
 

POWDER DAYS 03/2014

Witajcie,

Na poczatek miła informacja związana z konkursem “Kolosy”. W kategorii 
alpinizm Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz dostali zasłużonego Kolosa 
za drogę „Bushido” na Great Trango Tower, a wyróżnienie dostało przejście 
nowej drogi w Norwegii przez zespół: Przemek Cholewa, Marcin Księżak, Jan 
Kuczera i Andrzej Sokołowski, czyli członek naszego zespołu przewodnickiego.

Gratulacje dla nagrodzonych i wyróżnionych!

Więcej o Kolosach pod linkiem : /alpinistyczne-kolosy-za-2013-rok-bushido-
great-trango-tower-i-droga-polska-na-tagveggen/
Tu można zobaczyć klip wyróżnionego przejścia: /klip-z-przejscia-nowej-drogi-
w-norwegii/
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Narciarska zima toczy się wciąż intensywnie - w ostatnich tygodniach 
jeździliśmy w różnych rejonach Austrii, a lokalnie warunki pozwoliły na 
tatrzańskie ABC freeride i ski-turowe. Jedna z edycji ABC freeride została 
nawet utrwalona w klipie zmontowanym przez uczestników, więc możecie sami 
zobaczyć, jak to wychodzi :)  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uXMHk9uRXzo
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Z wyjazdów, które są juz za nami, bardzo fajnie udał się wyjazd do 
Obertauern, gdzie bylismy dopiero drugi raz. Potwierdził się duży potencjał dla 
jazdy poza trasami na średnio zaawansowanym poziomie i ciekawe możliwości 
długich zjazdów okupionych wprawdzie niewielkimi podejściami, ale za to 
umożliwiające zakładania nowych śladów wiele dni po opadzie.





Na najbliższą przyszłość w Tatrach mamy zaplanowane ABC freeride w 
weekend 15/16 marca, a w kolejny (22/23 marca) ABC ski-turowe. W kwietniu 
- o ile warunki pozwolą - będziemy kontynuować zarówno szkolenia ABC, jak i 
weekendy dla zaawansowanych. Na prywatne działania oczywiście można się 
umawiać na dowolne terminy - zapraszamy zarówno weekendowo, jak i w dni 
powszednie.

Wyjazdowo na najbliższe tygodnie planujemy heli skiing w Zermatt od 
najbliższego weekendu, wspinaczki lodowe w Austrii w ostatnim tygodniu 
marca (zarówno dla zaawansownych, jak i początkujących) i turowy trawers 
Alp Berneńskich w pierwszym tygodniu kwietnia. To naprawdę świetna 
przygoda na wielkich lodowcach, zupełnie bez kontaktu z cywilizacją i 
pozbawiona tłoku odbierającego wiele radości z przejścia klasycznej Haute 
Route.



Na 2 -12 kwietnia wybieramy się na ski-tury w rejonie Silveretty, gdzie 
zamieszkamy kolejno w dwóch schroniskach i skoncentrujemy sie na robieniu z 
nich wyjść na szczyty oferujące możliwości ciekawych zjazdów. 



W drugiej połowie kwietnia, w okolicy Świąt Wielkanocnych będzie wyjazd 
freeride dla zaawansowanych, ski tury w Tatrach i na koniec kwietnia heli 
skiing w Szwecji. Poważne plany narciarskie na ten sezon zamyka wyjazd ski 
turowy na Elbrus w pierwszych dniach maja.

W tle zimowych działań, które potrwają jeszcze dwa miesiące szykujemy już 
letni harmonogram. Wyprawy na Muztagh Ata, Elbrus i Denali to plany 
ekspedycyjne, ale oprócz tego oczywiście planujemy Mont Blanc, szczyty 
masywu Monte Rosa i inne alpejskie klasyki. Część letnich propozycji jest już 
na stronie, kolejne będą się pojawiały w najbliższych dniach.

Na stronie jest już tapeta na marzec w różnych rozdzielczościach: http://
freerajdy.pl/tapeta-na-marzec/
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Pozdrawiamy i zapraszamy,
Marcin Kacperek, Paweł Kunachowicz, Andrzej Sokołowski i Przemek Wójcik


