowania konkret-

nych pozycji ciała, niestety często nie-
zgodnych z fizjologią. Tego w zawodzie 
drwala nie da się uniknąć.
Tym bardziej potrzebne jest zadbanie 
o kondycję i taki ruch, który wzmoc-
ni mięśnie, nie dopuszczając do uszko-
dzeń układu kostnego nawet przy wie-
logodzinnych przeciążeniach.

Co jest najważniejsze?
Odpowiedziałbym, że równowaga, 
czyli zadbanie o całe ciało, aby było 
pobudzane i wzmacniane w takim sa-
mym stopniu.

A w układzie kostnym i mięśniowym, 
który element jest najważniejszy?
Zdecydowanie kręgosłup. Wszelkie za-
blokowania kręgów przekładają się 
na niedyspozycje różnych narządów.  
Np. zablokowany kręgosłup szyjny 
może powodować bóle głowy, szumy 
w uszach lub zaburzenia widzenia, krę-
gosłup piersiowy – bóle serca, zadyszkę 
lub arytmię, lędźwiowy – zaparcia lub 
bóle brzucha. Czasem narząd sam w so-
bie jest zdrowy, a objawy chorobowe 
powstają na skutek ucisku odpowied-
nich nerwów dochodzących do narządu, 
a wychodzących z rdzenia kręgosłupa. 

Pracownicy leśni muszą więc dbać 
o kręgosłup.
Wszyscy mamy dbać o kręgosłup. Ale 
także o aparat mięśniowy i więzadłowy, 
których siła i sprawność utrzymuje krę-
gosłup w pionie. Do tego, wszyscy ma-
my dbać o to, by pobudzać równomier-
nie całe ciało, nie wyróżniając konkret-
nych partii mięśni.

A jeśli zawód wymaga nierównego ob-
ciążenia? Tak mają drwale, ale też  

Mężczyźni, wykonujący zawód wymagający ciężkiej pracy fizycznej, nie chcą słuchać o ruchu dla 
zdrowia. Mają dość pochylania się, kucania i wstawania, dźwigania, przytrzymywania ciężkich 
przedmiotów 

Prawidłowa pozycja operatora maszyny oznacza trzymanie miednicy 
prosto. Część osób siedzi z minimalnie wysuniętą prawą nogą, a więc 
skręconym biodrem. Wielogodzinne skręcenie miednicy, nawet małe, 
wcześniej czy później doprowadzi do zablokowania któregoś stawu 
krzyżowo-biodrowego, a to może skończyć się bólem. Siedzieć należy 
bardzo prosto, pilnować, aby miednica się nie skręcała
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np. kierowcy, spędzający wiele godzin w tirach lub pracowni-
cy obsługujący maszyny? 
Warto wtedy poświęcić trochę czasu na pozycje ciała stano-
wiące kontrę dla wcześniej wymuszonych. Zresztą robimy to 
bezwiednie przez cały czas. Po nocy w pozycji skulonej, „wy-
ciągamy się” w łóżku prostując ciało. Po kucaniu prostujemy 
nogi. Odginamy tułów w stronę przeciwną do długo przyjmo-
wanej pozycji prostując kręgosłup. Samo ciało domaga się 
takich zachowań. Ale poza krótkim automatycznym prosto-
waniem się, warto dodatkowo świadomie zadbać o pozycje 
kontrujące. 

Proszę o konkrety dla osób pracujących w lesie. Część z nich 
obsługuje maszyny, głównie siedząc, część pracuje przy ścina-
niu, głównie pochylając się z piłą w rękach. 
Zacznijmy od osób siedzących, obsługujących maszyny i jeż-
dżących po lesie pojazdami. U nich najważniejsza jest pra-
widłowa pozycja ciała, ergonomia obsługi maszyn i przerwy 
w pracy. 

Prawidłowa pozycja przy siedzeniu oznacza trzymanie 
miednicy prosto. Część osób siedzi z minimalnie wysunię-

Przy pracy pilarką mamy napięcie mięśni ud, bardzo 
niefizjologiczne pochylenie pleców, bardzo szkodli-
we dla kręgosłupa, często z  półskrętem oraz nie-
równe obciążenie mięśni rąk. W takiej pozycji szyb-
ciej dojdzie do blokad kręgów kręgosłupa niż wyro-
bi się masa mięśniowa
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Przerwa nie ma być zamianą jednej niedbałej pozy-
cji (podczas pracy) na drugą niedbałą pozycję (np. 
na zjedzenie kanapek). Ma być czasem, gdzie poja-
wią się przysiady, marsz z  wymachem rąk, skrę-
ty ciała, czy relaks mięśni dłoni, potrząsanie ciałem, 
a w miarę możliwości położenie się na prostym pod-
łożu – zwolnienie na chwilę napięcia mięśni pleców

tą prawą nogą, a więc skręconym biodrem. Wielogodzinne 
skręcenie miednicy, nawet małe, wcześniej czy później 
doprowadzi do zablokowania któregoś stawu krzyżowo-
-biodrowego, a  to może skończyć się bólem lub wtórnie  
– w wyniku długotrwałych przeciążeń – „wypadnięciem dys-
ku”. Siedzieć należy bardzo prosto, pilnować, aby miednica 
się nie skręcała. Może to być trudne, kiedy wnętrze maszyny 
przypomina wnętrze auta, czyli pedał gazu z prawej strony 
prowokuje większe wysunięcie prawej nogi. Radziłbym nie 
siadać byle jak, ale każdego dnia pilnować bioder. 

To właśnie problem ergonomii urządzeń.
Konstruktorzy maszyn wiedzą, że jeśli pracownik musi 
z pewną siłą pociągnąć za dźwignię, musi ona być na od-
powiedniej wysokości i/lub pod odpowiednim kątem. I z re-
guły maszyny mają w  miarę ergonomiczne rozwiązania. 
Problem polega na tym, że część ruchów wykonuje się asy-
metrycznie, a asymetria nie jest dobra dla ciała. 

Stąd konieczność przerw?
Nie tylko przerwy jako przerwy w pracy, ale wyjścia z maszy-
ny, aby rozgimnastykować ciało. Przerwa nie ma być zamia-
ną jednej niedbałej pozycji (podczas pracy) na drugą nie-
dbałą pozycję (np. na zjedzenie kanapek). Ma być czasem, 
gdzie pojawią się przysiady, marsz z wymachem rąk, skręty 
ciała, czy relaks mięśni dłoni, potrząsanie ciałem, a w mia-
rę możliwości położenie się na prostym podłożu – zwolnie-
nie na chwilę napięcia mięśni pleców. 

Taka gimnastyka z podstawówki?
Minimum 10 minut jest konieczne, aby dotlenić mięś- 
nie, uwolnić naprężenia układu kostnego i  przywrócić 
równowagę. 

A co z osobami, które muszą po wiele godzin kucać, pochy-
lać się i dźwigać?
Powyższe zasady obowiązują ich także. W ich przypadku 
ergonomia pracy jest nawet ważniejsza, a częstsze przerwy  
– niezbędne. Jeśli ręce były opuszczone – podnosimy je do 
góry, jeśli ciało było skręcone w lewo – wymuszamy delikat-
nie skręt w prawo, jeśli dłonie dźwigały, dajemy im odpo-
cząć. Pochylenie ciała kontruje się wyprostem i łagodnym 
odgięciem w przeciwnym kierunku. I nie na zasadzie auto-
matu trwającego sekundy, a świadomej kilkunastominuto-
wej gimnastyki. 

Pracownikom leśnym radziłbym stosować te same zasady, 
które obowiązują np. strażaków: jeśli twoje życie zależy od 
sprawności twojego ciała, to poza pracą pilnujesz kondycji: 
siłownia, uprawianie sportów, basen – wszystko, co wzmac-
nia i usprawnia aparat mięśniowy i kostny. Silne mięśnie po-
radzą sobie z każdą pracą fizyczną, ale to nie praca fizyczna 
je usprawnia. C
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