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W historii rozwoju rehabilitacji leczniczej w Polsce szcze-
gólne miejsce zajmują  prof. Wiktor Dega – ośrodek poznań-
ski oraz prof. Marian Weiss – ośrodek warszawski. Twórczości 
tych eponimów rehabilitacji leczniczej poświęcono wiele pu-
blikacji różnego rodzaju. Ale także w innych regionach Polski 
miały miejsce wydarzenia i działały osoby, które wniosły trwa-
ły wkład w rozwój rehabilitacji i fizjoterapii, a ich dokonania 
nie są znane studentom fizjoterapii i ogólnie szerszemu gro-
nu osób.

Celem artykułu jest przedstawienie choćby w zarysie do-
robku czterech wybitnych postaci, które pracowały w Instytu-
cie Matki i Dziecka w Rabce-Zdroju i przez swoje dokonania 
zawodowe i naukowe zasługują na określenie – „Wielka czwór-
ka z Rabki”, są to: Jan Ćwierz, Janusz Łęczyński, Rudolf Ociep-
ka i Andrzej Zaleszczuk.

Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, fizjoterapia, 
feedback.

In the history of the development of therapeutic rehabili-
tation in Poland two figures play an important role: prof. 
Wiktor Dega – the Poznań centre, and prof. Marian Weiss – 
the Warsaw centre. Many publications of various kinds have 
been devoted to the work of these eponyms of therapeutic 
rehabilitation. But also in other regions of Poland there were 
events and people who made a lasting contribution to the 
development of rehabilitation and physiotherapy, and their 
achievements are not known to physiotherapy students and 
a wider group of people in general.

The aim of the article is to present at least an outline of the 
achievements of four outstanding figures who worked in the 
Institute of Mother and Child in Rabka-Zdrój and who, due 
to their professional and academic achievements, deserve the 
term – „The Big Four from Rabka”, they are: Jan Ćwierz, Janusz 
Łęczyński, Rudolf Ociepka and Andrzej Zaleszczuk.

Key words: history of rehabilitation, physiotherapy, 
feedback. 
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Wstęp

W historii rehabilitacji w Polsce szcze-
gólne miejsce zajmują dwaj profesorowie; 
prof. Wiktor Dega i prof. Marian We-
iss oraz ich najbliżsi współpracownicy. 
Postaciom tym historycy rehabilitacji 
poświęcili wiele publikacji [3, 7, 12, 16] 
opisując ich życiorys i dokonania na niwie 
zarówno zawodowej jak i naukowej.

Rozwój rehabilitacji w Polsce odbywał 
się nie tylko w ośrodku poznańskim zwią-
zanym z nazwiskami; prof. Wiktora Degi, 
prof. Kazimiery Milanowskiej, doc. dr 
Janiny Tomaszewskiej, czy ośrodku war-
szawskim, który reprezentują: prof. Ma-
rian Weiss, prof. Andrzej Zembaty, mgr 
Wojciech Chydziński, ale także w innych 
regionach Polski miały miejsce ważne wy-
darzenia, które zasługują na popularyzację 
i uznanie. Do takich regionów należy 

uzdrowisko Rabka-Zdrój w Małopolsce. 
Celem artykułu jest przedstawienie czte-
rech wybitnych postaci, które wniosły 
olbrzymi wkład w rozwój rehabilitacji 
leczniczej i fizjoterapii w Polsce, ale i poza 
jej granicami, są to: dr Jan Ćwierz, dr 
Janusz Łęczyński, dr Rudolf Ociepka i dr 
Andrzej Zaleszczuk. Trzej z nich stopień 
naukowy doktora nauk wychowania fi-
zycznego uzyskali „u boku” prof. dr hab  
n med. Adama Pąchalskiego, promotorem 
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rozprawy doktorskiej Jana Ćwierza był 
prof. dr hab. n. med. Stanisław Grochmal.

Wyróżniającą się postacią z tego grona 
jest dr Andrzej Zaleszczuk (jedyny jeszcze 
żyjący przedstawiciel „Wielkiej czwórki 
z Rabki”) (Ryc. 1). To z nim autor arty-
kułu (T.K.) przeprowadził wywiad, który 
ukazuje ważniejsze jego osiągnięcia, ale 
także opisuje wkład pozostałych osób 
w rozwój rehabilitacji leczniczej i fizjo-
terapii w kraju i zagranicą.

Ryc. 1. Dr Andrzej Zaleszczuk

Andrzej Zaleszczyk urodził się 4 maja 
1937 roku w Makowie Podhalańskim. 

W rodzinnym mieście ukończył szko-
łę podstawową, a szkołę średnią – Techni-
kum Energetyczne ukończył w Krakowie. 
Po maturze podjął studia w Wyższej Szko-
le Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
które ukończył jako magister wychowania 

fizycznego ze specjalizacją z usprawniania 
leczniczego (1959 rok). 

Od stycznia 1960 roku podjął pracę 
zawodową jako instruktor gimnastyki 
leczniczej w  Dziecięcym Ośrodku Sana-
toryjno-Prewencyjnym w Rabce (później, 
po zmianie nazwy w  Dziecięcym Ośrod-
ku Chorób Płuc i kolejno w Instytucie 
Matki i Dziecka). Po doktoracie (1973 
rok) awansował na stanowisko adiunkta 
naukowo-badawczego.

Jest autorem 24 publikacji w czaso-
pismach fachowych oraz 16 wynalazków 
dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego, 
m.in.: „autokorektora skolioz”, „chod-
niczka do korekcji płaskostopia”, „leżacz-
ka drenażowego”, „pajączka” 1, a ostatnio 
„mobilizatora zakresu ruchu” [17, 18].

Reprezentował Polskę w Committee 
3 International on Desing for All Pe-

ople. Düsseldorf, Germany 1987 rok, 
oraz Światowym Kongresie Rehabilitacji 
–  Sztokholm, maj 1982 rok. Za działal-
ność wynalazczą został odznaczony przez 
Ministra Zdrowia.

T.K.: Jaka była twoja droga do stop-
nia doktora nauk?

A.Z.:  Po rozpoczęciu pracy zawodo-
wej w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc 
w Rabce-Zdroju (1960 rok) pierwszy 
impuls do pogłębiania wiedzy zawodowej 
i dokształcania otrzymałem od prof. Jana 
Rudnika – dyrektora ośrodka. Braliśmy 
udział w sympozjach, konferencjach  
i  zjazdach, ale bezpośrednią inspiracją 
było otwarcie pierwszej w kraju prywatnej 
praktyki w dziedzinie rehabilitacji (daw-
niej gimnastyki leczniczej). Różnorodne 
przypadki wymuszały ciągłe dokształcanie 
i dyskusje, oraz wymyślanie nowych, 

1  „Pajączek” jest urządzeniem opartym o zastępcze sprzężenie zwrotne (z.s.z.) – określane z języka angielskiego terminem – feedback (często z przedrostkiem bio / bio-
feedback ). Metoda z.s.z. polega na dostarczeniu do ośrodka decyzyjnego (np. kory mózgu informacji w świetle której nastąpi zmiana w zachowaniu się danego układu. 
W technice zjawisko to znane jest pod nazwą serwomechanizmu. W rehabilitacji metoda biofeedbacku znajduje bardzo szerokie zastosowanie i poświęcono jej wiele 
publikacji [4, 9]. Doskonałym przykładem takiej metody jest metoda Urszuli Hoppe i jej rozwinięcie przez mgr Janinę Pelczar pod nazwą „Metoda Hoppe SOS 3D*. 
Polska innowacyjna metoda korekcji wad postawy i rehabilitacji ruchowej” [11]. Pierwowzór „pajączka” pochodzi od „gorsetu przylepcowego”. Gorset przylepcowy to 
pierwszy z  pomysłów na wymuszenie wyprostnej postawy ciała stosowany u dzieci i młodzieży (niekiedy także u  dorosłych) z wadami postawy ciała, a w szczególności 
przy garbieniu się. Polega on na naklejeniu plastra (zwykły przylepiec o szerokości 3–5 cm) wzdłuż kręgosłupa, po uprzednim jego skorygowaniu. W ten sposób wyko-
rzystujemy odruch skórny, który sygnalizuje niepożądane zmiany w postawie ciała [8, 15]. W „pajączku” przyjęcie nieprawidłowej postawy ciała jest sygnalizowane 
akustycznie.

Ryc. 2. W trakcie badania dziecka. Bada Andrzej Zaleszczuk, notuje, Janusz Łęczyński
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prostych pomocy i urządzeń. Byliśmy 
przecież prekursorami pierwszym roczni-
kiem w tej dziedzinie. Aby zwrócić uwagę 
matkom na nową wówczas specjalność 
wpadliśmy na pomysł, by popularny 
w sezonie letnim kataryniarz z małpką 
pracujący na deptaku w Rabce wydawał 
bloczki po odbiór zdjęć dzieci właśnie 
w naszym gabinecie , mieszczącym się na 
werandzie znanej willi w Rabce (Ryc. 2). 
Reklama skuteczna i do tego darmowa.

Wcześniej wraz z Januszem Łęczyń-
skim opatentowaliśmy kilka urządzeń 
dotyczących rehabilitacji w pulmonologii 
dziecięcej z „leżaczkiem drenażowym” 
i „gibbothorakometrem” na czele, oraz 
zgłosiliśmy kilka wzorów użytkowych 
w Urzędzie Patentowym, za co otrzy-
maliśmy nagrody i złotą odznakę „Za-
służony Racjonalizator Produkcji” od 
Ministra Zdrowia.

T.K.: Doktoryzowałeś się w AWF 
Kraków w 1973 roku, Promotorem 
był prof. dr hab. n. med. Adam Pą-
chalski, jaki był tytuł rozprawy dok-
torskiej i skąd twoje zainteresowania 
właśnie skoliozami?

A.Z.: Tytuł rozprawy doktorskiej 
„Nowa metoda korygująca boczne skrzy-
wienie kręgosłupa przy pomocy ćwiczeń 
czynnych z zastosowaniem aparatu wła-
snego pomysłu”.

T.K.: Aparatem tym był – autoko-
rektor, a metodę nazwano – „presio”. 
Jaka była historia powstania – autoko-
rektora i metody „presiomju”?

A.Z.: Z najważniejszym dla nas urzą-
dzeniem tj. „Derotatorem bocznych 
skrzywień kręgosłupa” pojechaliśmy 
do Instytutu Ortopedii Akademii Me-
dycznej w Poznaniu (20 października 
1971 roku), gdzie po demonstracji 
urządzenia i dyskusji na posiedzeniu 
naukowym w obecności prof. Wiktora. 
Degi, doc. dr. hab. Kazimiery Milanow-
skiej i całej Rady Naukowej Akademii 
Medycznej. uzyskaliśmy pozytywną 
opinię podpisaną przez prof. Alfonsa 
Sengera. Pamiętam, że od początku in-

trygowało nas pytanie: które mięśnie 
biorą czynny udział w ćwiczeniu „koci 
grzbiet” – podstawowym ćwiczeniu na 
„autokorektorze”. W tym celu w obec-
ności profesorów; Adama Pąchalskiego 
i Stanisława Grochmala  poddałem się 
badaniu głębokiego nakłucia dolędź-
wiowego, które miało na celu zbadanie 
elektrycznych impulsów. Niestety natę-
żenie bólu nie pozwoliło na kontynuacje 
próby. Aby dysponować argumentami 
i przekonać dyskutantów postanowili-
śmy inaczej. Klęk podparty z siedzącym 
na plecach partnerem i „koci grzbiet” 
– do upadu (odmowy) w seriach!

Ogromna siła mięśni krótkich kręgo-
słupa i ich zakwaszenie utrudniało oddy-
chanie i  skręty tułowia następnego dnia. 
To był mocny argument dopingujący 
nas do dalszej pracy. W promocji nowej 
metody bardzo pomógł telewizyjny pro-
gram „Turniej Miast”, gdzie nasze nowe 
urządzenia oceniał w warszawskim studio, 
prof. Marian Weiss. Padły ciepłe słowa,  
a  konsekwencją było zaproszenie do 
STOCER w Konstancinie. Udowadniali-
śmy tam wyższość naszej metody „presio” 
nad elongacją bierną (na drabinkach zwis 
głową w dół z  odważnikiem 1/7 masy 
ciała). Wizyta zakończyła się sukcesem 
i pozytywną oceną prof. Weissa, wówczas 
Krajowego Konsultanta d/s Rehabilitacji. 
Po tej wizycie był okres prób połączenia 
metody „presio” z równoczesnym wy-
ciągiem osiowym, lecz bez kontynuacji  
z  powodu mojego wyjazdu do Warszawy.

T.K.: Pracowaliście razem w Rabce-
Zdroju; ty, Jan Ćwierz, Janusz Łęczyń-
ski i Rudolf Ociepka, ale wasze drogi 
w pewnym momencie się rozeszły, czy 
znasz dalsze losy zawodowe, osobi-
ste kolegów?

A.Z.: Dr Jan Ćwierz wyjechał do 
Szwecji w 1975 roku i zamieszkał w Nor-
rkoping. Odwiedziłem go w 1982 roku 
będąc uczestnikiem Światowego Kongre-
su Rehabilitacji. Prowadził w centrum 
miasta Klinikę Rehabilitacji. Zmarł 28 
października 1984 roku.

Dr Rudolf Ociepka w 1986 roku 
wyjechał do RFN i mieszkał pod Dussel-
dorfem. Odwiedziłem go w 1987 roku, 
będąc członkiem Międzynarodowego 
Sympozjum „Design für Alle”. Będąc na 
emeryturze kontynuował temat skolioz 
i usiłował wprowadzić ulepszenia do „Au-
tokorektora”. Zmarł nagle w 2002 roku.

T.K.: Już po jego śmierci za sprawą 
(pomocą) prof. dr hab. Jana Ślężyń-
skiego z AWF Katowice wydana została 
pozycja: Rudolfa Ociepki, Gregora T. 
Wagnera – System aktywnej korekcji 
idiopatycznych bocznych skrzywień 
kręgosłupa – SAKIS, Łódź 2008.

Janusz Łęczyński doktoryzował się 
w 1973 roku, na podstawie rozprawy pt.: 
Próba oceny wpływu resekcji tkanki płucnej 
na pewne cechy morfologiczne i sprawność 
fizyczną osobników poddanych temu za-
biegowi w dzieciństwie. Promotor: prof. 
dr hab. n. med. Adam Pąchalski, AWF, 
Kraków 1973. Dr Janusz Łęczyński jako 
jedyny pozostał w Rabce. Nowatorskie 
pomysły realizował w swojej „Wytwórni 
Sprzętu rehabilitacyjnego”. Wprowadził 
kilka udoskonaleń w „autokorektorze”, 
szkolił i udzielał porad. Na emeryturze 
był pasjonatem swoich gołębi, którym 
poświęcał cały wolny czas. Zmarł w Rabce 
27 września 2004 roku, a spoczywa na 
cmentarzu w Kalwarii Zebrzydowskiej 
skąd pochodził.

T.K.: Kiedy i z jakiego powodu od-
szedłeś z Rabki do Warszawy?

A.Z.: Podczas roboczej wizyty w In-
stytucie Matki i Dziecka w Rabce, dele-
gacji Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka (CZD) w Warszawie w grudniu 
1978 roku, której przewodniczył prof. dr 
hab. n. med. And rzej Seyfried, miałem 
zaszczyt na prośbę Dyrektora Instytutu 
profesora Jana Rudnika, oprowadzić de-
legację po obiektach Instytutu i pokło-
siem tego było zarekomendowanie mnie 
przez przewodniczącego delegacji – Pani 
Dyrektor CZD – prof. dr hab. n. med. 
Marii Goncarzewicz na stanowisko kie-
rownika Działu Rehabilitacji. Były z tym 
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pewne problemy, bo właśnie odmówiłem 
na prośbę mojej żony Zofii wstąpienia 
do PZPR, ale stanowcza decyzja Pani 
Dyrektor M. Goncarzewicz, której ta 
okoliczność nie przeszkadzała przesądziła 
o moim zatrudnieniu.

Prace w CZD rozpocząłem 1 kwietnia 
1978 roku na stanowisku adiunkta i kie-
rownika Działu Rehabilitacji. Uruchamia-
łem Gabinety Rehabilitacji w Przychodni 
i na 12 piętrach szpitala. Zaplanowałem 
i wyposażyłem Ośrodek Rehabilitacji 
z basenem, hydroterapią, fizykoterapią 
i łącznikiem – zatrudniając 60 magistrów 
i techników fizjoterapii. Dodatkowo peł-
niłem funkcje przewodniczącego Komisji 
Ekspertów w Centralnym Biurze Jakości 
Wyrobów, oraz konsultanta na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

T.K.: Masz na koncie różne osią-
gnięcia w dziedzinie szeroko pojętej 
rehabilitacji/fizjoterapii, które z nich 
cenisz najbardziej?

A.Z.: Wszystkie moje wynalazki 
(w sumie 16) cenię sobie jednakowo bo, 
trudno przyjąć skalę porównawczą roż-
nych jednostek chorobowych. Wspólnie 
z Januszem Łęczyńskim byliśmy ślusarza-
mi, stolarzami, a jak zachodziła potrzeba 
także tapicerami. Były inne czasy i inaczej 
podchodzono do pracy. W „leżance dre-
nażowej” byliśmy np. tapicerami w „au-
tokorektorze skolioz” malowaliśmy rurki 
wypalając lakier w kuchennym piekarni-
ku, a „chodniczek do korekcji płaskosto-
pia” wypalany był w piecu przerobionym 
z lodówki przywiezionej ze złomowiska. 
Polichlorek winylu suszyliśmy z kolei 
w beczce owiniętej na zewnątrz przewo-
dem elektrycznym. 

T.K.: Fragment tekstu, autor: Janusz 
Maliszewski, Tygodnik Demokratycz-
ny 1988, nr 13 „Cierpienia wynalazcy” 
Popełniono zasadniczy błąd (Państwo). 
Takim ludziom jak Łęczyński i Zaleszczuk 
powinniśmy w interesie ekonomicznym 
państwa stworzyć luksusowe warunki pracy 
koncepcyjnej. Sztab pracowników powinien 

w oparciu o ich idee opracowywać konkretne 
projekty, a inni błyskawicznie powinni 
budować prototypy, badać je, wprowadzać 
do produkcji, reklamować i eksportować. 
Czy dziś, 30 lat później jest inaczej?

T.K.: Z kolei najpopularniejszym 
pomysłem Andrzeja stał się „pajączek”. 
Dzięki reklamie TV sprzedawany jest 
obecnie na wszystkich kontynentach. 
Historie jednego pokolenia zamyka 
obecnie nowoczesne urządzenie elek-
troniczne pn.: „mobilizator zakresu 
ruchu” – uatrakcyjniający i skracający 
czas usprawniania ruchowego [17, 18].

T.K.: Wracając jeszcze do waszej 
„Czwórki z Rabki” to, który z kolegów 
według ciebie ma największy wkład 
w rozwój rehabilitacji/fizjoterapii?

A.Z.: Zdecydowanie dr Janusz Łę-
czyński. Posiadał ciekawą osobowość, 
miał dużą wyobraźnię i dociekliwość. 
Nigdy się na nim nie zawiodłem. Był 
moim inspiratorem w działaniu, optymi-
stą i kawalarzem. Bardzo mi go brakuje!

T.K.: Podobną w założeniach teo-
retycznych metodą zachowawczego le-
czenia skolioz do twojej/waszej metody 
opracował Hiszpan S. Sastre Fernandez 
(1995), czy znasz tę metodę i co o niej 
sądzisz? 

A.Z.: Z chwila przejścia do pracy 
w Warszawie ustaliliśmy z śp. Januszem 
podział naszego wspólnego dorobku. 
Skoliozy przejął Janusz z uwagi na moż-
liwości produkcyjne. Ja miałem dużo 
obowiązków w CZD i koncentrowałem 
się na przyszłości, dalszym rozwoju itp. 
Jeśli nasz wkład w rozwój, choć w części 
wykorzystał prof. S. Sastre Ferdandez 
w swoim opracowaniu, to należy się cie-
szyć. Takie jest moje zdanie na ten temat.

T.K.: Co sądzisz o współczesnym 
poziomie fizjoterapii w Polsce. Jak 
oceniasz ustawę z 2015 roku o zawo-
dzie fizjoterapeuty?

A.Z.: Od początku sytuacja nie była 
OK! Dużo dyskutowałem na ten temat, 
bo hamowało to rozwój naszej profesji. 
Na szczęście znaleźli się ludzie którzy to 

unormowali. Zauważalny jest obecnie 
bardzo szybki postęp pod każdym wzglę-
dem.

T.K.: Poznałem niegdyś twoją cór-
kę, Iwonę, z którą byłem jako opie-
kun studentów (razem z dr Andrzejem 
Szczygłem) na stażu zawodowym w au-
striackich ośrodkach rehabilitacji. Jak 
spełniła się zawodowo jako fizjotera-
peutka?

A.Z.: Odnośnie córki – ukończyła 
„Respiratory Therapist” na Uniwersytecie 
Toledo (OH) i pracowała na OIOM 
w Klinice. Obecnie zajmuje się marke-
tingiem ostatniego urządzenia swojego 
tatusia (T.K. chodzi o „mobilizator za-
kresu ruchu”).

Komentarz (T.K.)
Dla jasności wypowiedzi A.Z. nale-

ży się odnieść do niektórych fragmen-
tów wywiadu.

Autokorektor określany też termi-
nem – derotator to urządzenie, którego 
głównym zadaniem jest uzyskanie efek-
tu de-rotacji. Jest to o tyle istotne, że 
skolioza strukturalna charakteryzuje się 
zaburzeniami kręgosłupa we wszystkich 
trzech płaszczyznach. Konieczne jest 
uwzględnienie płaszczyzny poprzecznej 
(T) tj. działanie przeciw kierunkowi ro-
tacji – poprzez ćwiczenia de-rotacyjne. 
Autokorektor posiada też drugą istot-
ną cechę, bo pozwala na równoczesne 
oddziaływanie na oba łuki skrzywienia, 
tj. łuk pierwotny i wtórny. Zasadnicze 
ćwiczenie w autokorektorze odbywa się 
w płaszczyźnie strzałkowej i nosi nazwę 
„koci grzbiet”[5]. Podobną w założeniu 
metodą zachowawczego leczenia skolioz 
jest metoda opracowana przez Hiszpa-
na – S. Sastre Fernandeza, znana pod 
nazwą FED. Istotna różnica pomiędzy 
tą metodą, a metodą „presio” polega na 
pozycji w której znajduje się pacjent. 
W metodzie FED jest to pozycji spio-
nizowana, a w metodzie „presio” klęk 
podparty. Także metoda SKOL–AS au-
torstwa prof. nadzw. dr hab. Andrzeja 
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Suchanowskiego i mgr Andrzeja Stolarza 
oparta jest o podobne założenia progra-
mowo-metodyczne Metoda wykazuje 
podobieństwa do koncepcji „presio”. 
Przy użyciu aparatu oddziałujemy jedno-
cześnie na 3 płaszczyzny ciała, zarówno 
w sposób czynny jak i bierny. Pierwszy 
etap odbywa się w pozycji leżenia ty-
łem, następny w pozycjach wysokich  
i w trzecim etapie ma miejsce autokorek-
cja w  staniu. Do stymulacji biernej służą 
specjalne manometry. W swoich założe-
niach teoretycznych metoda oparta jest 
o metodę Lehnert-Schroth i PNF [14]. 
Metoda spełnia też założenia feedbacku 
(z.s.z.), czym zasługuje na uznanie jej 
za nowoczesną.

Należy się też odnieść do wypowie-
dzi Andrzeja Zaleszczuka na temat wyż-
szości metody „presio” nad „elongacją 
bierną” stosowana w oddziale STOCER 
w Chylicach. Porównywanie tych dwóch 
metod nie jest uprawnione. Metoda, 
której dotyczy opinia Andrzeja Zalesz-
czuka to sposób przygotowania skolioz 
do leczenia operacyjnego, zwana metodą 
Majocha (wybitny specjalista od leczenia 
skolioz) lub „wyciągiem grawitacyjnym”, 
a „presio” jest metodą leczenia zachowaw-
czego skolioz.

Dodatek do wypowiedzi Andrzeja 
Zaleszczuka na temat dra Rudolfa Ociep-
ki. Rudolf Ociepka był absolwentem 
AWF w Warszawie (studia ukończył 1952 
roku). Po studiach rozpoczął pracę w In-
stytucie Matki i Dziecka w Rabce. Pracę 

doktorską pt.: Badania nad wpływem 
ćwiczeń antygrawitacyjnych i kifozujących 
na proces leczenia skolioz idiopatycznych 
obronił w 1972 roku, w AWF w Kra-
kowie. Pomagałem doktorowi Ociepce 
w przygotowaniu do druku pozycji pt. 
Leczenie skolioz – SAKIS* (System Aktyw-
nej Korekcji Idiopatycznych Skolioz). Byli-
śmy już umówieni na spotkanie u mnie 
w AWF w Krakowie, ale do spotkania 
nie doszło. W 3 dni po umówionym te-
lefonicznie terminie spotkania dotarła do 
mnie wiadomość, od dra A. Zaleszczuka, 
że dr Rudolf Ociepka zmarł. Książkę, 
już po śmierci Autora, na prośbę żony 
pomógł wydać prof. dr hab.  Jan Ślę-
żyński [10]. 

Polemizowałem z Autorem SAKIS 
(Ryc. 3) na temat roli ćwiczeń syme-
trycznych w  zachowawczym leczeniu 
skolioz. Autor – podobnie jak wielu in-
nych skłaniał się do poglądu, że ćwiczenia 
symetryczne są przyczyną progresji skrzy-
wienia. Ja nie podzielam tego poglądu. 
W pracy doktorskiej Agnieszki Koziany 
[6] i w publikacji na podstawie tej pracy 
[1] okazuje się, że wpływ na parametry 
siły mięśni jest podobny, niezależnie od 
tego czy zastosowano ćwiczenia syme-
tryczne czy asymetryczne.

Dr Jan Ćwierz

Absolwent WSWF w Poznaniu, magi-
ster wychowania fizycznego ze specjaliza-
cją z  gimnastyki leczniczej. Doktoryzował 

się w 1966 roku w AWF w Warszawie na 
podstawie rozprawy pt.: Przywracanie 
czynności lokomocyjnych w przebiegu 
rehabilitacji leczniczej dzieci po gruźli-
czym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-
rdzeniowych. Promotorem pracy był doc. 
dr hab. Stanisław Grochmal.

Jan Ćwierz zajmował się także lecze-
niem skolioz. Na III Krajowym Zjeździe 
Magistrów WF Pracujących w Rehabi-
litacji z udziałem międzynarodowych 
specjalistów – wygłosił referat pt.: Aparat 
własnej konstrukcji do leczenia skolioz 
i dyskopatii [2]. Aparat (bez specjalnej 
nazwy) składał się z 3 elementów: 1) 
ramy leżakowej, 2) szyny dwuteowej i 3) 
stelaża (Ryc. 4 a, b).

Ryc. 4. a, b. Aparat Jana Ćwierza.

Ryc. 3. SAKIS – system aktywnej korekcji 
idiopatycznych skolioz

ba
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Budowę aparatu i jego przeznaczenie 
oparto o następujące założenia progra-
mowe; ,,w leczeniu skolioz idealną byłaby 
metoda uwzględniająca wpływ korzystny 
obu sposobów leczenia (chodzi o stosowanie 
ćwiczeń korekcyjnych i leczenie gorsetem), 
a wyłączający wpływ niekorzystny (tego 
drugiego sposobu). Należałoby w tym celu 
prowadzić ćwiczenia rozwijające siłę i wy-
trzymałość mięśni stabilizujących kręgosłup 
z uwzględnieniem maksymalnej korekcji 
elementów kostnych i z uwzględnieniem 

wyjściowej różnicy napięcia i  siły tych mię-
śni. Inaczej mówiąc, powinno się poprawić 
ustawienie kręgosłupa i miednicy, uzyskać 
zwiększenie napięcia mięśni wykazują-
cych jego obniżenie i taki stan utrzymać 
przez cały tok ćwiczenia. Dopełnieniem 
tej metody powinny być ćwiczenia odde-
chowe – torem piersiowym [2]. Główne 
ćwiczenie, niezależnie od ustawienia ramy 
leżakowej polega na podciąganiu się na 
rękach w przód i z powrotem. Ćwiczenie 
to działa jednocześnie na cały kręgosłup 

(tułów) i klatkę piersiową. Dzięki możli-
wości zmiany płaszczyzny ramy z pozio-
mej na skośną, możliwe jest wzmocnienie 
mięśni o przebiegu skośnym, poprzez 
napięcie izometryczne (tu bardzo po-
żądane). Ćwiczenia wykonuje się kilka 
razy dziennie po ok. 100 powtórzeń. 
W mojej opinii (T.K.), założenia te ciągle 
są aktualne i studenci w ramach przed-
miotu fizjoterapii w ortopedii powinni 
się z nimi zapoznać. 
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