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W czasie, gdy w marcu tego roku odbywała się 
kursokonferencja Instruktorów Wykładow-

ców, a zaraz po niej Ogólnopolskie Zawody Instrukto-
rów, wpadł mi w ręce dopiero co opublikowany artykuł 
z amerykańskiego pisma dla instruktorów PSIA – 32 
Degrees: The Journal of Professional Snowsports In-
struction (Spring 2012, str. 92): „Take extension cues 
from racers” (osoby zainteresowane odsyłam na stro-
nę www.stanislawski-sport.com). Powodem mojego 
zainteresowania tym artykułem był jego autor – Matt 
Boyd. Matt, członek amerykańskiego Demo Team-u, 
obserwator zajęć polskiego DEMO podczas kongresu 
Interski w St. Anton w 2011 roku. Jego słuszne uwa-
gi o zauważonym przeze mnie nieco wcześniej braku 
spójności w polskim programie nauczania, ponadto 
propozycja  Instruktorów Wykładowców  (z naszego 
Demo Team-u) dokonania zmian w programie przed-
stawiona podczas kursokonferencji oraz moje wnio-
ski z niedawnych kontaktów z kilkoma instruktorami 
z różnych krajów, w tym z Agnieszką Wusatowską 
(PSIA), spowodowały napisanie poniższego artykułu.

Matt  rozpoczyna artykuł stwierdzeniem, które 
my również znamy nie  tylko z wykładów o technice 
na kursach instruktorskich, ale często słyszymy i mó-
wimy o tym w czasie zajęć: w momencie rozpoczyna-
nia skrętu przesuń środek ciężkości w przód i w dół 
stoku w czasie zmiany krawędzi. Na moich wykła-
dach z techniki  tłumaczę to tak: wyprzedź ruchem 
ciała „w skos w przód” moment rozpoczęcia skrętu 
– za chwilę wjedziesz na bardziej stromy stok i dzię-
ki temu ruchowi narty nie wyjadą spod Ciebie. Ale jak 
zrobić ten ruch?

Każdy z nas doskonale wie, że stojąc w butach 
narciarskich  i obniżając pozycję przesuwamy biodra 
do tyłu, poza podstawę butów. Natomiast podnosząc 
się wykonujemy ruch bioder w przód, z powrotem nad 
buty. A więc przesunięcie środka ciężkości „w przód 
i skos” najłatwiej jest wykonać podnosząc się z niższej 
pozycji i przesuwając się w kierunku kolejnego skrętu.

Matt analizuje w swoim artykule przejazd dwóch 
zawodników, nakładając na siebie zdjęcia Ted’a Lige-
ty i Kjetil’a Jansrud’a w sekwencji stop-klatka pod-

czas przejazdu slalomu giganta 
edycji Pucharu Świata w Beaver 
Creek (2011).

Z przedstawionej sekwen-
cji zwracamy uwagę na jedno 
zdjęcie  ilustrujące  fazę  po-
między  zakończeniem  jed-
nego  skrętu,  a rozpoczę-
ciem następnego. Ze względu 
na istotne  znaczenie  tej  czę-
ści  skrętu, w której  zachodzi 
zmiana  obciążenia  pozwa-
lająca  na zmianę  zakrawę-
dziowania, niektóre progra-
my  (np. amerykański)  nadają 
jej  swoistą nazwę,  jako  „fazę 
zmiany” (transition phase).
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Na zamieszczonym zdjęciu możemy zauważyć 
dwa całkowicie różniące się wykonania tej fazy. Jan-
srud  (w białym kasku) rozpoczyna skręt prostując 
wewnętrzną nogę kończonego skrętu  (inaczej ze-
wnętrzną przyszłego skrętu) z równoczesną stopnio-
wą zmianą zakrawędziowania. Ten ruch, który moż-
na sobie najprościej wyobrazić jako odpychanie się 
od stoku (wydłużanie nogi) z równoczesnym skraca-

niem drugiej nogi (która za chwilę będzie wewnętrz-
ną), może zostać wykonany,  jeśli narciarz będzie 
miał zrównoważoną sylwetkę (czyli środek ciężkości 
mniej więcej nad śródstopiem). Ruch ten powoduje 
ustawienie bioder wraz z tułowiem w przód i w skos 
– czyli diagonalnie1 – w kierunku trajektorii nowego 
skrętu. Ruch ten stymulowany jest impulsem pocho-
dzącym od stóp i przenoszonym w górę ciała, a nie 
poprzez diagonalne wychylenie samego tułowia. 
Ligety natomiast utrzymuje niską pozycję z ugiętą 
nogą wewnętrzną  licząc, że siły działające na nie-
go pociągną go na zewnątrz łuku i pomogą wykonać 
stopniowe zmniejszenie a następnie zmianę zakra-
wędziowania. Jego pozycja nie jest zrównoważona, 
co wyraźnie manifestuje się uniesionymi w powietrzu 
dziobami nart. Należy zaznaczyć, że tej klasy narciarz 
przyjmując taktycznie taką pozycję może poszukiwać 
dodatkowej prędkości.

1diagonalny – ukośny, ciągnący się po przekątnej lub 
równolegle do niej

Kolejne sekwencja zdjęć wyraź-
nie pokazuje korzyści wynikające 
z diagonalnego ruchu bioder wyko-
nanego przez Jansrud’a.  Jansrud 
wykorzystał prawa fizyki (a konkret-
nie pęd  (p=mv)) do przyspieszenia 
jazdy. Pęd jako wielkość wektorowa 
zależy nie tylko od wielkości pręd-
kości,  ale  od jej  kierunku.  Choć 
Ligety jechał „łeb w łeb” z Jansru-
d’em, to chwilę później, tuż poniżej 
bramki,  jest  już spóźniony prawie 
o długość narty.

Opisany sposób zainicjowania nowego skrętu 
(poprzez prostowanie nogi i w efekcie diagonalny 
ruch  bioder) ma jeszcze  kilka  bardzo  istotnych 
aspektów. Pozwala na wczesne – znacząco przed 
linią spadku stoku –  zakrawędziowanie przednią 
częścią narty, czyli w efekcie wczesne wykorzystanie 
konstrukcji narty taliowanej, jako pomocy w skręcie. 
Pozwala  na wczesne przyjęcie wyraźnej  pozycji 

dośrodkowej  i ułatwia ciągłą kontrolę utrzymania 
środka masy nad przesuwającą się bazą, czyli nar-
tami  (równowaga) –  jako że biodro  (a wraz z nim 
bark) przemieszcza się już w tym kierunku. Wreszcie 
w momencie nieznacznego  ruchu bioder w górę 
i w przód/skos następuje  chwilowe  zmniejszenie 
napięcia mięśni,  które poprawia krążenie,  a tym 
samym zwiększa wytrzymałość.
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Pojawia się pytanie: jaki związek ma powyższa 
analiza przejazdu zawodników ze ścisłej czołówki 
światowej  z programem nauczania?  Otóż ma. 
Uczmy się od najlepszych i wyciągajmy wnioski z ich 
sposobu jazdy.

Wiemy, że podstawową umiejętnością w jeździe 
na nartach jest równowaga. W zależności od stopnia 
zaawansowania jej zakres rozszerza się, pozwalając 
bardzo dobrym narciarzom na opanowanie najtrud-
niejszych ruchów w płaszczyźnie frontalnej (ruchy 
boczne) – czyli tego, co zostało wcześniej opisane. 
Ruch boczny pozwala na przeniesienie środka cięż-
kości z jednej strony ciała na drugą (zmiana pozycji 
dośrodkowej), czyli jest niezbędny, by narciarz wy-
konywał płynne  i łączone skręty równoległe. Przy 
tym należy zauważyć, że aby wykonać łączone skręty 
równoległe, musimy nauczyć się celowej i kontrolo-
wanej utraty równowagi! Omówiony ruch diagonalny 
jest narzędziem umożliwiającym tę kontrolę.

Czy można rozpocząć naukę tego ruchu w etapie 
początkowym? Uważam, że wręcz należy! Oczywi-
ście instruktor musi uważnie obserwować ucznia 
i natychmiast korygować błędy. Musi  traktować 
ucznia nie jak jednogodzinnego klienta, który go 
wcale  nie  interesuje,  ale  jak  osobę,  która  dąży 
do opanowania wysokich umiejętności  narciar-
skich. Wtedy sposób wykonania na przykład łuków 
płużnych  z zastosowaniem  ruchu diagonalnego 
nabiera sensu. Ten sam zestaw ruchów, poczynając 
od zwykłego chodzenia, poprzez choćby podejście 
rozkrokiem, czy krok łyżwowy,  jest kontynuowany 
w łukach płużnych i skrętach oporowych; wreszcie 
doskonalony w jeździe  równoległej  i doprowadza 
do najwyższych umiejętności. Zostaje  zachowana 
ciągłość tego samego schematu ruchowego i unika 
się sytuacji, gdzie uczeń będzie musiał się oduczać 
wcześniejszych umiejętności  (innych schematów 
ruchowych). Należy  również zaznaczyć,  że nauka 
ruchu diagonalnego w jeździe łukami płużnymi, bądź 
w jeździe poszerzonej równoległej, jest łatwiejsza, 
gdyż  środek  ciężkości  zawsze będzie  znajdował 
się pomiędzy stopami, czyli nie występuje moment 
chwilowej utraty równowagi związany z przeniesie-
niem środka ciężkości poza podstawę  (do środka 
skrętu).

Podejście do nauczania – ambitne dla instruk-
tora, a rozwijające ucznia – zauważyłem podczas 
zajęć z austriackimi instruktorami dwa lata temu. 
W czasie zajęć zaprezentowali oni nowe, a raczej 
inne wykonanie łuków płużnych. Porównując spo-
sób rozpoczęcia skrętu opisany przez Matt’a oraz 
zaobserwowane i przećwiczone przeze mnie wyko-
nanie austriackiego łuku płużnego prawie niczym 
się nie  różnią. Powyższe obserwacje potwierdziła 
Agnieszka Wusatowska nawiązując do rozwiązań 
stosowanych w Stanach Zjednoczonych.

Do jakich wniosków można dojść? Po pierwsze: 
prawa  fizyki  jednoznacznie opisują wszystkie zja-
wiska, w tym te podczas  jazdy na nartach. Trzeba 
to zrozumieć i opisać technikę narciarza wykorzy-
stując  te prawa. Wykonując  jakikolwiek skręt od-
stokowy, zawsze będziemy w jego pierwszej części 
(do połowy) poruszać się na coraz stromszym stoku. 
W drugiej części skrętu będziemy wjeżdżać na stok 
coraz łagodniejszy. Aby narty „nie wyjeżdżały” spod 
nas, musimy przesuwać środek ciężkości w kierun-
ku ruchu (co od strony fizyki obrazuje wektor pędu) 
i kontynuować  ruch  tego środka nad nieustannie 
przemieszczającymi sie nartami, niezależnie  czy 
robimy łuk płużny, skręt równoległy, czy jakikolwiek 
inny skręt. Po drugie: powinniśmy brać przykład 
z najlepszych narciarzy i stosować ich rozwiązania. 
Jeżeli  te  rozwiązania są uniwersalne,  to powinny 
być stosowane na wszystkich poziomach umiejęt-
ności i we wszystkich skrętach. A więc niezmiennie 
konsekwencja.

Takie rozumowanie pozwala stworzyć program 
nauczania oparty na prostym schemacie ruchowym 
popartym prawami fizyki. Rozpoczynając skręt prze-
suwamy biodra (w ich okolicy koncentruje się masa 
narciarza) w kierunku skrętu, „w przód po skosie” 
(szczegóły wykonania zostały podane wcześniej).

Bazowe  trzy poziomy umiejętności prowadzą 
w klasyczny sposób od jazdy kątowej do równoległej. 
Na każdym poziomie są coraz  lepiej opanowywa-
ne  składowe umiejętności  określające  technikę 
narciarza – równowaga (R), nacisk (N), skręcanie 
(S)  i krawędziowanie  (K)  oraz przemieszczenie 
diagonalne (D).
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Oprócz skrętów „bazowych” istnieją skręty sytu-
acyjne. Im jesteśmy bardziej doświadczonymi narcia-
rzami, tym bardziej je szanujemy i wykorzystujemy 
w praktyce. Nie są one potrzebne „narciarzom ubitych 
tras”, mimo to nie możemy o nich zapomnieć. Niech 
będą jak diamenty w asortymencie uniwersalnego nar-
ciarstwa, niech będą wariacjami w sensie muzycznym.

PODSUMOWUJĄC:
Współczesny narciarz nie potrzebuje wielkich 

umiejętności, aby poruszać się na nartach. Wybiera 
trasy gładkie,  łatwe  i przyjemne. Jeździ  jednym ro-
dzajem skrętu i to mu wystarcza. Program nauczania 
powinien uwzględniać takie zapotrzebowanie w wy-
miarze „bazowym” – powinien zmierzać jak najkrótszą 

drogą od jazdy kątowej do równoległej. Jednak ta dro-
ga musi mieć  jakiś drogowskaz, myśl przewodnią, 
aby umożliwić dalsze doskonalenie konsekwentnie 
opierające się na tych samych mechanizmach.

Nie jest istotne, czy w jakimś skręcie narty łączą 
się wcześniej, czy później. Istotne jest, aby się złączyły, 
a nawyki powstałe podczas nauki nie blokowały dalsze-
go doskonalenia się. W programie nauczania istotne 
jest jak nauczyć, jak przełamać trudności, jak wyrobić 
właściwe odruchy – to są istotne informacje niezbędne 
dla instruktorów. Bez wiedzy z zakresu techniki, meto-
dyki, pedagogiki, itd. w zakresie szerszym niż „bazowy”, 
instruktor jest ułomny. Jest wyrobnikiem powtarzają-
cym podpatrzone, nie zawsze poprawne wzorce. �

Opis wykonania skrętów równoległych, skrętu z pługu i  łuków płużnych staje się  identyczny. Łatwe 
do zapamiętania dla ucznia, konsekwentne w eksponowaniu tego samego ruchu (mechanizmu skrętu), 
praktyczne w każdej sytuacji i docelowo rozwijające.

Łuk płużny Skręt równoległy

 jadąc pługiem
wykonać diagonalny 
ruch bioder do 
kierunku jazdy

 stopniowo zwiększać 
nacisk na nartę 

 jadąc równolegle
wykonać diagonalny 
ruch bioder do 
kierunku jazdy

 stopniowo zwiększać 
nacisk na nartę 

Ten sam schemat ruchowyTen sam schemat ruchowy

nacisk na nartę 
(prostować nogę 
zewn.)

 sterować

nacisk na nartę 
(prostować nogę 
zewn.)

 sterować

Agnieszka
Wusatowska
-Sarnek

– dr inżynier,  Instruktor Wykładow-
ca PZN,  instruktor  i członek kadry 
szkoleniowej Wschodniej Dywizji USA 
(PSIA – Eastern Devision).

Zbigniew
Stanisławski

– inżynier mechanik, Instruktor Wykładow-
ca PZN, współautor programów nauczania 
narciarstwa zjazdowego od 1986 roku i sys-
temu szkolenia w SITN, były szef Komisji 
Szkolenia, autor książek, artykułów i skryp-
tów o narciarstwie i bezpieczeństwie.

Paul 
Bussi 

instruktor PSIA Level 3, foto-
graf Teamu USA na zawodach 
Pucharu Świata w Beaver 
Creek oraz Aspen. 


