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Szczególne podziękowania dla ESF CHAMONIX 

(Ecole du Ski Français) największej szkoły narciarskiej we Francji, 

www.esfchamonix.com

dla jej szefowej - Martine Chevalier

i dla Denisa Paula Leroya (wspaniałego przewodnika wysokogórskiego, 

instruktora narciarskiego a prywatnie piosenkarza rockowego i pisarza)

za wprowadzenie nas w niesamowity region Chamonix.

(zwyczajem przewodników z Chamonix jest jazda w czapce; my 

zdecydowanie rekomendujemy używanie kasków)

dziękujemy irmie Faction z Verbier za udostępnienie nart do sesji 

zdjęciowej

 www.factionskis.com
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oSoBy ZAANGAŻoWANE W PoWSTANIE KSIąŻKI:

Andrzej Peszek 

koncepcja książki, tekst 

i zdjęcia

Jeżdżę na nartach od zawsze czyli 

od ponad 20-tu lat. Zawsze lubiłem 

jazdę na krawędziach – pojawienie 

się nart karwingowych jest jak 

spełnienie niewypowiedzianego 

marzenia. Poza nartami jestem 

wielkim pasjonatem wyścigów 

samochodowych i motoryzacji, 

amatorsko uczestniczę 

w wielu zjazdach oraz treningach 

doskonalących sportowe techniki 

jazdy. 

www.andrzejpeszek.pl

Szymon Tasz

konsultacja merytoryczna: technika narciarska

Góry w  wydaniu narciarskim, a od kilku 

lat również w wydaniu rowerowym, 

to moja życiowa pasja. Narciarstwem 

zajmuję się od wczesnego dzieciństwa, 

ponad 20 lat uprawiałem jazdę 

wyczynową, należałem przez wiele 

lat do czołówki polskich alpejczyków, 

miałem też kilku-letnią przygodę z kadrą 

narodową. od kilku lat specjalizuję się 

w tzw. freeride, czyli ekstremalnej jeździe 

poza trasą. Kolejne zainteresowanie 

górskie to Down Hill MTB, gdzie byłem 

Mistrzem Polski w kat. „masters”.

  
       www.tasz.pl
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Zbyszek Dendys

konsultacja merytoryczna: technika narciarska

Pochodzę z Korbielowa, gdzie 

stawiałem pierwsze kroki 

na nartach. Jeżdżę od kiedy 

tylko pamiętam. Jestem 

absolwentem katowickiej AWF.

instruktorem narciarstwa 

SITN, trenerem 2 klasy PZN 

-narciarstwo alpejskie. Jako 

zawodnik uprawiałem carving 

i skicross.Jestem pasjonatem 

freeridu i wszystkiego, co 

wyzwala adrenalinę. obecnie 

pracuję z dziećmi we własnym 

klubie narciarskim.

     
www.carvingsport.pl 

mgr Jakub Saniewski

konsultacja merytoryczna: Ćwiczenia przygotowujące

Jestem izjoterapeutą w Carolina Medical 

Center, certyikowanym terapeutą 

manualnym, specjalizuję się w leczeniu 

w obrębie stawów: kolanowego, 

biodrowego i barkowego oraz kręgosłupa 

i tkanek miękkich. Pasjonuję się 

wieloma dyscyplinami sportowymi w tym 

narciarstwem, posiadam uprawnienia 

instruktorskie ze specjalizacją: 

narciarstwo. Jestem współautorem 

poradników oraz gościem programów TV 

i radiowych w tym zakresie.

Więcej o moim miejscu pracy: 

www.carolina.pl
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freeride
-dla kazdego czy

dla ekspertow
i

i
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wąsko w wymiarze poprzecznym

freeride
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Każdy z nas, kto widział na żywo w górach czy na ilmie, narciarza miękko płynącego 

w śnieżnym „puchu po pas”, pomyślał sobie: „ja też bym tak chciał”. Jednakże 

pomimo wzrostu liczby narciarzy off-piste w ostatnich latach, ten segment 

narciarstwa w porównaniu do narciarstwa uprawianego na przygotowanych trasach 

nadal pozostaje niewielką, „zarezerwowaną dla ekspertów”  niszą.
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Z pewnością istotną barierą pozostaje ograniczona dostępność odpowiednich terenów, 

potrzebny specjalistyczny sprzęt (szerokie narty a przede wszystkim sprzęt lawinowy 

i umiejętność posługiwania się nim). Jednakże, naszym zdaniem, to przede wszystkim bariera 

psychologiczna utrudnia czy wręcz uniemożliwia wielu narciarzom trasowym na szersze czy 

raczej odważniejsze wyjechanie poza trasę.

freeride
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Praktycznie każdy, przyzwoicie jeżdżący narciarz trasowy, w którymś momencie swojej 

kariery narciarskiej ma „epizod pozatrasowy”: albo przyciągnie go piękno nieskażonego 

puchu tuż obok trasy, albo na trasę spadnie w nocy tyle świeżego puchu, że stanie się 

efektywnie terenem „off-piste”. 
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Niestety, praktycznie w 100-procentach przypadków, ten pierwszy epizod jest wysoce rozczarowujący: 

świeży, głęboki puch okazuje się być środowiskiem bardzo trudnym do jazdy, a nasze „duże 

umiejętności trasowe” są całkowicie nieprzydatne w tych nowych warunkach. Nic więc dziwnego, że 

naszą typową naturalną reakcją jest „ucieczka”: powrót na trasę albo zrobienie sobie dnia wolnego ze 

względu na nieprzygotowanie tras. Tylko niewielu z nas z pokorą przełyka gorycz pierwszej porażki, 

zagłębia się w opis techniki jazdy off-piste (lub bierze instruktora), zmienia narty na dużo szersze i…

…staje się zupełnie początkującym adeptem jazdy poza trasą. I po kilku zaledwie dniach spędza już 

więcej czasu poza trasą niż na trasie, czerpiąc z tego ogromną przyjemność.

Nasza książka ma pomóc zwycięsko podjąć to wyzwanie wszystkim tym co jeszcze nie spróbowali, 

wahają się czy nawet pozornie już się poddali a tym, którzy już wyjechali poza trasę pomóc wspiąć się 

na wyższy etap.

freeride
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zagrozenie
lawinowe
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