
jejku, jakie te garnki są 

ciężkie, hotelarstwo na 

pewno ma lepiej

jeżeli gimnastykowanie 

się oznacza lepiej, 

turystyka mam najlepiej, 

oni tylko siedzą

może i niczego 

nie dźwigam, 

tylko siedzę, ale 

ileż można

"Ulżyj Sobie"
czyli

poradnik jak szybko rozluźnić ciało w pracy i praktykach zawodowych

2022



gosh, how heavy these 

pots are, the hospitality 

surely does better

if exercising is 

better, the tourist is 

the best, they just sit

maybe I'm not 

carrying anything, 

just sitting, but how 

long can I just sit?

"Relieve yourself"
a guide

how to quickly loosen up the body at work and during internship

2022



Projekt "Ulżyj sobie" jest przeznaczony dla uczniów uczęszczających na lekcje i praktyki zawodowe oraz 

wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami podczas pracy. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób dowiesz się 

co możesz zrobić, aby odciążyć swoje ciało podczas m.in.: dźwigania, podnoszenia, schylania się oraz 

długotrwałego siedzenia. Dobrze wiemy co znaczy siedzieć 8 godzin przy biurku i gwarantuje, że ten poradnik ci 

pomoże.

Poradnik dla uczniów klas o profilu: 

Technik hotelarstwa,

Technik żywienia i usług gastronomicznych,

Kucharz,

Technik obsługi turystycznej.

Project "Relieve yourself" is destined for students attending classes and vocational training as well as all people

struggling with pain at the workplace. The project will , in an accessible and easy way, provide you with tips and 

tricks on how to assist your body while carrying, lifting, bending and sitting.We are all aware of the 

disadvantages and traps of working at the desk for a long time, therefore we can guarantee this guide will solve

your problems!

The project is designed for :

Hotel management students (hospitality),

Nutrition and catering services students,

Chefs,

Tourist services students.



Ulżyj sobie,
czyli poradnik dla klas hotelarskich

Relieve yourself,
a guide for hospitality classes



You probably feel pain in your back and in your hands, in the 

photos you can see that lifting while cleaning in the hotel 

burdened are:

- the spine,

- shoulder, elbow joints, wrists and hands,

- knee joints, less - hip and ankle joints,

- mainly the muscles in the neck and shoulders are too tense.

Sometimes the problem can be more complex, for various

reasons the following may occur:

- strains and even muscle tears,

- strained ligaments in the area of the sacrum,

- blocking of the joints.

Pewnie odczuwasz ból pleców i rąk, na przykładach zdjęć 

widać, że w dźwiganiu podczas sprzątania hotelu obciążony jest:

-cały kręgosłup,

-stawy barkowe, łokciowe, nadgarstki i dłonie,

-stawy kolanowe, w mniejszym stopniu- biodrowe i skokowe,

-głównie mięśnie szyi i ramion są zbyt napięte.

Czasem, problem może być bardziej złożony i z różnych 

powodów może dojść do :

-nadwyrężenia, a nawet zerwania mięśnia,

-nadwyrężone więzadła w okolicy kości krzyżowej,

-zablokowanie stawów.

X



Common mistakes when lifting activities

are:

- bowed back when the head is lifted too

much,

- tilting the pelvis,

- protrusion and valgus of the knees.

Częstymi błędami przy wykonywaniu 

czynności podnoszenia są:

- przygarbione plecy przy nadmiernym 

uniesieniu głowy,

- podwijanie miednicy,

- wysunięcie i koślawienie kolan.



Podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów np. wiadra z 

wodą czy fotela, obniż ciało stosownie do przedmiotu. 

Przy dźwiganiu fotela jak na zdjęciu będzie to przysiad na 

całych stopach i przejście do stania głównie za pomocą 

mięśni nóg, siłę z dolnego odcinka pleców przenieś na 

brzuch, dzięki czemu odciążysz odcinek lędźwiowy 

kręgosłupa. Wycofaj biodra, a nie obciążysz kolan.

Chwytając przedmiot, który chcesz podnieś, ściągnij 

łopatki.

When lifting heavy objects, such as bucket of water or a 

chair, lower your body to the height of the object. When

lifting the chair as in the photo, it will be a full-foot squat

to standing using mainly the leg muscles, transfer the 

strength from the lower back to the stomach, and thanks to 

this you will relieve the lumbar spine. Retract your hips

and you will not put any strain on your knees. Grabbing

the item you want to pick up, pull of the shoulder blades

down.



Pochylanie się jest stałym ,,repertuarem’’ wśród pozycji dnia 

codziennego i często łączy się z dźwiganiem. Podczas sprzątania 

pokoju hotelowego robisz to stale np. odkurzając, myjąc drzwi, 

ścieląc łóżko, składając sofę. Popełniamy wiele błędów, które 

odczuwamy po czasie. Nadwyrężamy sobie kark 

i szyję, odcinek lędźwiowy i inne partie naszego ciała. 

Zamieszczamy kilka ćwiczeń które z łatwością zrobisz odciążając 

ciało w trakcie sprzątania, nie zabiorą czasu, a szybko zregenerujesz 

się do dalszej pracy. Formą odciążenia może być zmiana ręki, którą 

sprzątasz. Choć wyda się to niewygodne, z czasem nasze ciało 

przyzwyczaja się do zmiany, a zyskujesz równomierne obciążenie 

nie tylko ręki, ale i całego ciała, dlatego chwyć odkurzacz z drugiej 

strony, umyj lustro drugą ręką, a poczujesz różnicę.

Bending is a position in everyday life and is often associated with 

lifting. When cleaning a hotel room, you do it constantly, e.g. by 

vacuuming, cleaning the door, making the bed, folding the sofa. We 

make a lot of mistakes that we feel over time. We strain our neck, the 

lumbar section and other parts of our body. We present a few

exercises that you will easily do, relieving the body while cleaning. 

They will not take much time, and you will quickly regenerate for 

further work. A form of relief may be to change the hand you clean. 

It may seem uncomfortable, but after a while our body gets used to 

the change, and you gain an even load on not only your hand, but 

also the body, so grab the vacuum cleaner on the other side, wash the 

mirror with your other hand, and you will feel the difference.



Stand up straight, feet parallel to each 

other, reach your hands up above your 

head, raise your head to look up, stretch 

yourself up, bend your trunk backwards 

slightly.

Stań prosto, stopy równolegle, wyciągnij 

głowę i ręce, wyciągnij się w górę, zrób 

lekki skłon tułowia w tył.



Stand straight, feet parallel to each other, 

bow your head, hands clasped behind 

your back, pull down the shoulders and 

point your hands down. During this 

exercise you stretch your chest and relax 

your back along the entire length.

Stań prosto, stopy równolegle, pochyl 

głowę, dłonie spleć za plecami, ściągnij 

łopatki i skieruj ręce w 

dół. Rozciągniesz wówczas skróconą 

klatkę piersiową i rozluźnisz plecy na 

całej długości.



Bend your legs slightly, put your hands 

on a chair or on a sofa just like in the 

picture. Put your head down loosely, pull 

your hips back, try to hold your chest 

down. During this exercise you can relax 

your back and neck.

Stań na lekko ugiętych nogach, oprzyj 

ręce oparcie krzesła, blat stołu czy jak 

na zdjęciu o sofę. Głowę puść luźno, 

wycofaj biodra, klatkę piersiową skieruj 

ku dołowi. W ten sposób rozluźniasz 

plecy i szyję.



Sit up straight, bend one leg and move 

the foot on the outside of the 

straightened leg. With the opposite hand 

press the leg, put your torso and the head 

in the opposite 

direction. Remember not to 

slouch. Change your legs.

Usiądź w siadzie prostym, jedną nogę 

ugnij i przenieś stopę po zewnętrznej 

stronie wyprostowanej nogi. Przeciwną 

ręką dociśnij nogę, tułów i głowę skieruj 

w przeciwną stronę. Pamiętaj, aby się 

nie garbić i zmienić stronę.



Stand with your back facing the 

door, twist your torso and touch the 

doors with your hands placed on the 

chest level. Change the sides.

Stań tyłem do drzwi, skręć tułów 

opierając dłonie na wysokości klatki 

piersiowej. Zmień stronę skrętu.



Reaching out different objects is another activity

while cleaning upper cupboards or hanging

curtains.

Most of the time you perform this movement by 

bending the body and head backward. Without

any prepatation, you may put a strain on your

lumbar and cervical area

Sięganie to kolejna czynność podczas sprzątania 

górnych szafek czy wieszaniu zasłon. 

Najczęściej ruch ten wykonujesz w pochyleniu 

ciała i odchyleniu głowy. Bez przygotowania 

obciążysz odcinek lędźwiowy i szyjny.



You relieve strain on your back and hips by 

placing one leg slightly higher. This is not 

always possible, if so, please remember to 

change your legs.

Plecy i biodra odciążysz stawiając jedną 

nogę nieco wyżej. Nie zawsze jest taka 

możliwość, jeśli tak, pamiętaj o zmianie 

stron podparcia.



Bend your trunk forward, let your head 

and arms go freely. This simple pose is 

great for tense back and neck relaxation.

Zrób skłon tułowia, głowę i ręce puść 

swobodnie. Ta prosta pozycja świetnie 

rozluźni napięte plecy i szyję.



Lying on your back with legs up may 

also relieve stress on your beck, neck 

and arms; legs rest, particularly when 

you often stand on your toes while 

working.

Leżenie na plecach z nogami w górze 

również odciążą plecy, szyję i ręce, 

nogi odpoczną zwłaszcza, że przy 

sięganiu często wspinasz się na palce.



The "Child Pose" with your forehead on 

the floor and hands stretched forward is 

a resting pose useful to relieve neck, 

back and hip strain.

Wykonaj ,,Ukłon japoński'' czoło oprzyj 

o podłogę, ręce wysuń w przód. 

Rozsunięte kolana spowodują 

rozluźnienie klatki piersiowej.



Ulżyj sobie, 
czyli poradnik dla klas o zawodzie kucharz i klas gastronomicznych

Reliefe yourself,
a guide for nutrition and catering services students and chefs classes



Working in the kitchen, pastry shop, dispatch room, cafe or in the canteen is associated not only with 

learning but with the physical work that everyone feels. Lifting heavy pots, constant leaning over the sink

while washing, cutting, rolling, taking orders or carrying a tray can certainly cause pain in areas such as 

back, neck, arms and legs. In such conditions it is difficult to relax the legs after working in a standing 

position. However, you can quickly and easily help yourself by changing the position.

Praca w kuchni, cukierni, ekspedycji, kawiarni czy w sali konsumenckiej kojarzy się nie tylko z nauką ale 

i fizyczną pracą, którą każdy odczuwa. Dźwiganie ciężkich garnków, ciągłe pochylanie się podczas 

zmywania, krojenia, wałkowania, pisania zamówień czy noszenie tacy z pewnością powoduje ból 

szyi, pleców, ramion i nóg. W tych warunkach trudno jest rozluźnić nogi od pracy stojącej, jednak 

możesz szybko i łatwo sobie pomóc poprzez zmianę pozycji.



Lifting

By lifting the pot and other heavy 

kitchen appliences, you burden the 

whole body, especially the lumbar

region , the spine, as well as arm and 

back muscles.

Dźwiganie

Podnosząc garnek i inny ciężki sprzęt 

obciążasz całe ciało, przede wszystkim 

odcinek lędźwiowy kręgosłupa, mięśnie 

ramion i pleców.



While lifting the pot from the countertop or

from the stove stand as close as possible to 

the stove and tightly tense the abdominal

muscles.

Przy podnoszeniu garnka z blatu czy z 

palinka, stań możliwie blisko, mocno napnij 

mięśnie brzucha.



When you are lifting the pot from the floor, 

stand steadily with parallel legs, pull back

your hips and tighten your stomach. While

straightening, pay attention to the tension of 

the abdomen.

Podnosząc garnek z podłogi stań stabilnie o 

nogach równoległych, wycofaj biodra i 

napnij brzuch. Prostując się zwróć uwagę 

na napięcie brzucha.



Working in the kitchen requires constant

stooping and leaning, and mainly

burdens the neck, shoulders and 

arms and causes the shortening of the 

chest.

Nieodłączne w pracy pochylanie się

obciąża głównie odcinek szyjny, barki i 

ramiona, powoduje skrócenie klatki 

piersiowej.



To relieve the back, shoulders, and especially 

the neck, stand straight, feet parallel, 

straighten up, put your hands on the lumbar 

region and extending the spine perform a tilt

back.

Aby odciążyć plecy, ramiona, a przede 

wszystkim szyję, stań prosto, stopy 

równolegle, wyprostuj się, połóż dłonie na 

odcinku lędźwiowym i wydłużając kręgosłup 

wykonaj skłon w tył.



Stand with your back against the wall or

fridge, twist your head and torso leaning

hands on the wall as high as your chest is, 

next change sides.

Stań tyłem do ściany czy lodówki, skręć 

tułów i głowę opierając dłonie na wysokości 

klatki piersiowej, po czym zmień stronę.



Stand straight, feet in parallel, lean your

hands against the table or sink, hips back, 

chest down, head up. In this position you

stretch your back, shoulders and arms.

Stań prosto, stopy równolegle, oprzyj 

dłonie o blat stołu czy zlew, wycofaj 

biodra, klatkę piersiową skieruj w dół, 

głowę lekko ku górze. W tej pozycji 

świetnie rozciągasz plecy, barki i ręce.



Holding a tray weighs down on the arm, 

back and chest, especially that it is held

always on the left side.

Noszenie tacy obciąża ramię, plecy, 

klatkę piersiową zwłaszcza, że trzymana 

jest zawsze po lewej stronie.



Stand straight, feet in parallel, pull off your

shoulder blades, lenghten your neck, arms

down. This posision strenghtens your

shoulders, chest and will ease the tension in 

the neck.

Stań prosto, stopy równolegle, spleć dłonie 

za plecami, ściągnij łopatki wydłużając 

szyję, ręce skieruj w dół. Ta pozycja 

rozciągnie barki, klatkę piersiową, 

zmniejszy napięcie w szyi.



Stand straight, feet in parallel, reach out your

hand, place the opposite hand on the ridge

side and direct it down. In this way you

stretch hand rectifiers. Point your head

towards the shoulders, stretch your tight neck

muscles. Remember to change sides in this

exercise.

Stań prosto, stopy równolegle, wyciągnij 

rękę, dłoń ręki przeciwnej połóż na stronę 

grzbietową i skieruj ją w dół. Rozciągniesz w 

ten sposób prostowniki ręki. Głowę skieruj 

do ramienia, rozciągniesz napięte mięśnie 

szyi. Pamiętaj o zmianie strony ćwiczenia.



This exercise is similar. Pull out your hand

with your palm up, the opposite hand aim

down. You will stretch arm flexors, which are

responsible for holding the tray.

Ćwiczenie jest podobne, wyciągnij rękę 

skierowaną stroną dłoniowa do góry, 

przeciwną ręką skieruj dłoń w dół. 

Rozciągniesz zginacze ręki, które w dużej 

mierze odpowiadają za trzymanie tacy.



Ulżyj sobie,
czyli poradnik dla klas turystycznych

Praktyki klas Technika Obsługi Turystycznej w 

znacznej mierze polegają na pracy w pozycji 

siedzącej podczas przedmiotów zawodowych 

szkole lub w biurze turystycznym.

Practices of Tourist Service Technician classes

largely consist of sedentary work during

vocational subjects at school or in a tourist

office.

Relieve yourself,
a guide for tourist classes



Nieprawidłowa pozycja siedząca przy 
biurku:

- Wysunięcie głowy w przód -
obciążenie odcinka szyjnego,

- Zaokrąglenie pleców w odcinku i 
lędźwiowym,

- Pochylenie barków - skrócenie 
klatki piersiowej, rozciągnięcie pleców.

Incorrect sitting position at a desk:

- Forward extension of the head - strain

on the cervical region,

- Rounding of the back in the lumbar

region,

- Tilting the shoulders - shortening the 

chest, stretching the back.



Aby poprawić pozycję siedzenia oraz własny 

komfort można sobie pomóc piłką do fitnessu lub 

dyskiem pneumatycznym. Pozwoli nam to na ulgę 

dla kręgosłupa podczas i po całym dniu pracy. Piłkę 

można dostosować do własnych potrzeb tj. może 

być umieszczona na wysokości odcinka 

lędźwiowego lub piersiowego. Siedzenie w pozycji 

stabilnej, ustrzeże przed skrzywieniem kręgosłupa i 

bolesnymi dolegliwościami.

To improve your sitting position and your own

comfort, you can help yourself with a fitness ball or

an air disc. This will allow us to relieve our spine

during and after a long day of work. The ball can be 

adjusted to your own needs, i.e. it can be placed at

the height of the lumbar or thoracic region. Sitting

in a stable position will prevent curvature of the 

spine and painful ailments.



Więcej o odciążeniu ciała w pozycji siedzącej, znajdziesz w linkach poniżej:

Artykuł :

Żyj zdrowo mając pracę siedzącą

Film zrealizowany w naszej szkole z ćwiczeniami, pomocnymi również w pracy przy biurku:

zshg ćwiczenia

You can find out more about relieving stress in the sitting position in the links below:

Article :

Live a healthy life with a sedenatry job

A film made at our school with exercises that are also helpful for desk work:

zshg exercises

https://www.tonerpartner.pl/artykuly/zyj-zdrowo-majac-siedzaca-prace-lista-cwiczen-w-biurze-24138pl39332/
https://zshg75-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skizik_zshg75_onmicrosoft_com/EYt6eBzW1pRPlcvVmPlCItgBmPd-1pKr-s44QP-WvhlDtg?e=0tRXVu&isSPOFile=1
https://www.cnet.com/health/fitness/do-these-exercises-if-you-sit-at-a-desk-all-day/
https://zshg75-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/skizik_zshg75_onmicrosoft_com/Documents/cwiczenia %C5%9Br%C3%B3dlekcyjne.mp4?csf=1&web=1&e=XrwDme


Wiesz co robić, po prostu ulżyj sobie 

You know what to do, just relieve yourself 
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