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Lekcja ZZddrroo  wwyy  KKrręę  ggoo  ssłłuupp
w klu bach fit ness 
to już nie mo da, ale ko niecz ność

Ze spo ły bó lo we kręgo słu pa są
obec nie jed ną z naj częst szych 

przy pa dło ści czło wie ka. 
Współ czyn nik za cho ro wal no ści 

jest na wet wyż szy niż w przy pad ku
cho rób ukła du krą że nia. 

Na si przod ko wie ma wia li, że zdro wy
krę go słup to zdro wy czło wiek. 
Nie dzi wi więc licz ba chęt nych 

na za ję cia zdro we go krę go słu pa
w klu bach fit ness. 

Krę go słup bez ta jem nic
Kr´ go s∏up spe∏ nia trzy pod sta wo we funk -
cje. Na le ̋ à do nich funk cje pod po ro wa i ru -
cho wa oraz naj wa˝ niej sza, czy li ochro na
rdze nia kr´ go we go. Ja kie kol wiek zmia ny
w bu do wie kr´ gów czy w ich usta wie niu nie
tyl ko b´ dà mia ∏y wp∏yw na kszta∏ to wa nie
nie pra wi d∏o wej po sta wy, ale rów nie˝ na
dzia ∏a nie ob wo do we go uk∏a du ner wo we go
wp∏y wa jà ce go na funk cjo no wa nie na rzà -
dów we wn´trz nych. Ta ki stan utrzy mu jà cy
si´ przez d∏u˝ szy czas mo ̋ e po wo do waç na
przy k∏ad za bu rze nia pra cy na rzà dów
i w kon se kwen cji po wsta wa nie cho rób. Na
tej teo rii opar∏ si´ rów nie˝ ame ry kaƒ ski le -
karz An drew Tay lor Still, twór ca uzna wa nej
na ca ∏ym Êwie cie oste opa tii, wie rzy∏, ˝e na -
pi´ cie mi´ Êni i nie pra wi d∏o we u∏o ̋ e nie ko -
Êci wp∏y wa nie ko rzyst nie na nasz or ga nizm.
Oczy wi Êcie naj wa˝ niej szym ogni wem w je -

go teo rii jest kr´ go s∏up i je go pra wi d∏o we
funk cjo no wa nie oraz zmniej sza nie nad -
mier ne go na pi´ cia mi´ Êni. Tak jak twier dzi∏
Hi po kra tes, „˝e le kar stwo na cho ro b´ mo˝ -
na zna leêç we w∏a snym cie le”, tak Still
twier dzi∏, ˝e ∏a go dzàc na pi´ cie po zwa la my
pra co waç na sze mu or ga ni zmo wi bez za k∏ó -
ceƒ i po wra caç do zdro wia.

Co na le ży do głów nych 
przy czyn bó lów krę go słu pa? 
r ze spo ∏y bó lo we wy wo ∏a ne czyn ni ka mi

me cha nicz ny mi – prze cià ̋ e niem (nie pra -
wi d∏o wy tryb ˝y cia, wa dy po sta wy, stres),
r uci sko we uszko dze nia struk tur ner wo -

wych,
r cho ro by reu ma to idal ne,
r po wa˝ ne uszko dze nia kr´ go s∏u pa wy ma -

ga jà ce in ter wen cji na tych mia sto wej,
r oste opo ro za,
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r z∏a ma nia,
r gu zy (pier wot ne i prze rzu to we),
r in fek cje,
r t´t niak roz war stwia jà cy aor ty

Obok po wo dów, dla któ rych pra wi d∏o we
funk cjo no wa nie kr´ go s∏u pa jest bar dzo wa˝ -
ne, nie da si´ przejÊç obo j´t nie. Wzrost licz -
by za cho ro waƒ po wo du je, ̋ e ta ka lek cja po -
win na zna leêç si´ w ka˝ dym fit ness klu bie,
gdy˝ osta tecz nie pro mo cja zdro we go sty lu
˝y cia jest sen sem ist nie nia tych obiek tów.

Dla ko go za ję cia?
Prze krój wie ko wy uczest ni ków za j´ç Zdro wy
Kr´ go s∏up jest bar dzo uroz ma ico ny. ¸à czy
ich tro ska o swój kr´ go s∏up i o swo je zdro -
wie. Cz´Êç z nich za pi sa ∏a si´ do klu bu fit -
ness, gdy˝ wresz cie zna la z∏a w nim ofer t´
dla sie bie. Bar dzo cz´ sto za j´ cia ta kie
umo˝ li wia jà kon ty nu acj´ do tych cza so we go
le cze nia re ha bi li ta cyj ne go. War to do daç, ˝e
ci no wi klien ci sà dla klu bu nie zwy kle cen ni
i lo jal ni, gdy˝ uzy skaw szy fa cho wà po moc,
wol no, krok po kro ku, po wra ca jà do pe∏ ne -
go funk cjo no wa nia, roz sze rza jàc ko rzy sta -

nie z ofer ty klu bu i do ce nia jàc wszel kie je go
wa lo ry – po czàw szy od tre nin gu po od no w´
bio lo gicz nà. Po zo sta ∏y trzon uczest ni ków
tych za j´ç sta no wià se nio rzy (dla któ rych
za chwia nie rów no wa gi mi´ Ênio wej jest
szcze gól nie od czu wal ne) oraz sta li klien ci
fit ness klu bów, u któ rych po ja wi ∏y si´ bó lo -
we do le gli wo Êci kr´ go s∏u pa bar dzo cz´ sto
zwià za ne z prze cià ̋ e nia mi uk∏a du ru chu
wy wo ∏a ny mi stre sem, zbyt in ten syw nym
tre nin giem, ura zem lub in ny mi czyn ni ka mi.
Ostat nia gru pa to oso by ak tyw ne, bar dzo
spraw ne i Êwia do me funk cjo no wa nia swo -
je go cia ∏a, dla któ rych pro fi lak ty ka zdro -
wot na ma zna cze nie.

SOURCE Zdro wy Krę go słup
W mo jej szko le in struk to rzy zo sta li prze -

szko le ni we d∏ug au tor skie go pro gra mu
opra co wa ne go przez oste opa t´, fi zjo te ra -
peu t´ i tre ne ra mgr Jo an n´ Ma liƒ skà. Ka˝ dy
in struk tor pod czas szko le nia za po zna∏ si´
z wie lo ma po j´ cia mi, ta ki mi jak za bu rze nia
rów no wa gi mi´ Ênio wej, dys ko pa tia, ze spo -
∏y prze cià ̋ e nio we kr´ go s∏u pa i mied ni cy,
zmia ny zwy rod nie nio we sta wów, er go no -
mia po sta wy cia ∏a, uela stycz nie nie, zmniej -
sze nie na pi´ cia mi´ Êni, przy wró ce nie rów -
no wa gi mi´ Ênio wej, çwi cze nia zmniej sza jà -
ce skut ki prze cià ̋ eƒ na rzà du ru chu oraz
po pra wa sta bi li za cji kr´ go s∏u pa i sta wów
ob wo do wych. Po nad to wszy scy uczest ni cy
prze cho dzà szko le nie z po izo me trycz nej
re lak sa cji mi´ Êni, mo bi li za cji uci sko wej, ro -
lo wa nia skó ry fa∏ dem Ki ble ra oraz tech ni ki
ak tyw nej mo bi li za cji po wi´ zi. Wszyst ko to
po wo du je, ˝e klien ci uczest ni czà cy w za j´ -
ciach czu jà, ˝e sà pod do brà opie kà i uczà
si´, w ja ki spo sób od zy ski waç i bu do waç
rów no wa g´ mi´ Ênio wà swo je go cia ∏a.

Ka ta rzy na Po pław ska, 

SOURCE He alth & Fit ness Aca de my

KATARZYNA POPŁAWSKA – Pomy-
słodawczyni i założycielka „SOURCE”
Health & Fitness Academy. Autorka wielu
programów szkoleniowych również
autoryzowanych przez Ministerstwo
Sportu. Pilates Personal/Grup Trainer

zarówno na macie, jaki i z wykorzystaniem sprzętu 
– Reformer, Chair – Stott Pilates.  Instruktor prozdro-
wotnych zajęć fitness, wieloletni szkoleniowiec oraz
międzynarodowy prezenter fitness. Od 2005 roku Master
Trainer Nike Rockstar Workout Poland.  Magister
Żywienia Człowieka o specjalności Dietoterapia.  Absol-
wentka podyplomowych studiów „Fizjoprofilaktyka 
i Korektywa” na Warszawskim AWF na wydziale
Rehabilitacji. Instruktor Sportu o specjalności fitness 
i kulturystyka. Licencjonowany Instructor Gymstick
Aqua, Pilates, Circuit, Cardio, Muscle i Nordic Walking.
www.fitness-source.pl


