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Hejka!
Masz przed sobą nasz pierwszy ebook. Znajdziesz
w nim 20 pomysłów na mniejsze i większe przygody. Większość z nich możesz zrealizować w okolicy domu. Wydało nam się to ważne w obecnych,
pandemicznych czasach, gdy na dalsze podróże
jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać. Ebooka
podzieliłyśmy na 3 części, grupują one przygody
ze względu na czas potrzebny na ich realizacje:
kilka godzin w tygodniu, weekend i dłuższy wyjazd. Ponadto jest on interaktywny - linki ułatwią
Ci nawigację pomiędzy stronami, a małe nalepki
pod koniec każdego wpisu przeniosą Cię na naszą
stronę lub instagrama, gdzie znajdziesz więcej informacji na dany temat. Rozsiądź się więc wygodnie i eksploruj!

Brakuje nam przygód. Brakuje nam możliwości zaplanowania wspólnych epickich wakacji.
Ustalenia terminu, kiedy znów będziemy mogły
się spotkać w jakimś miejscu świata i życia przez
chwilę naszą wspólną outdoorową pasją. W pandemii tak naprawdę poczułyśmy jakie to dla nas
ważne. Jak szybko możemy popaść w chroniczny
stres i przedłużający się smutek, gdy brakuje nam
w kalendarzu wspólnego celu. Tego pomysłu,
który razem można planować i odliczać do niego
dni. Wydawało się, że możemy na chwilę z tego
zrezygnować, “odpocząć”. Być odpowiedzialnym.
Zostać w domu. Przecież to tylko na chwilę, potem wszystko wróci do normy. Znowu spotkamy
się na jakimś lotnisku i razem pojedziemy spełniać
wspólne marzenia. Świat jednak nie chce przestać,
więc to my musimy się dostosować. Zwiększyć
kreatywność i ładować się naszymi radościami na
co dzień, lokalnie, czasem nawet w trakcie pracy.
Chcemy, abyś Ty również spróbował/a.
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Kto za tym wszystkim stoi?
Jesteśmy dwie. Agnieszka i Natalia.
Od prawie już czterech lat prowadzimy stronę
outdoorito.com i instagramowy profil outdoorito, gdzie
dzielimy się naszymi większymi i mniejszymi outdoorowymi przygodami. Opowiadamy o przebywaniu wśród
natury, wędrówkach po górach, spaniu pod namiotem
czy w hamaku. Podpowiadamy też jak zorganizować
kilkudniowe spływy na SUPie, wycieczki rowerowe czy
skiturowe eskapady dla początkujących. Uważamy, że
najlepsze chwile to te, kiedy doceniamy rzeczy najprostsze, jak miskę ciepłej zupy, wygodne łóżko, gorący
prysznic czy suche ubrania. Pandemia nauczyła nas doceniać naszą najbliższą okolicę i w niej szukać nowych
opcji na realizowanie naszych pasji.
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Ponieważ końca pandemii na razie nie widać, a nawet
światełko w tym przydługim już tunelu zaczęło się jakby jeszcze oddalać, pogodziłyśmy się z faktem, że być
może ten rok znowu nie pozwoli nam na żadne, bardziej odległe eskapady. Dlatego tym ebookiem chcemy
otworzyć serię Outdoorowników na każdą porę roku
i pokazać Ci, jak nawet podczas tygodnia pracy możesz
na chwilę przełamać szarą rutynę i poczuć się jak na
wakacjach.
Chcemy stworzyć wokół outdoorito społeczność ludzi
aktywnych, cieszących się z tego co mają, szanujących
naturę przy jednoczesnym czerpaniu z niej jak najwięcej dla siebie i swoich bliskich.
Mamy nadzieję, że ten ebook będzie tylko początkiem
i zechcesz dzielić się z nami również swoimi pomysłami. Chcemy o nich usłyszeć! Za naszą platformę komunikacji z Tobą będzie służył instagram. Wyjdź z domu,
zanurz się w chwili na 100%, a o istnieniu internetu na
chwilę zapomnij. Po powrocie jeśli mimo wszystko zdarzy Ci się cyknąć fajną fotkę na pamiątkę, podziel się nią
z nami na instagramie używając hashtagu:

#outdoorownik
oraz tagując nasz profil

@outdoorito

Najciekawsze inspiracje do spędzania czasu na zewnątrz i cieszenia się nawet 15 minutową przerwą
w pracy udostępnimy w naszych relacjach. Wówczas
również dzięki Tobie powstanie nigdy niekończąca się
lista przygód. Kto wie, być może kolejna edycja Outdoorownika będzie naszym wspólnym dziełem.
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8 zasad odpowiedzialnego
mikroprzygodowca
1. Planuj, planuj i jeszcze raz planuj!

Planowanie to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i powodzenia outdoorowych eskapad. Dzięki
niemu minimalizujemy również nasz negatywny wpływ
na środowisko. Nie bójmy się, że planowanie zabierze
nam zabawę, tej i tak będzie co niemiara.

2. Poruszaj się i biwakuj na twardych
powierzchniach

Na terenach ze szczególnie delikatnym podłożem
staraj się trzymać już wydeptanych ścieżek. Na biwak
wybieraj miejsca z podłożem najmniej narażonym
na zniszczenie. W praktyce zawsze lepiej rozbić namiot
na trawie niż mchu, a spacerować po opadłych jesiennych liściach niż nagiej, delikatnej ściółce.

3. Poprawnie pozbywaj się odpadów

Nie chodzi tylko o zabieranie z powrotem wszystkiego,
co się ze sobą przyniosło. Dla dobra planety warto
doedukować się odnośnie tego jak wyrządzić najmniej
szkody, gdy musimy iść w krzaki za potrzebą, czy to dobry pomysł popływać w rzece jeśli wcześniej posmarowaliśmy się kremem z filtrem UV oraz jakie bio-odpadki
z gotowania posiłku można po sobie zostawić, a jakie
lepiej również zabrać ze sobą.

4. Zostaw w lesie to, co w nim zastałeś

Wynoś z lasu tylko swoje bądź czyjeś śmieci. Nie
zabieraj ze sobą kamieni, roślin ani innych obiektów,
które mogą być dla Ciebie interesujące. Wszystko, co
możesz wziąć dla siebie to zdjęcia i wspomnienia.
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5. Rozsądnie posługuj się ogniem

Najlepszym sposobem przygotowania posiłku są palniki turystyczne - są małe, szybkie, działają w każdych
warunkach pogodowych i nie ograniczają wyboru
miejsca do biwaku tylko na takie, gdzie bezpiecznie
można rozpalić ognisko. Jeśli już chcecie lub musicie
posłużyć się ogniem, wówczas najlepiej wykorzystać
miejsca, które zostały już przez kogoś przygotowane
i zrobiono to w sposób minimalizujący rozprzestrzenienie się ognia.

6. Nie zakłócaj spokoju zwierząt

Wszystkie zbyt szybkie bądź nagłe ruchy i hałasy
przynoszą zwierzętom stres, który może prowadzić
do wielu nieplanowanych i szkodliwych zachowań.
Obserwuj je z daleka. Nie dokarmiaj. Trzymaj jedzenie
i odpadki odpowiednio zapakowane, by ich nie przyciągały. Pamiętaj, że to Ty jesteś gościem w ich domu.

7. Pozwól innym cieszyć się naturą

Przede wszystkim nie hałasuj. Trzymaj swoje zwierzęta
pod kontrolą. Nie niszcz okolicy. Ludzie zazwyczaj szukają w naturze spokoju i ucieczki od miejskiego zgiełku.
Upewnij się, że nikomu nie przeszkadzasz.

8. Opowiadaj o swoich przygodach
odpowiedzialnie

W dobie social mediów lubimy opowiadać o cudownych miejscach, które odkryliśmy i zachęcać innych do
korzystania z dobrodziejstw natury. Róbmy to odpowiedzialnie. Dawajmy narzędzia nie gotowce. Unikając
dodawania geolokalizacji do miejsc, które odwiedziliśmy uchronimy je przed zadeptaniem. Szczególnie jeśli
nasze treści docierają do sporej rzeszy odbiorców.
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Lista przepisów

Kliknij i przenieś się w wybraną przygodę

W tygodniu
Odszedł luty
zdejmij buty
Rower przed
śniadaniem

10

19

Przerwa
na świeżym
powietrzu 28

Hamakowa
środa

13

Leśna kąpiel
z czworonogiem

16

Biegowa przerwa
obiadowa

Polowanie na
pierwszy zachód
słońca
25

Zamknij wiosnę
w butelce

Dzień gapienia
się w niebo

22

31

35

W weekend
Rowerowa
wycieczka offline

Polskie hanami

Spływ ściekiem

SUP polowanie

39

63

47

43

51

Nocleg
w bivvy bagu

Hamakowy hike

Tour de rzepak
59

55

Prosto
przed siebie

67

Znajdź się
w lesie

Na dłuższy wyjazd
Krokusowy hike
76

8

House swap
81

71

W tygodniu

Odszedł luty
zdejmij buty
Spacer i masaż w jednym
Koszt - co najwyżej parę otarć
Czas - od 5 min do… to
w zasadzie zależy tylko od Ciebie

Ostatnimi czasy większość z nas przesiaduje w domu dużo więcej niż zwykle.
Godziny przed komputerami, zgarbione sylwetki na nie zawsze wygodnych krzesłach, w bezruchu. Nasze ciała się wykrzywiają i rozleniwiają. Tracimy kontakt z naturą, który i tak już wcześniej nie był na tyle bliski, na ile to zdrowe dla naszych
organizmów. Przegrzewamy się. Tracimy naturalną odporność, bo rozleniwione,
zastygłe ciało nie ma wielu okazji do pobudzenia. Korzystamy więc z weekendów i wtedy staramy się być aktywniejsi, chodzić na spacery i uprawiać ulubione
sporty. Ale nad pobudzaniem organizmu można pracować także w tygodniu. I nie
musi to wymagać ani dużo czasu, ani ogromnych pokładów energii. Wystarczy…
zdjąć buty.
Idź na bosy spacer. Na początek możesz wybrać się na parę minut do ogrodu,
a z czasem próbować też dłuższych wędrówek. Wiosna to idealny moment, żeby
zacząć. Zwłaszcza o poranku, kiedy zimne krople rosy na trawie dodatkowo pobudzą krążenie. Poza tym mało jest równie przyjemnych i prostych rzeczy, które
przybliżają nas do natury. Po takim spacerze nie będziesz potrzebować już porannej kawy. Z czasem nie będzie ci też zimno w stopy, intensywniejsze krążenie
krwi i naturalny masaż, który sobie w ten sposób zafundujesz powoli Cię zahartuje
i rozgrzeje. Poza trawą spróbuj też innych powierzchni - leśnego igliwia, mchu czy
nawet kamienistej drogi. Spaceruj i staraj się chłonąć przestrzeń dookoła nie tylko
dotykiem, ale też i pozostałymi zmysłami. Zabierz kogoś do towarzystwa, będzie
przy tym dużo śmiechu A.
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Istotność sprzętu:

Nie ma chyba wielu tak ultra minimalistycznych aktywności. Zamiast zabierać ze
sobą więcej rzeczy, zostaw je A. Spakuj buty tylko jeśli planujesz dalszy spacer, tak
na wszelki wypadek.

Zalecany poziom krzepy:

Każda, nawet najsłabsza kondycyjnie osoba da sobie doskonale radę. Jeśli marzy
Ci się dłuższy bosy spacer postaraj się stopniowo zwiększać odległości.

Hart ducha:

Liczy się dużo bardziej niż kondycja. Nie zrażaj się kiedy napotkasz trudniejszy
teren. Staraj się iść powoli i spokojnie. Bądź zen L. To idealne ćwiczenie do hartowania nie tylko ciała, ale przede wszystkim ducha. Patrz pod nogi i uważaj na ostre
krawędzie, ewentualnie szkło. Nie przejmuj się brudnymi stopami i zdziwionymi
twarzami przechodniów. Potraktuj to jak zabawę.

Doświadczenie:

Nie wymagane. Przecież każdy z nas czasem chodzi boso. Tym razem po prostu
wyjdź na zewnątrz. Choćby teraz.

Szczękoopad:

Wszystko zależy od tego gdzie i kiedy się wybierzesz. Poranne mgły, albo lasy
na pewno dodadzą punktów do tej oceny.

Poziom emocji:

Punktacja dość wysoka, ale wbrew pozorom tak prosta czynność przysparza dużo
więcej pozytywnych emocji niż mogłoby się wydawać. Wrócisz do domu pełen/
pełna energii i z uśmiechem na twarzy nie mniejszym niż po niejednej większej
outdoorowej przygodzie.
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Sztuczki i kruczki:
• Jeśli masz ambicje wybrać się na nieco dalszy bosy spacer zabierz ze sobą buty,
skarpetki i mały ręcznik. Zawsze będziesz mógł/mogła je założyć jeśli poczujesz
zbyt duże zmęczenie bądź niechcący obetrzesz stopy.
• Na początku zaczynaj od krótkich odcinków, a po powrocie wskakuj w ciepłe
skarpetki. Z czasem przestaniesz ich potrzebować.
• Chodzenie boso w wielu kulturach jest uważane za lecznicze. W Chinach np.
w parkach widywaliśmy specjalne ścieżki ułożone z okrągłych kamyczków właśnie
po to by móc spacerować po nich boso i masować różne punkty na stopach, które
wg tradycyjnej chińskiej medycyny przypisane są różnym częściom ciała. Z kolei
w Europie, np w Niemczech czy w Szwajcarii powstają specjalne trasy w górach
albo małe parki z ścieżkami do bosych spacerów. Są one zaprojektowane w ten
sposób aby mieć styczność z różnymi ciekawymi fakturami - kamieniami, szyszkami, kawałkami kory, drewnem, piaskiem… Czy nawet z orzeźwiającą wodą.
To wszystko są fajne inicjatywy i jeśli tylko będziemy miały okazję spróbować,
to pewnie to zrobimy. Ale tymczasem nie potrzebujemy przecież specjalnego
parku, żeby przejść się boso.

Packlista:
To chyba jedyny przepis w którym nie napiszemy nic
w tym paragrafie A. Czy może być coś prostszego?
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więcej bosych
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Hamakowa środa
czyli przyjdź do pracy niewyspany
i powiedz “Nie uwierzycie skąd
właśnie wróciłem!”

Koszt - cena dojazdu do
wybranego miejsca noclegu
Czas - 1 noc

Stosunkowo prostą i przyjemną mikroprzygodą do ogarnięcia w tygodniu pomiędzy jednym, a drugim dniem pracy jest nocleg w hamaku, w okolicznym lesie, czy
na najbliższej górce. Istotne jest by las był na tyle duży, żeby nie dochodziły nas
odgłosy z pobliskiej autostrady, czy innych pomniejszych dróg, a jednocześnie,
aby było na tyle blisko, by bez zbytnich stresów zdążyć następnego dnia do pracy
na czas. W gratisie, jeśli trafisz z pogodą, rano czeka Cię piękna złota godzina.
A i dojedziesz do domu zanim korki zaczną się na dobre. Obserwuj prognozę pogody, aby uniknąć deszczowych nocy (chyba, że masz tarpa*) i cieszyć się nie tylko
gwieździstą nocą, ale i wschodem słońca.
*tarp to większy, nieprzemakalny kawałek materiału do rozwieszenia nad hamakami, aby uchronić się od
deszczu. Jeśli jesteś początkującym mikroprzygodowcem to zapewne nie masz go na stanie (my też nie!)
i spokojnie, nie jest niezbędny do nocnych hamakowych eskapad.

13

k
jedna
A możerzygoda?
inna p

Istotność sprzętu:

Bez hamaka raczej na hamaku się nie prześpisz. Do tego, aby nie odmarzły Ci
dolne części pleców, na dno hamaka włóż karimatę i zabierz ze sobą stosunkowo
niezły śpiwór. Sprawdź prognozy temperatury w nocy i wybierz taki termin, aby
sprzęt który masz był komfortowy. Nie ma nic gorszego niż spanie w hamaku
i budzenie się z zimna.

Zalecany poziom krzepy:

Spanie jest tak piękną czynnością, że nie wymaga żadnych treningów czy przygotowania. Wystarczy zamknąć oczy.

Hart ducha:

Jeśli spacer nocą przez las wydaje Ci się koszmarem to znajdź sobie kompana,
który boi się nieco mniej i wyruszcie razem. Pamiętaj, że zwierzęta boją się Ciebie
bardziej niż Ty ich. Ewentualne spotkanie zaskoczy też napotkanego człowieka
nie mniej niż Was. Historie o wariatach polujących na ludzi w pustych, ciemnych
lasach zostawmy tam gdzie ich miejsce - scenom z horrorów.

Doświadczenie:

Niewymagane - zawsze musi być przecież ten pierwszy raz, kiedy prześpisz się
w hamaku w lesie. Grunt to za pierwszym razem dotrzeć przed zmrokiem i móc
w spokoju znaleźć przyjemne miejsce, żeby zainstalować wiszące łóżka.

Szczękoopad:

Wszystko zależy od malowniczości miejscówki i widoków po przebudzeniu.

Poziom emocji:

Radość z przełamania własnych lęków jest niemierzalna. A jeśli już wcześniej spałeś/aś w hamaku to wiesz jak fajnie jest spędzić noc pod gołym niebem i obudzić
się o brzasku. Same plusy.
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Sztuczki i kruczki:
• Kluczowa jest fajna miejscówka. Będąc na leśnych spacerach, czy podczas biegania po okolicznych lasach, zwracam uwagę na potencjalne miejsca do hamakowania i biwakowania. Zaznaczam je sobie wtedy pinezkami na Google Maps. Jest
szansa, że wrócę kiedyś na nocleg do przynajmniej części z nich.
• Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą z lasu nie więcej i nie mniej niż do niego przyniosłeś/aś!

Packlista:
□ hamak z linkami do montażu
□ karimata
□ śpiwór
□ poduszka, jeśl lubicie wygodę
□ opcjonalnie coś na śniadanie lub kolację
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Leśna kąpiel
z czworonogiem
czyli recepta na mini przygodę
z przyjacielem

Koszt - dojazd do lasu
Czas - 1-2 h

Pandemia sprawiła, że doceniliśmy naturę i masowo zaczęliśmy spacerować po
parkach. Na parkingach przy zielonych plamach na mapie zaroiło się od samochodów, a w najtrudniejszych momentach zamknięcia w domach zaczęliśmy rozważać
porwanie, bądź przynajmniej pożyczenie psa sąsiadów. Tak, nawet tego co na co
dzień wkurza nas ciągłym szczekaniem za ścianą. Byle mieć pretekst do wyjścia
z domu. A czemu by nie wdrożyć tych psiowo-parkowych pomysłów do popołudniowej rutyny? Nie wiem jak Ty, ale my nadal rzadko widujemy się ze znajomymi,
bo boimy się zarazić. Na zewnątrz podobno wirus nie ma tak łatwo, więc czemu
by nie spotkać się ze znajomym przy okazji spaceru z psem? Nie ważne, czy waszym, czy cudzym. Wszyscy wyjdą z tej mikroprzygody zadowoleni - Ty, przyjaciel
i pies. Przy okazji możesz też poznać lepiej swoją okolicę. Otwórz mapę, znajdź
najbliższy las i spotkajcie się w nim po pracy nawet jeśli będzie już po zmroku.
Weź latarkę i jakieś światełko dla psa. Na pewno nie będziesz się nudzić.
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Istotność sprzętu:

Każdy z nas ma telefon i w minimalistycznej opcji potrzebujesz tylko jego z dobrze
naładowaną baterią, żeby korzystać z latarki. Jeśli masz, to czołówka i światełko dla psa na pewno będą wygodniejsze. Do tego ciepłe ubrania, bo wiosną
o zmierzchu potrafi być znacząco zimniej, niż w ciągu dnia.

Zalecany poziom krzepy:

Tyle by móc pochodzić przez godzinkę czy dwie. Nic nadzwyczajnego.

Hart ducha:

Jeśli będzie to Twoja pierwsza wizyta w lesie po zmroku, na pewno zrobi na Tobie
wrażenie. Szczególnie jeśli przez jakiś czas wstrzymasz się od rozmowy ze znajomym i wsłuchasz się w las.

Doświadczenie:

Jeśli orientacja w terenie nie jest twoją mocną stroną to śledź na telefonie mniej
więcej gdzie jesteś, żeby bez problemu trafić z powrotem do samochodu.

Szczękoopad:

Ciężko określić, po ciemku na pewno nie będziesz podziwiać piękna krajobrazu.
Ale może rozgwieżdżone niebo lub księżyc w pełni?

Poziom emocji:

Każda forma leśnej kąpieli pozytywnie wpływa na nasze uczucia i myśli. Polecamy
jak najczęściej!
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Sztuczki i kruczki:
• W lasach jest obowiązek trzymania psa na smyczy. Uważamy, że szczególnie po
zmroku to konieczność. Decyzję jednak zostawiamy Tobie, bo to Ty najlepiej wiesz
jak dobrze znasz i ufasz swoim (lub pożyczonym) czworonogom.
• Po zmroku każdy zakręt wygląda tak samo, więc jeśli nawet byłeś wcześniej
częstym gościem tego lasu, zaznacz sobie na telefonie gdzie zostawiłeś samochód
i zapisz mapę offline na wypadek braku zasięgu.
• Możesz sprawdzić jaka jest obecnie faza księżyca i wybrać się do lasu w czasie
pełni, a potem jeszcze raz w nowiu. To naprawdę potrafi zrobić różnicę.

Packlista:
□ telefon z zapisaną mapą
□ latarka
□ ciepła kurtka + wygodne
buty + czapka + rękawiczki
□ termos z herbatą jeśli
masz ochotę
□ psi ekwipunek
(smycz, woda, smakołyki,
ewentualnie światełko żeby
było go widać w ciemnościach)
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Rower przed
śniadaniem
czyli o mroźnym poranku
na dwóch kółkach

Koszt - za darmo
Czas - 1-2h w zależności,
o której zerwiesz się z łóżka

Jak rozpoczynasz swój dzień? Zrzucasz budzik pod łóżko po raz piąty klikając
drzemkę? My tak! Ale mamy postanowienie, żeby czasem przed pracą zrobić
coś fajnego. Kiedyś pływałyśmy o świcie na SUPach, teraz chciałybyśmy czasem
wsiąść na rower i pojechać przed siebie. Nie ważne czy na wschód słońca, czy do
ulubionej, oddalonej nieco bardziej od domu piekarni po chleb. Ważny jest poranek na jednośladzie, zimno szczypiące w policzki i wesołe pedałowanie. W wersji
dla bardziej ogarniętych o poranku sugerujemy wycieczkę ze śniadaniem. Zapakuj
sobie kanapkę, czy owsiankę w termosie do plecaka i zjedz gdzieś po drodze.
Może zrobisz sobie z tego nawet imprezę cykliczną i co tydzień będziesz zwiedzać
okolicę rowerem o świcie? My bardzo byśmy chciały, tylko ta kołdra taka ciepła,
a łóżko takie wygodne.
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Istotność sprzętu:

Sprawdź rower po zimie zanim wyruszysz przed siebie. Nie chcesz utknąć gdzieś
z popsutym jednośladem w porze, kiedy powinieneś/aś być w pracy.

Zalecany poziom krzepy:

Wedle uznania i ambicji. Jazda w swoim tempie sprawia najwięcej przyjemności
i tylko godzina startu pracy Cię ogranicza.

Hart ducha:

Mam czasem stracha jak wsiadam na rower szosowy. Obawiam się, że nie wyrobię
na zakręcie i wylecę z trasy albo jakiś samochodowy wariat zrobi mi krzywdę.
Ale nie o takim rowerowaniu tutaj mowa więc nie ma się czego bać tylko cieszyć
z radosnego poranka A.

Doświadczenie:

Z jazdą na rowerze jest jak z pływaniem, prowadzeniem samochodu czy jazdą
na nartach - tego się nie zapomina.

Szczękoopad:

Podczas złotej godziny może być naprawdę pięknie. A puste o świcie ulice nawet
największego miasta robią wrażenie.

Poziom emocji:

Jeśli się spóźnisz do pracy przez poranne eskapady, to na pewno adrenalina się
nieco podniesie. A czy to na pewno było niechcący to inna historia.

20

k
jedna
A możerzygoda?
inna p

Sztuczki i kruczki:
• Możesz pomyśleć skąd fajnie byłoby zobaczyć wschód słońca w okolicy. Lub
dokąd zaprowadzi Cię pobliska ścieżka rowerowa. Od wybrania kierunku zaczyna
się każda mikroprzygoda.
• Dostosuj trasę do roweru jaki masz. Nawet na miejskim składaku można zrobić
coś fajnego.

Packlista:
□ naładowany telefon z mapą
□ światełka rowerowe jeśli ruszasz przed świtem
□ ubranie dopasowane do porannych przymrozków (koniecznie rękawiczki!)
□ kask według uznania, ale pamiętaj, że przezorny zawsze zabezpieczony
□ plecak albo sakwa ze śniadaniem + termos z herbatą/kawą

Kliknij
po więcej
outdoorowych
poranków

Kliknij po
więcej
przepisów na
dwa kółka
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Biegowa przerwa
obiadowa

czyli obróć home office na swoją korzyść

Koszt - zero złotych!
Czas - do 1h

Podczas pracy zimą czy późną jesienią, prawie zawsze omija nas cała słoneczna
część dnia. Home-office jeszcze tę sytuację pogorszył i często nawet przed pracą
nie wychodzimy z domu i żadne promienie nie mają szansy do nas trafić. Skoro
nie pracujemy z biura, jest nam jednak dużo łatwiej układać sobie dzień według
swoich potrzeb i na przykład wykorzystać przerwę w pracy na co tylko nam się
podoba. Naszą propozycją jest zablokowanie sobie przynajmniej raz w tygodniu
kalendarza na godzinę w ciągu dnia (żeby nikt nie wbił Ci w tym czasie innego
spotkania) i krótka przebieżka w okolicy domu. Mając wszystko pod ręką dużo
łatwiej po prostu wskoczyć w legginsy i buty do biegania, by na chwilę urwać się
sprzed monitora. Udowodniono naukowo, że regularna aktywność fizyczna (3 razy
w tygodniu, min 30 min i 70% maksymalnego tętna) polepsza koncentrację i może
nawet zapobiegać depresji. Po powrocie i szybkim prysznicu siądziesz do pracy
z uśmiechem i świeżą głową.
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Istotność sprzętu:

Buty do biegania warto mieć, bo fajnie amortyzują, stabilizują i zapobiegają
kontuzjom. Jeśli jednak będą to Twoje pierwsze biegowe kroki możesz zacząć też
w wygodnych tenisówkach czy innych butach sportowych. Jeszcze nikomu od
pierwszych kilku kilometrów bez odpowiedniego obuwia kolana nie wysiadły.

Zalecany poziom krzepy:

Tutaj totalna dowolność, możesz uprawiać marszobieg (jeśli kondycja po zimie jeszcze nie ta) lub pobić swój rekord na 5 czy 10km. Na co tylko najdzie Cię ochota.

Hart ducha:

O ile nie biegasz po ciemnym lesie (a właśnie dlatego proponujemy przerwy
w pracy, żeby tego nie robić), to bieganie do strasznych nie należy. Chyba że ataki
paniki wywołuje u Ciebie podwyższone tętno czy pot na plecach. Aczkolwiek
wydaje nam się to wyjątkowo mało prawdopodobne.

Doświadczenie:

Z tym też bez przesady, jedyne doświadczenie warte posiadania to umiejętność
dobierania ciuchów do pogody. Na bieganie najlepiej ubierz się tak jakbyś się
ubrał/a na spacer przy temperaturze wyższej o 10 stopni w stosunku do tego, co
pokazuje Ci termometr. I tyle w tym temacie.

Szczękoopad:

Ostrzegamy, że szczękoopad może wystąpić już po fakcie, kiedy zorientujesz się
jak bieganie pozytywnie wpłynęło na Twoją zdolność koncentracji. A tak serio to
wszystko zależy od tego w jak ładnej okolicy mieszkasz L.

Poziom emocji:

Jeśli będziesz musiał/ła uciekać przed jakimś rozwścieczonym burkiem, to może
poszybować. W innym przypadku pozytywny wyrzut endorfin nastąpi już raczej
po powrocie do domu.
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Sztuczki i kruczki:
• Możesz również wpisać się w najnowsze światowe trendy i pobiegać po okolicy z workiem na śmieci (z ang. plogging). W ten sposób połączysz przyjemne
z pożytecznym i przy okazji pomożesz trochę planecie zbierając śmieci ze swojej
biegowej ścieżki.
• Krótkie przebieżki pomogą Ci też odkryć najbliższą okolicę. Zazwyczaj poruszamy po tych samych szlakach komunikacyjnych, a może tuż za rogiem jest super
skwerek na zjedzenie na trawie wiosennego lunchu (patrz wpis - Przerwa na
świeżym powietrzu).
• W zaznaczaniu w jakich miejscach już biegałeś/biegałaś może pomóc Ci appka
LocusMap, która podsumowuje odwiedzone podczas wszystkich biegowych eskapad uliczki.

Packlista:
□ buty do biegania
□ ewentualnie telefon lub zegarek z GPSem, ale to w rzeczywistości dość zbędne
gadżety

Kliknij po
więcej biegowych
chwil
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Polowanie
na pierwszy
zachód słońca

czyli w oczekiwaniu na SUPową wiosnę

Koszt - zakładając, że masz swoją deskę
to tylko koszt dotarcia nad wodę!
Czas - 1-3h

Jedno z lepszych przykazań pasujących do współczesnego świata brzmi: “Watch
more sunsets than Netflix”, czyli w wolnym tłumaczeniu “Oglądaj więcej zachodów
słońca niż Netflixa”. No właśnie, a jak to zimą bywa ciężko oglądać zachody poza
weekendem, jak się co najmniej do 17 siedzi w pracy. Co roku jednak z radością
dostrzegamy ten moment, kiedy kończymy pracę, a na zewnątrz jest jeszcze jasno.
Godzina zachodu słońca zależy od Twojego miejsca zamieszkania i codziennie
lekko się przesuwa. Wiosną oczywiście na naszą korzyść, wydłużając dzień. Gdy
zauważysz moment, w którym po pracy jeszcze jest jasno warto zacząć śledzić godzinę zachodu i upolować idealny moment na pierwszy zachód słońca złapany na
SUPie. Kiedy ten moment nadejdzie dla Ciebie zależy od godziny zachodu słońca
w twojej lokalizacji, czasu jaki musisz poświęcić, żeby dojechać na twój najbliższy
SUPowy spot, pogody i pewnie kilku innych czynników. Śledzenie otoczenia i te
wszystkie kalkulacje sprawią, że ten moment pierwszego wiosennego wodowania
po pracy będzie wyczekiwany i na pewno również niezapomniany.
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Istotność sprzętu:

Bez deski SUP ciężko pływać na niej o zachodzie słońca, ale możesz też zmodyfikować tę mikroprzygodę pod swoje widzimisię. Kajak? Ponton? A może wycieczka
rowerowa na ulubiony punkt do podziwiania końca dnia? To już zostawiamy Tobie.

Zalecany poziom krzepy:

Wystarczający by napompować deskę i trochę się pokręcić na wodzie. Zależy
w zupełności od pogody (jak wieje to trzeba mocniej wiosłować) i od Twoich
ambicji.

Hart ducha:

Jeśli masz deskę, to raczej nie boisz się na niej pływać, więc podobnie jak w powyższym punkcie okoliczności odegrają tutaj kluczową rolę.

Doświadczenie:

Być może kupiłeś/kupiłaś deskę zimą i ciągle czekasz na swój pierwszy raz na niej
to może być dobra ku niemu okazja. Wybierz wówczas akwen z łatwym dostępem
do wody.

Szczękoopad:

Dla nas najfajniejsze zachody to te z dodatkiem chmur, ale prognozowanie ich
jakości to już wyższa szkoła jazdy, może coś kiedyś o tym więcej napiszemy.

Poziom emocji:

Ściganie się z czasem i wyczekiwanie odpowiednich warunków przyniesie pewnie
nieco emocji. I fajnie!
26
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Sztuczki i kruczki:
• Sprawdź deskę po zimie zanim wyruszysz nad wodę, niefajnie byłoby aby jakaś
usterka, czy niekompletny sprzęt zmarnował taki ważny wieczór!
• Być może zechcesz zjeść kolację na wodzie: wtedy nieważne czy zupa w termosie czy sushi na wynos. Wszystko będzie sztosem!
• Poziom wody w zbiornikach wiosną potrafi być wysoki, sprawdź lokalne komunikaty o stanie wód i innych możliwych utrudnieniach.

Packlista:
□ SUP, wiosło, pompka, kapok
i buty neoprenowe jeśli używasz
□ nieprzemakalna torba tzw. drybag
□ czołówka - na wypadek gdybyś się
zagapił/zagapiła i musiał/musiała
wracać do brzegu już po zmroku

Kliknij po
więcej
wiosłowania
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Przerwa
na świeżym
powietrzu
Dla żołądka i dla mózgu

Koszt - zależy co zjesz A
Czas - 10-30 min

Dużo więcej czasu spędzamy w domach. Dlatego tym ważniejsze jest, żeby w każdej możliwej chwili wychodzić na zewnątrz. Czasem wystarczy wyjść na balkon,
albo do ogrodu, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, pobudzić zmysły, dać odpocząć oczom, które tyle godzin skupiają się na pikselach naszych rozświetlonych
ekranów. Idealnym pretekstem do takiej przerwy jest pora lunchu. Zamiast jeść
przed komputerem wyjdź na zewnątrz i zabierz ze sobą coś na ząb. Jeśli możesz
zostaw komórkę w domu, żeby zminimalizować ilość rozpraszających Cię bodźców. Pamiętaj, to dużo lepsza opcja niż wyciszanie jej. Komórka, to współczesny
narkotyk. Według badań nie tylko ma ogromną siłę przyciągania i rozpraszania
naszej uwagi, ale też obniża naszą koncentrację nawet jeśli tylko trzymamy ją przy
sobie, choćby była wyłączona. Postaraj się więc, by ten krótki czas był tylko dla
Ciebie. Skup się na odbieraniu swojego otoczenia i na smakach swojego posiłku.
Daj odpocząć głowie. Twój mózg Ci podziękuję, kiedy po przerwie znowu zasiądziesz do pracy.
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Istotność sprzętu:

Oczywiście nie potrzebujesz żadnych specjalnych przedmiotów, ale staraj się
unikać jednorazowych sztućców i naczyń. Przecież żeby zjeść choćby sałatkę
na zewnątrz wystarczy miska, albo plastikowe pudełko z przykrywką do wielorazowego użytku i metalowy widelec. Z czasem, jeśli lubisz jeść ciepłe dania, możesz
też zainwestować w termos na jedzenie. Przyda się nie tylko w porze codziennego
lunchu, ale i na dłuższych leśnych czy górskich wycieczkach.

Zalecany poziom krzepy:
W zasadzie mniej niż 0 A.

Hart ducha:

Wymagany co najwyżej w sytuacji, kiedy wiosenna pogoda bywa kapryśna. Ale
jak mawiają nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania. Nie zrażaj się więc.
Nawet krótki lunch w mżawce może okazać się przyjemniejszy niż Ci się wydaje.
Na pewno będzie orzeźwiający A.

Doświadczenie:

Po prostu zacznij od dziś. Przerwij swoją codzienną rutynę i wprowadź tak błahy
i prosty element jak jedzenie na zewnątrz. Masz szansę odpocząć, poprawić swoją
koncentrację, a nawet pobudzić kreatywność. Więc czemu by nie spróbować?

Szczękoopad:

Zależy od tego gdzie się wybierzesz. Nawet jeśli nie masz dużo czasu na przerwę,
wystarczy odrobina kreatywności.

Poziom emocji:

W gruncie rzeczy życzymy Ci spokoju i odpoczynku podczas tego outdoorowego
lunchu. A po cichu liczymy na to, że jedzenie na zewnątrz i codzienna obserwacja
otoczenia okaże się dla Ciebie ciekawsza i bardziej zajmująca niż czytanie pracowych maili między jednym, a drugim kęsem.
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Sztuczki i kruczki:
• W dzisiejszych czasach umiejętność skupienia uwagi stała się towarem deficytowym. Większość urządzeń elektronicznych trenuje nas w jak najszybszym skakaniu
od jednej informacji do drugiej i skutecznie oducza nas koncentracji. Dlatego staraj
się od czasu do czasu odpoczywać od technologicznej kakofonii. Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej o tym jak działa nasz mózg i jak wpływają na nas wszystkie
współczesne bodźce polecamy Ci książkę “Wyloguj swój mózg” Andersa Hansena.

Packlista:
□ dobra szamka
□ jeśli masz, zabierz ze sobą psa, na pewno z radością skorzysta z chwili
na świeżym powietrzu.

Kliknij
po więcej
outdoorowej
szamki
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Zamknij wiosnę
w butelce
Polowanie na złoty eliksir

Koszt - cena 1kg cukru i dwóch cytryn
Czas - przygotowanie ok 30 min,
oczekiwanie na gotowy syrop - 4 dni

Czy wiesz jak wygląda czarny bez i gdzie rośnie w twojej okolicy? Roślina ta
zakwita zwykle w na przełomie maja i czerwca (zależy to od rejonu Polski). Małe,
drobne, białe kwiaty czarnego bzu rosną wzniesione ku górze w formie tzw. baldachów. Z kolei czarne owoce, które dojrzewają od sierpnia do października, zwisają
w dół. Syrop z kwiatów czarnego bzu naturalnie wzmacnia organizm i ma właściwości antywirusowe. Pomaga też w zwalczaniu infekcji. Idealnie nadaje się jako
sok do herbaty, albo dodatek do zimnej wody z kostkami lodu w upalne letnie dni.
Jego smak jest niepowtarzalny i nie da się go porównać z niczym innym. Warto
więc upolować go wiosną i nagromadzić zapasy na cały rok.
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W słoneczny i suchy dzień wybierz się na spacer w poszukiwaniu czarnego
bzu. Kiedy już namierzysz dorodny, kwiecisty okaz narwij przynajmniej 20 dużych baldachów. Najlepiej robić to o poranku, lub do południa, kiedy zapach
kwiatów jest najintensywniejszy. Postaraj się wybierać krzewy z dala od ulicy.
Kiedy wrócisz do domu rozłóż kwiaty na balkonie, albo na stole. Poczekaj ok.
1 godzinę, żeby wszelkie robaczki jakie mogą się w nich znaleźć miały szansę
je opuścić. Nie myj baldachów pod bieżącą wodą, żeby nie utracić cennego
pyłku i aromatów. Jeśli musisz najwyżej delikatnie opłucz je w misce. Nie
strzepuj.
Bezpośrednio nad garnkiem odcinaj drobne gałązki z kwiatami. Unikaj grubych łodyg, bo nadadzą syropowi gorzkiego smaku.
W drugim garnku zagotuj 1 l wody z 1 kg cukru i sokiem z dwóch cytryn.
Zalej kwiaty gorącym syropem, zamieszaj, przykryj i odstaw do ostudzenia.
Chłodny syrop odstaw na 24h do lodówki, albo w chłodne i ciemne miejsce. Dla lepszego efektu możesz poczekać nawet do 4 dni, mieszając eliksir
raz dziennie.
Przecedź syrop przez drobne sitko, gazę lub pieluchę tetrową. Zagotuj i od
razu przelej do wcześniej wyparzonych słoików albo butelek. Zakręć je
i odstaw odwrócone, do góry dnem do wystygnięcia. Powinieneś/powinnaś
uzyskać ok. 1800 ml złotego płynu.
Syrop możesz przechowywać nawet do roku. Najlepiej w ciemnym, chłodnym
miejscu. Po otwarciu butelki trzymaj ją w lodówce.
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Istotność sprzętu:

Nie będziesz potrzebować żadnych specjalnych narzędzi. Wszystko znajdziesz
w domu.

Zalecany poziom krzepy:

Może być nawet minimalny. Przy zbieraniu kwiatów z krzewu nie trzeba się
dużo wysilać.

Hart ducha:

Jedyna niedogodność to bliższy kontakt z krzewami w celu dosięgnięcia kolejnych
baldachów, ale zakładamy że będzie to dla Ciebie sama przyjemność.

Doświadczenie:

Nie wymagane. Upewnij się tylko, że zbierasz dziki czarny bez, a nie inne jego
odmiany, bo mogą okazać się trujące. Nie spożywaj innych części rośliny.

Szczękoopad:

Nie ma nic bardziej orzeźwiającego niż lemoniada z czarnego bzu w upalny letni
dzień. Własnoręcznie przygotowany syrop, jego smak i aromat na pewno zachwyci
niejednego gościa.

Poziom emocji:

Mimo, że nie jest to bardzo emocjonujące zadanie, to pomoże Ci oderwać się
na chwilę od komputera, codziennej pracy i skupić się na otaczającej przyrodzie.
Również sam proces przygotowania syropu w kuchni może być przyjemnym odpoczynkiem, zwłaszcza jeśli zaprosisz do tego zadania przyjaciela. Czasem fajniej jest
coś razem porobić, niż tylko siedzieć przy kawie. Niby to taka drobna rzecz, ale
wspólne wspomnienia na pewno pozostaną na dłużej.
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Sztuczki i kruczki:
• Gotowy syrop możesz podarować przyjaciołom lub rodzinie. Na pewno docenią
własnoręcznie przygotowany eliksir, o który ciężko w sklepach. Może następnym
razem zbieranie kwiatów bzu stanie się Waszą wspólną tradycją?

Packlista:
□ nożyczki lub cążki/szczypce do odcinania baldachów
□ koszyk albo torba
□ 1 kg cukru
□ 2 cytryny
□ drobne sitko, gaza lub pielucha tetrowa
□ słoiki lub szklane butelki
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Dzień gapienia
się w niebo

Nauka uważności i powietrznej akrobacji

Koszt - cena latawca akrobatycznego 20-100 zł.
Latawce dziecięce bywają jeszcze tańsze.
Czas - 30-60 min lub więcej

Jak często zatrzymujesz się, żeby popatrzeć do góry i poobserwować chmury?
14 kwietnia to oficjalny dzień gapienia się w niebo. Jest to więc świetna okazja,
żeby się na tym skupić. Zresztą nie tylko tego konkretnego dnia. Wyjdź na spacer
w trakcie lunchu, albo po pracy i obserwuj co się dzieje nad Twoją głową. Najlepiej
przejść się na jakąś polanę, górkę, w miejsce gdzie widoku nie będą przesłaniać
drzewa, ani wysokie budynki. Naucz się rozpoznawać cumulusy, cirrusy, stratusy
i inne rodzaje obłoków. Chmury zwykle są powolne i mało dynamiczne, więc nie
śpiesz się. Przystań i zrelaksuj się, na chwilę odetchnij od pracy i obowiązków.
Postaraj się też obserwować i nauczyć jaką pogodę niosą ze sobą różne obłoki.
Stań się bardziej uważny/a. Bądź częściej na zewnątrz. Częściej wyglądaj za okno
między jednym mailem, a drugim. Miej większą świadomość natury która cię otacza. Bądź tu i teraz. Taka obserwacja chmur to dobra okazja do krótkiej medytacji,
wyciszenia, odpoczynku od technologicznej kakofonii z komórek i laptopów.
A jeśli to o czym piszę wydaje Ci się zbyt nudne, statyczne i mało zachęcające, to
jest na to proste rozwiązanie. Zabierz ze sobą latawiec. Może być zwykły dziecięcy, kupiony lub własnoręcznie zrobiony, ale możesz też zainwestować w jakąś
bardziej sportową, akrobatyczną wersję. Tak czy siak latawca nie trzeba zawsze
traktować jako jedynie dziecięcą zabawkę. Jego potencjał jest dużo większy. Przy
odrobinie wprawy nauczysz się nim kierować i wykonywać coraz trudniejsze,
ambitniejsze akrobacje. A to idealny pretekst do wyjścia na świeże powietrze
i odrobiny ruchu. A także do spojrzenia w niebo.
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Istotność sprzętu:

Do obserwacji chmur nie potrzebujesz żadnego sprzętu, ale jeśli chcesz spróbować polatać latawcem musisz go mieć. Najprościej go kupić, ale jeśli lubisz
majsterkować możesz go też zbudować.

Zalecany poziom krzepy:

Zależy od warunków pogodowych, ale puszczając latawca nieraz trzeba się nabiegać zanim wiatr poniesie go wysoko.

Hart ducha:

Oczywiście puszczanie latawca nie wymaga jakiejś wielkiej odwagi, ale jeśli wykonasz go własnoręcznie to dodajemy tu przynajmniej 2 punkty. Za cierpliwość
i zaangażowanie!

Doświadczenie:

Każdy kiedyś musi zacząć. Na początek nie potrzebujesz żadnego doświadczenia,
a im więcej będziesz trenować tym lepsze triki na niebie nauczysz się robić.

Szczękoopad:

Zależy od miejsca, warunków atmosferycznych i pory dnia.

Poziom emocji:

Ocena wzrasta wraz z ilością osób, które zaprosisz do wspólnych podniebnych lotów.
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Sztuczki i kruczki:
• Jeśli wiesz, że puszczanie latawca to coś, co może Cię wciągnąć to warto
zainwestować w latawiec sportowy, akrobacyjny. Ale możesz też rozważyć żeby
zbudować go własnoręcznie A. Najlepiej wykorzystując materiały, które znajdziesz
w domu. Choćby dając drugie życie starej, zepsutej parasolce, która inaczej skończyła by po prostu w koszu. Podejście zero waste i DYI (ang. Do It Yourself) jest
super, a internet pełen porad jak zabrać się za taki projekt.
• Wbrew pozorom latawce to poważna sprawa. W Holandii, we wrześniu podczas
Międzynarodowego Festiwalu Latawców na plaży w Scheveningen przez weekend
można obserwować ogromne wieloryby, ośmiornice i inne oryginalne, latające
obiekty. Podobnie w Danii na wyspie Fanø, gdzie co roku, w czerwcu organizowany jest największy na świecie zjazd pilotów latawców. Można tam podziwiać
zaskakujące konstrukcje i kształty na niebie oraz niesamowite akrobacje wykonywane przez profesjonalistów.
• Również w Polsce organizowane są święta i zawody latawców - między innymi
w Pobiedziskach, Płocku, Rudnikach i Toruniu.

Packlista:
□ latawiec
□ ewentualnie drobne przekąski i woda do picia, jeśli planujesz dłuższy trening
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W weekend

Rowerowa
wycieczka offline
Skup się na przy(r/g)odzie

Koszt - cena jedzenia + ewentualnie opłata
za camping, jeśli nie zdecydujesz się spać na dziko
Czas - 1-2 dni

Pamiętasz może wakacje bez komórek, internetu i GPSa? Kiedy zabierało się ze
sobą papierową mapę, albo nawet całe atlasy drogowe? Ja właśnie w ten sposób
zaczynałam swoje rowerowe wyjazdy. W prawdzie miałam już wtedy niezniszczalną Nokię, ale służyła mi tylko po to, żeby raz na parę dni wysłać rodzicom SMSa,
że żyję i gdzie jestem. Miałam mniej więcej nakreśloną trasę, jakiś cel, ale reszta po
drodze była improwizacją. Co dokładnie zwiedzamy, jaką trasę obieramy danego dnia - takie szczegóły planowaliśmy wspólnie z przyjaciółmi z dnia na dzień.
A miejsca na nocleg szukaliśmy zwykle, kiedy zaczynała się złota godzina. Nigdy
nic nie rezerwowaliśmy w przód. Zresztą to były czasy jeszcze przed bookingiem
i airbnb. Tamte wyjazdy miały w sobie więcej spontaniczności. Zaczęła ona jednak
po trochu zanikać, im bardziej komórki stawały się „potrzebne”. Dziś ciężko już
o podobną swobodę i poczucie wolności. Osobiście bardzo tęsknię za tym sposobem podróżowania, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na chwilę do
niego wrócić. Naprawdę gorąco polecam Ci spróbować.
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Wyłącz telefon, spakuj sakwy, przygotuj mapy i wyrusz we własną rowerową
włóczęgę. Nie musi być daleka, nie musi być ambitna. Odległości, rodzaj terenu
i prędkość jazdy nie mają tutaj dużego znaczenia, to wszystko zależy tylko od Ciebie. Może być to wycieczka jednodniowa lub weekendowa, połączona z noclegiem
w hamaku, albo pod namiotem. Ustal tylko wcześniej co chciałbyś/abyś po drodze
zobaczyć i gdzie dojechać. W planowaniu przed wyjazdem pomoże ci Google
Maps z opcją wyznaczania trasy rowerem. Jednak warto podejść do tematu ambitniej i wyznaczyć swoją trasę korzystając tylko z papierowej mapy. Weź pod uwagę,
że podczas jazdy możesz się parę razy zgubić (i o to chodzi! ahoj przygodo!), albo
coś Cię zatrzyma (przerwa na lody w pobliskim miasteczku, albo urokliwe miejsce
na lunch w lesie). Nie zakładaj więc zbyt wielu kilometrów do pokonania w ciągu
dnia. Lepiej zostaw sobie więcej czasu na nieplanowane przygody i spotkania. Jeśli
się zgubisz, nie panikuj. W końcu nic Cię nie goni i nawet jeśli zbliża się wieczór,
zawsze możesz znaleźć jakieś miejsce pod namiot w okolicy. Pytaj miejscowych
o drogę, korzystaj z mapy i znaków drogowych. Żyj tą krótką podróżą i zapomnij
o różnych powiadomieniach na telefonie, które skutecznie potrafią odciągać uwagę od otoczenia. Zdziwisz się jak odświeżające będzie te paręnaście godzin bez
telefonu. A jeśli na koniec okaże się, że przebyłeś/aś inną trasę niż ta planowana,
to nic nie szkodzi. Liczy się podróż, cel jest tylko pretekstem.
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Istotność sprzętu:

Zależy czy plan będzie zakładał jeden dzień, czy cały weekend. Nocleg poza domem będzie wymagał pewnych podstawowych sprzętów campingowych.

Zalecany poziom krzepy:

Całodniowa jazda rowerem wymaga trochę wysiłku, ale na szczęście nie są to
żadne zawody, więc prędkość i odległość można dostosować do swojego samopoczucia i możliwości. Wyjazd dwudniowy będzie na pewno nieco bardziej
wyczerpujący (zwłaszcza dla Twoich czterech liter), ale dostarczy też więcej emocji
i pozwoli na dłużej odświeżyć głowę.

Hart ducha:

To na ile trudny będzie to wyjazd zależy od Twojego doświadczenia i wybranej
trasy. Dużym wyzwaniem może też okazać się pokusa wyciągnięcia smartphone’a z dna sakwy, w razie jakiś problemów. Zanim to zrobisz postaraj się znaleźć
inne rozwiązanie. Myśl pozytywnie, być może nieszablonowo. Nie wahaj się pytać
lokalnych ludzi o pomoc.

Doświadczenie:

Na pewno przyda się doświadczenie w spaniu na dziko i w szukaniu odpowiednich
miejscówek na nocleg. Czytanie papierowych map i nawigacja też będą miały duże
znaczenie

Szczękoopad:

Zależy dokąd się wybierzesz, ale krajobraz z perspektywy siodełka zawsze wygląda lepiej A. Rower pozwala też poruszać się na tyle szybko, żeby w ciągu jednego
dnia zobaczyć różnorodne krajobrazy i na tyle wolno, żeby się nimi nacieszyć.

Poziom emocji:

Brzmi jak banalnie prosty przepis, ale taki wyjazd offline to prawdziwa przygoda,
podczas której trzeba się wykazać zaradnością, umiejętnością nawigacji, elastycznością i odwagą. Bycie z dala od komunikatorów, mediów społecznościowych,
nawigacji i internetu naprawdę dużo zmienia. Emocji nie zabraknie.
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Sztuczki i kruczki:
• Jeśli nie masz sakw rowerowych możesz spakować się w plecak, ale pamiętaj, że
będziesz jechać z nim przez wiele kilometrów i twoje plecy na pewno to odczują.
Dlatego spakuj się najlżej jak to możliwe. Część sprzętów, np. namiot pewnie da
się przytroczyć gdzieś do roweru. Pokombinuj!
• Przy nawigacji z papierową mapą przydatna jest sakwa na kierownicę z przeźroczystą kieszenią na wierzchu lub jakakolwiek inna forma szybkiego i wygodnego
podglądu trasy. Rozkładanie całej wielkiej mapy na wietrze, albo wyciąganie atlasu
z sakw co parę kilometrów szybko może okazać się dość frustrujące. Jeśli nie masz
sakwy na kierownicę przynajmniej złóż mapę tak, by po jej wyciągnięciu od razu
widzieć okolicę w której jesteś. Fakt, niszczy to nieco mapy, ale jednocześnie sprawia też że stają się namacalnymi pamiątkami przebytej przygody.

Kliknij po
więcej
przepisów na
dwa kółka

Packlista:
□ rower

□ jedzenie i woda

□ bagażnik rowerowy

□ światełka rowerowe

□ sakwy rowerowe, ewentualnie plecak □ narzędzia rowerowe
□ namiot lub hamak

□ zapasowa dętka

□ śpiwór

□ mapa

□ karimata

□ kompas

□ gaz lub benzynowy palnik do 		

□ WYŁĄCZONA komórka schowana

gotowania
□ menażka i sztućce
42
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Polskie hanami
Piknik pod kwiecistym parasolem

Koszt - zależy od ilości osób
i zakupionego jedzenia
Czas - parę godzin

Czy wiesz kiedy kwitnie wiśnia? Albo jabłoń, magnolia czy bez? Znasz swoją
okolicę na tyle, żeby pamiętać gdzie rosną drzewa, które na wiosnę pokrywają się
puchem kolorowych kwiatów?
Jest kraj gdzie taka wiedza jest wyjątkowo ważna, bo to właśnie pod kwitnącymi
drzewami co roku odbywa się jedno z najważniejszych świąt. Chodzi o Japonię
i hanami, czyli święto podziwiania kwiatów kwitnącej wiśni. Piękny to zwyczaj, który wywodzi się z uważności i obserwacji natury, podejścia silnie zagnieżdżonego
w japońskiej kulturze. Hanami to wielkie wydarzenie, na które cały kraj wyczekuje
z niecierpliwością śledząc prognozy kwitnienia wiśni na długo zanim to nastąpi.
A kiedy tylko na drzewach pojawią się pudrowe płatki, wszyscy tłumnie wylegają
do pobliskich parków podziwiać piękne, kwietne baldachimy nad głowami i wspólnie świętować nadejście wiosny.
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Czy nie jest to idealny pretekst do tego by również w Polsce wyjść z domu
i nacieszyć się nadchodzącą wiosną? Tym bardziej, że możemy się pochwalić nie
tylko kwitnącymi wiśniami, ale i innymi drzewami, których korony kolorują się
na wiosnę. W dodatku okres wiosennego kwitnienia różnych drzew i krzewów
rozciąga się od marca do maja. Możesz więc piknikować przynajmniej raz na
miesiąc w różnych miejscach, pod różnymi koronami drzew. Przyznaj, że brzmi to
jak wyjątkowo przyjemne wyzwanie. Może zdobędziesz najwięcej kolorów różnych
gatunków nad głową? A.
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Istotność sprzętu:

Nie potrzebujesz żadnego specjalnego sprzętu outdoorowego.

Zalecany poziom krzepy:

Zależy ile jedzenia i dodatkowych przedmiotów ze sobą zabierzesz. My zwykle
zabieramy za dużo więc robi się z tego niezła wyprawa U.

Hart ducha:

Niezbyt istotny, choć zależy jak daleko masz do najbliższych kwitnących drzew
i jak zaplanujesz tam dojechać.

Doświadczenie:

Do przygotowania pikniku nie trzeba żadnego A. Ale z każdym następnym razem
nauczysz się co zabierać, a co lepiej jednak zostawić w domu i jak te wszystkie
rzeczy sensownie pakować.

Szczękoopad:

Zależy, czy uda Ci się znaleźć jedno drzewo, czy całą gromadę. Widok będzie
szczególnie piękny jeśli trafisz na koniec okresu kwitnienia i powiewy wiatru zafundują Ci deszcz z opadających płatków.

Poziom emocji:

To zależy już tylko od Ciebie i twoich przyjaciół.

Kliknij po więcej
kwiatuszków

U
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Sztuczki i kruczki:
• Kalendarz kwitnienia:
• Jabłoń - kwiecień – maj
• Grusza - kwiecień
• Wiśnia - kwiecień – maj
• Czereśnia - marzec – kwiecień
• Śliwa - marzec – kwiecień
• Brzoskwinia - marzec – kwiecień
• Morela - marzec – kwiecień
• Magnolia - kwiecień – maj
• Warto zabrać ze sobą ceratę, albo koc z wodoodporną warstwą z jednej strony.
Wiosenna gleba często jeszcze bywa wilgotna.
• Jeśli masz hamak to fajnym pomysłem jest spakować go ze sobą i bujać się
pod kwiecistymi koronami drzew.
• Taki piknik to nie tylko świetna okazja do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i pałaszowania różnych smakołyków. Jeśli chcesz by było aktywniej
możesz np. poćwiczyć równowagę na slackline’ie rozpiętym między drzewami,
albo pograć w badmintona, francuskie bule, czy w drewnianą grę kubb.
• A jeśli wolisz jednak poleniuchować, to przygotowałyśmy dla Ciebie również zestawienie najlepszych gier outdoorowych, które są fizycznie małe, lekkie i nie wymagają wielu elementów, idealnie więc nadadzą się do rozgrywek na kocu. I nikt
nie powiedział że w związku z tym będzie bardziej statyczne. Adrenalina i emocje
nie raz podskoczą do góry y. Całą listę i opis każdej gry znajdziesz tutaj.
• Pamiętaj żeby zostawić po sobie co najwyżej ślad po kocu.

Packlista:
□ koc
□ naczynia i sztućce (unikaj plastiku, jeśli musisz korzystaj
z porządniejszych plastkowych przedmiotów

Kliknij
po listę
outdoorowych
gier

wielorazowego użytku)
□ napoje i jedzenie
□ gry
□ mały ręcznik albo szmatka zawsze przyda się pod ręką
□ worki na śmieci
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Hamakowy hike

czyli weekend z plecakiem bez planu

Koszt - dojazd w góry +
prowiant
Czas - weekend

To przepis na outdoorowy weekend, którego jeszcze nie zrealizowałyśmy. Z niecierpliwości jednak już przebieramy nogami, żeby móc go wypróbować. Przyznajemy szczerze, że planowanie weekendowych wypadów w góry przysparza nas
czasem o zawrót głowy. Zarezerwowanie miejsca w schronisku PTTK, już przed
pandemią graniczyło z cudem. Szczególnie w weekendy. Żeby tego było mało
z powodu koronawirusa prawie całkowicie je nam pozamykano, bądź mocno
obcięto ilość miejsc w nich dostępnych. Namiot niestety nie jest odpowiedzią na
tę bolączkę. Polskie prawo zabrania biwakowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wprawdzie wszedł w życie program udostępniający wybrane tereny
leśne dla miłośników spania na łonie natury, ale w pilotażowej jego wersji górskich opcji było jak na lekarstwo. Jednak gdy przyjrzymy się dokładnie zapisowi
prawnemu, możemy się zacząć zastanawiać, co autor miał na myśli wpisując do
niego biwak. Czy biwak to tylko namiot? Czy spanie bez niego, np. w hamaku lub
po prostu na karimacie pod gołym niebem to już nie biwak? Same do końca nie
wiemy. Ale opcję hamakową zamierzamy wypróbować czym prędzej.

47

k
jedna
A możerzygoda?
inna p

Hamak jest przecież taki niepozorny. Dużo łatwiej się w nim ukryć. Nie przyciąga uwagi tak jak spory namiot. Nie niszczy się ściółki, nie potrzeba większego
płaskiego terenu do jego instalacji. Planowanie wycieczek można ograniczyć tylko
do miejsca startu i zakończenia wędrówki. Wówczas możemy pierwszego dnia iść,
aż zabolą nas nogi i jedynym naszym zmartwieniem będzie, aby w porze nocnej
znaleźć przynajmniej dwa drzewa na rozwieszenie naszego tymczasowego hotelu.
Jeśli zrobimy to mądrze i z zachowaniem podstawowych zasad obcowania z naturą na pewno nikt, ani nic na tym nie ucierpi.
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Istotność sprzętu:

Potrzebny Ci będzie na pewno hamak i śpiwór. Niestety nawet najlepszy śpiwór
nie uchroni od zimna na plecach podczas chłodniejszych nocy. Dlatego wskazana
jest również karimata, żeby włożyć ją na spód hamaka.

Zalecany poziom krzepy:

Wszystko zależy od obranej trasy, hamak sam w sobie zadowoli raczej wszystkich
miłośników outdooru nieważne czy po 10 czy 40 km wędrówki.

Hart ducha:

To zależy czy boisz się spać nocą w lesie. Jest to niezapomniane doświadczenie
bardzo różniące się od noclegów pod namiotem. Na pierwszy raz najlepiej zabierz
ze sobą znajomego. Razem raźniej i weselej.

Doświadczenie:

Dobrze przed wyjazdem przećwiczyć montaż hamaka jeśli będzie to Twoja pierwsza z nim wycieczka. Ponadto nie potrzeba Ci nic więcej poza doświadczeniem
typowym dla górskich spacerów.

Szczękoopad:

Lubimy budzić się z pięknym widokiem i takich miejscówek i Tobie życzymy A.

Poziom emocji:

Kompletne odcięcie się od cywilizacji na cały weekend przyniesie ulgę jeśli jesteś
zestresowany miejskim życiem lub po prostu potrzebujesz chwili wyciszenia. A po
powrocie do domu spojrzysz z większą wdzięcznością na ciepłe i wygodne łóżko.
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Sztuczki i kruczki:
• Dobrym patentem jest nie zostawianie na noc plecaka i butów na ziemi. Możesz
je np. powiesić na gałęzi obok lub za pomocą karabinka zamontować do jednej
z linek trzymających hamak. Gdyby ktoś się w nocy (człowiek czy zwierzę) zaczął
dobierać do bagażu to prędzej się obudzisz, jeśli będziesz to mieć bliżej niż dalej
od siebie.
• Do planowania wycieczek polecamy stronę i aplikację na telefon mapa-turystyczna.pl. Jedynym jej minusem jest brak możliwości wytyczania tras biegnących
nie po oficjalnych szlakach. Co oczywiście w parkach narodowych, czy rezerwatach ma sens. Ale jest wiele miejsc, gdzie można obierać inne ścieżki i tego
niestety mapa Ci nie przeliczy.
• Naturalnie nie namawiamy Cię do spędzania nocy na terenie parków narodowych,
czy innych obszarów ochrony ścisłej. Jest wiele innych miejsc, gdzie możesz spróbować hamakowego noclegu. Trzymając się zawsze i bezwzględnie zasady, by w danym miejscu zostawiać po sobie tylko ślady stóp, a zabierać z niego tylko zdjęcia.

Packlista:
□ hamak + linki montażowe
□ karimata

Kliknij po
więcej nocy bez
dachu

□ śpiwór
□ plecak
□ ubranie i obuwie na wypad w góry
□ jedzenie + termos z herbatą
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Spływ ściekiem
czyli o wiosennym stanie wód
i podglądaniu bobrów
Koszt - dojazd
Czas - 1 dzień

Wiosna ma stanowczą przewagę nad latem i jesienią jeśli chodzi o SUPowe
spływy. Jest nią wyższy stan wód w rzekach. Zdarzyło nam się kilka razy znaleźć
na mapie interesującą nas niewielką, niebieską nitkę, która niestety po analizach
okazała się latem niespływalna, właśnie ze względu na brak wystarczającej ilości
wody. Wiosna jednak to co innego! Wiosna to czas spełniania SUPowych marzeń
o najmniejszych nawet okolicznych ściekach! I nie zrozum mnie źle. Ściek jest
w tym przypadku określeniem pieszczotliwym i wysoce pożądanym. Małe rzeczki
bowiem oznaczają najwięcej SUPowej zabawy. Ich kameralność pozwala na
jeszcze bliższe obcowanie z naturą i szanse na spotkania ze zwierzętami (bobry!).
Dlatego otwórz mapę i szukaj w okolicy nieznanych Ci rzek. Czy nadadzą się one
na SUPa łatwo sprawdzisz na stronach, czy forach dla kajakarzy lub innych SUP
maniaków. A jak nie znajdziesz zbyt wielu informacji to i tak spróbuj! Nic nie da
Ci takiej satysfakcji jak samodzielnie odkryta SUP miejscówka. Porady o tym jak
szukać i na co zwracać uwagę znajdziecie w sekcji „Sztuczki i kruczki” oraz w linku
do naszej strony.
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Istotność sprzętu:

Deska to konieczność. Chyba, że masz kajak to też powinno się udać.

Zalecany poziom krzepy:

Wszystko zależy od planu i chęci. Im więcej na trasie napotkasz trudności i przenosek, tym więcej musisz mieć sił na targanie deski po brzegu. Dodatkowo, oczywiście im dłuższy spływ, tym również więcej trzeba na niego energii. Z naszych
doświadczeń 10 km powinien móc zrobić każdy średnio ogarnięty SUPowiec.

Hart ducha:

Trzeba być przygotowanym na wodowanie się i wychodzenie z wody w dziwnych
miejscach. Być może również na pokonywanie bystrzy. Panika na wodzie to zły
doradca więc mile widziana będzie umiejętność zachowania zimnej krwi.

Doświadczenie:

Jeśli to dopiero Twój pierwszy sezon na SUPie to nie porywaj się od razu na
trudne rzeki. Dopiero po pierwszych wycieczkach na łatwiejsze akweny wypróbuj
coś bardziej wymagającego. Chyba, że masz doświadczonych znajomych, którzy
pomogą Ci na wodzie.

Szczękoopad:

Pływanie po małych rzekach potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Ze wszystkich SUPowych wypadów to te na najmniejsze rzeki pamiętam najlepiej. Im większe
trudności tym większa doza przygody i większe zadowolenie z pokonanej trasy.

Poziom emocji:

Potrafi osiągnąć wysoki poziom jeśli sytuacja na rzece nas zaskoczy. Może to nastąpić z wielu przyczyn i dlatego warto się do spływu odpowiednio przygotować.
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Sztuczki i kruczki:
• Sprawdź stan wody wybranej rzeki na stronie www.instytutmeteo.pl. Jeśli
będzie wskazywać na stan ostrzegawczy, bądź alarmowy, dwa razy zastanów się
czy chcesz wybrać się na nią właśnie teraz. Wyższy poziom wody oznacza nie
tylko szybszy nurt, ale również większe obiekty niesione przez wodę jak np. spore
konary drzew. Jeśli stan wód będzie wyjątkowo niski być może nie będziesz w stanie spłynąć, bo fin non-stop będzie haczył o dno. Minimalna głębokość to mniej
więcej 35-40cm. Można też płynąć bez fina lub zakupić specjalny rzeczny, jednak
to niewiele pomoże jeśli wody będzie bardzo mało.
• Znaleźć rzekę na spływ nie jest wcale trudno. Poszukaj gdzie pływają lokalni
kajakarze. Jeśli oni są w stanie spłynąć to prawdopodobnie Ty też możesz. Chyba,
że to górska rzeka L.
• Przeanalizuj bieg rzeki posiłkując się również opracowaniami kajakowymi lub,
jeśli ich brak, to mapą z widokiem satelitarnym. Warto wcześniej wiedzieć jakie
przeszkody Cię czekają i jak możesz je pokonać. Mamy tutaj na myśli głównie opisy przenosek mówiące, gdzie wyjść z wody i gdzie z powrotem na nią wskoczyć.
• Spływy wymagają trochę więcej logistyki. Ustal jak dostaniesz się z mety na
start. Może ktoś Cię odbierze? Albo wybierzesz się z kimś kto też ma samochód
i rozlokujecie je na starcie i mecie przed spływem? My właśnie tak zazwyczaj robimy. Wymaga to trochę czasu, ale najlepiej zdaje egzamin.
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Packlista:
□ deska SUP + wiosło + pompka (można zostawić w samochodzie)
□ kapok
□ wodoodporna torba na dokumenty, portfel, telefon, klucze
□ ubrania odpowiednie do warunków atmosferycznych
□ prowiant i woda do picia

Kliknij po
miejscówki na
SUP spływy
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SUP polowanie

Wodna ekspedycja tropem zapomnianych
obiektów pływających
Koszt - niski, cena worków
i rękawiczek ochronnych
Czas - parę godzin

Pamiętam, kiedy w podstawówce, raz do roku mieliśmy organizowany dzień
zbierania śmieci. W sumie bardzo to lubiłam, bo każdy pretekst żeby nie mieć
lekcji i żeby zabić cotygodniową rutynę był dobry. A i chodzenie po lasach, nawet
jeśli z wielkimi plastikowymi worami i w gumowych rękawiczkach, schylając się co
chwila po brudne śmieci, też było często atrakcyjniejsze niż codzienne siedzenie
w ławce.
W tamtych czasach nikt z nas nawet nie słyszał o kryzysie klimatycznym i problemach ekologicznych, które dzisiaj coraz bardziej przytłaczają nas każdego
dnia. Teraz na wiele z tych problemów nasz wpływ jest tak minimalny, że może
skutecznie zdemotywować do jakiegokolwiek działania. Ale tak, jak za dawnych
czasów szkolnych możemy wziąć w dłoń worki i posprzątać swoją najbliższą okolicę. Tereny z których korzystamy na co dzień, a które są nam szczególnie bliskie.
Świata to nie zbawi i nie uratuje nas przed kryzysem ekologicznym, ale da dużo
satysfakcji z dobrze wykonanej roboty i pomoże docenić, i tym bardziej nacieszyć
się pięknem naszych ulubionych zakątków.
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Jeśli masz SUPa, albo kajak szczególnie warto spróbować posprzątać brzegi i zakamarki najbliższego jeziora, czy rzeki, które są ciężko dostępne z lądu, a kumulują
dużo śmieci niesionych przez prąd. Wiele odpadów na zawsze utyka w szuwarach
i przy zarośniętych brzegach, więc taka wodna ekspedycja to jedyna okazja, żeby je
stamtąd wydostać. Przy okazji będzie to niezła przygoda. Przygotuj się też na śmieci
większego kalibru. Możesz spróbować sprzątać sam/sama (wtedy brawo, jesteś
naszym bohaterem), albo skrzyknąć znajomych i zorganizować wspólną wyprawę.
Będzie raźniej, weselej i przede wszystkim efektywniej. I zamiast po prostu pływać
bez celu możecie podejść do tego jak do współczesnego polowania A. Kto zgarnie
najwięcej śmieci, kto wyłowi największą, a kto najdziwniejszą zdobycz? Podziel się
swoimi osiągnięciami używając naszego hashtaga #outdoorownik. Jesteśmy ciekawe
twoich znalezisk, szczególnie tych niespodziewanych A. A przy okazji przygotujemy
wspólnie nasze ulubione SUP miejscówki na nadchodzący sezon.
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Istotność sprzętu:

Potrzebna Ci będzie jakaś jednostka pływająca. Idealnie sprawdzi się SUP. Kajak,
czy ponton też są niezłym rozwiązaniem. Jeśli nie masz dostępu do żadnej z tych
rzeczy zawsze możesz zorganizować polowanie lądowe.

Zalecany poziom krzepy:

Zależy od wielkości zdobyczy, ale o te duże okazy wbrew pozorom nie jest trudno.
Przy wyciąganiu niektórych śmieci trzeba się też niemało napocić, a jeśli będziesz
polować efektywnie skończysz z dużymi, ciężkimi worami które nie dość że trzeba
przetransportować do brzegu, to jeszcze później przenieść do jakiegoś kosza.
Ogólnie cała akcja powinna Cię kosztować dużo energii. I o to chodzi A.

Hart ducha:

Przygotuj się na obrzydliwe i wielkie okazy. Uzbrój się w cierpliwość i bądź wytrwały/a w poszukiwaniach.

Doświadczenie:

Lepiej mieć już doświadczenie pływania na SUPie. Schylanie się po śmieci, wyławianie ich i przerzucanie dużych, pełnych worków na desce to umiejętności,
które wymagają podstawowego obeznania się z deską i wyćwiczonego poczucia
równowagi.

Szczękoopad:

Szczęka rzeczywiście może opaść na widok ilości i rodzajów różnych śmieci w wodzie, ale tym większa będzie satysfakcja z ich usunięcia.

Poziom emocji:

Wprost proporcjonalny do ilości zebranych worków i liczby uczestników
tego przedsięwzięcia.
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Sztuczki i kruczki:
• Nie zapomnij o rękawiczkach ochronnych.
• Warto mieć ze sobą jakiś chwytak, który pomoże sprawniej wyciągać mniejsze
rzeczy z wody. Jeśli nie masz specjalnego chwytaka do zbierania śmieci równie
dobrze sprawdzą się np. szczypce do grilla.
• Wygodne może okazać się też zamontowanie jakiegoś pudełka albo skrzynki na
przodzie deski. W ten sposób będzie ci łatwiej wrzucać śmieci od razu do środka.
Przy worku, zwłaszcza na początku, bywa trudniej, kiedy masz tylko jedną rękę
żeby go sprawnie i szeroko otworzyć.

Kliknij po
więcej SUPer
przepisów

Packlista:
□ deska SUP + wiosło + pompka (można zostawić w samochodzie)
□ kapok
□ wodoodporna torba na dokumenty, portfel, telefon, klucze
□ ubrania odpowiednie do warunków atmosferycznych i zadania. Pachnące
nowością, czyściutkie lajkry zostaw w domu. Postaw raczej na wysłużone,
starsze ubrania których nie żal będzie Ci ubrudzić.
□ duże worki na śmieci
□ gumowe rękawiczki
□ chwytak
□ sznurek do zawiązywania worków
□ neoprenowe, albo zwykłe, lekkie buty (np. trampki) w których będziesz móc
stanąć w wodzie/błocie jeśli najdzie taka potrzeba, bez ryzyka skaleczenia stopy.
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Tour de rzepak

czyli polska wersja złotej gorączki
na wiosenne pobudzenie
Koszt - cena prowiantu
Czas - 1 dzień

W Holandii mają pola tulipanów, we Francji lawendy, a my w Polsce mamy żółte
połacia rzepaku - króla polskiego instagrama. Mniej więcej od kwietnia do maja,
kto żyw wchodzi w złote pola, by zrobić sobie fotki w morzu kwiatów i wpisać
się w najnowsze trendy. O ile wyprawy na pola rzepaku i złote fotki to świetny
pretekst do tego, żeby ruszyć się z domu, to warto zwrócić uwagę by upraw nie
zadeptywać i nie narażać przez to właścicieli na straty. Poza tym obie uważamy, że
rzepak ma dużo większy potencjał przygodowo-estetyczny niż pojedyncza sesja
fotograficzna. Wystarczy tylko odkurzyć rower po zimowej przerwie.
Poszukaj w swojej okolicy pól rzepaku. Jeśli nie wiesz gdzie dokładnie są - tym
lepiej A. Przygotuj swój rower, spakuj prowiant i jedź za miasto w poszukiwaniu
żółtych plam na horyzoncie. Im bardziej będziesz unikać głównych dróg, tym
przyjemniejsza jazda. Poza tym drobne, poboczne trasy to zazwyczaj zapowiedź
doskonałej przygody i pięknych widoków.
Kiedy już dotrzesz do złotych pól, potrenuj trochę swoją kreatywność i spróbuj
zrobić jakieś ładne zdjęcia z rowerem nie depcząc przy tym kwiatów. Później
sprawdź, czy jesteś w stanie objechać pole dookoła. To najciekawszy moment
wycieczki, bo może zaprowadzić Cię w miejsca, w które bez tego zadania pewnie
byś nie skręcił/a. A odkrywanie takich nowych zakątków to najlepszy sposób na
urozmaicenie wyjazdu. Zwykle tego nie robimy, bo skupieni jesteśmy na jakimś
punkcie docelowym. Teraz misja objechania pola, mimo że brzmi mało istotnie, to
jest wystarczająco dobrym pretekstem żeby to po prostu zrobić A.
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Jeśli uda Ci się szybko znaleźć i objechać jedno pole i pozostanie Ci jeszcze dużo
dnia, to podjedź do następnego i też zrób pętle dookoła. Polecamy zaplanować
wyjazd tak, żeby trafić na rzepak w złotej godzinie, czyli na jakieś 2h przed zachodem słońca. Przy ładnej pogodzie załapiesz się na niesamowite kolory i pomarańczowe, słoneczne refleksy na kwiatach. Kolejny świetny moment do uchwycenia
paru niezapomnianych kadrów aparatem.
Obserwuj przyrodę i swoją okolicę. Rzepak, mimo że zyskał wyjątkową sławę
w mediach społecznościowych, to nie jest przecież jedyną rośliną, która tak widowiskowo koloruje krajobraz i zapewnia zawsze piękne fotki. My podczas naszych
rowerowych wycieczek powoli kolekcjonujemy inne kwieciste pola:

Może w swojej okolicy znajdziesz jeszcze inne barwy? Daj nam znać używając
#outdoorownik. Jesteśmy ciekawe jakie jeszcze kwieciste kadry można napotkać.
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Istotność sprzętu:

Potrzebujesz rower, ale naprawdę nie musi to być żaden profesjonalny i drogi
dwukołowiec. Dasz radę na najzwyklejszym nawet składaku. Przyda się też aparat
jeśli lubisz fotografować, ale i komórką będziesz w stanie uchwycić ciekawe kadry.

Zalecany poziom krzepy:

Wszystko zależy w jakiej odległości od twojego domu znajdziesz pierwsze pola
rzepaku i jak długo będziesz je objeżdżać. Niemniej zakładamy raczej, że jest to
przepis na nieco dłuższy wyjazd, a całodniowe pedałowanie zawsze wymaga nieco
więcej energii i trochę kondycji.

Hart ducha:

Jeśli nie wiesz gdzie w twojej okolicy są pola rzepaku potrzebujesz dużo więcej
cierpliwości i samozaparcia, ale jeśli uda Ci się je znaleźć tym więcej satysfakcji
przyniesie Ci zrealizowanie tego celu.

Doświadczenie:

Na pewno przyda się doświadczenie w nawigowaniu. Jeśli już jeździłeś/aś na
dłuższe wycieczki rowerowe tym lepiej, będziesz wiedzieć jak się ubrać, spakować i zaplanować trasę. Ale ten przepis jest również przeznaczony dla zupełnych
nowicjuszy. Jeśli do nich należysz to naszym zdaniem właśnie ty przeżyjesz go intensywniej i na dłużej zachowasz w pamięci wszystkie przygody po drodze. Więc
doceniaj to i korzystaj zanim rowerowanie zupełnie wejdzie Ci w krew i stanie się
twoją pasją A. Ten kolejny etap też jest ekscytujący, ale jednak zupełnie inny, a jak
to mówią, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki.

Szczękoopad:

Na najwyższym poziomie, jeśli uda Ci się odkryć złote pola. Widok szerokich,
żółtych połaci kwiatów dookoła może naprawdę zauroczyć.

Poziom emocji:

W zasadzie zależy bardziej od przebiegu Twojej drogi do pola rzepaku, a nie od
samego złotego celu na końcu. Od tego ile razy się zgubisz, ile ciekawych rzeczy
napotkasz po drodze, a nawet ile gum złapiesz A. Nie śpiesz się i delektuj drogą.
Ahoj przygodo!
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Sztuczki i kruczki:
• Przygotuj rower po zimie. Sprawdź hamulce, łańcuch i opony. Napompuj koła
i możesz ruszać przed siebie.
• Nigdy nie wchodź na pole, chyba że zgodzi się na to jego właściciel. Dbajmy
o pracę i własność innych.
• Podejdź kreatywnie do fotografii. Oryginalne i niezapomniane zdjęcie można
ustrzelić również z brzegu pola, nie niszcząc przy tym roślin.

Kliknij po
więcej podróży
rowerowych

Packlista:
□ rower
□ sakwy rowerowe, ewentualnie plecak
□ woda do picia
□ prowiant
□ zestaw naprawczy do roweru - podstawowe klucze rowerowe, pompka,
zapasowa dętka, łyżki do ściągania opon.
□ papierowa mapa lub GPS
□ światełka rowerowe
□ opcjonalnie - aparat fotograficzny
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Nocleg
w bivvy bagu

czyli jak zatopić się nocą w naturze
Koszt - dojazd + prowiant
Czas - 1 noc

Jeśli jesteś osobą, która lubi kontakt z przyrodą prawdopodobnie noclegi w namiocie nie są już dla Ciebie nowością. Ściany namiotu nie tylko chronią przed wiatrem
i deszczem, ale i po części przed własnymi obawami. Czego nie można zobaczyć,
czy poczuć, nie można się też wystraszyć. Hamaki stanowią nieco większe wyzwanie. Nie odcinamy się w nich od otoczenia w momencie zamknięcia suwaka tak
jak w namiocie. Jednak nadal wisząc nad ziemią mamy nadzieje, że nie wpadnie na
nas w nocy przypadkiem żaden zabłąkany dzik, a do śpiwora nie wślizgnie się ani
jedna zmarznięta mysz. Co jednak, jeśli właściwie to chcielibyśmy poczuć naturę
jeszcze mocniej i faktycznie sprawdzić jak bardzo możemy się w nią zatopić nie
będąc jednocześnie intruzem, a tylko jej kolejnym elementem? Tutaj jako odpowiedź przychodzi właśnie bivvy bag, czyli po prostu nieprzemakalny pokrowiec,
do którego możemy wejść razem ze śpiworem i innymi podręcznymi rzeczami,
położyć się na ziemi i obserwować otoczenie dopóki nie zapadniemy w sen.
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Przyznam szczerze, że sama jeszcze spania w bivvy bagu nie próbowałam, a na
samą myśl czuję przyjemne podniecenie jak przed każdą nową przygodą. Poza
byciem blisko natury i pokonywaniem strachu, taki sposób nocowania ma wiele
innych zalet. Można spać w nim w miejscach, gdzie nie da się rozwiesić hamaka,
czyli np. na plaży, czy nie zalesionym szczycie góry. Na pewno nikt nas również
nie dostrzeże, bo bivvy w przeciwieństwie do namiotu jest mistrzem kamuflażu.
Jego rozmiar pozwala na zminimalizowanie rozmiaru plecaka. Do tego, co najważniejsze, usypiać będzie nas widok (oby!) rozgwieżdżonego nieba, a budzić wschód
słońca. Wątpimy, czy potrzeba Ci więcej, żeby już zacząć szukać nowego elementu ekwipunku. Nie jest on nawet wybitnie kosztowny, więc same się pewnie
niebawem skusimy na zakup.
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Istotność sprzętu:

Bivvy bag jest najważniejszym elementem ekwipunku. Na szczęście z roku na rok
staje się on coraz bardziej popularny i najtańsze (co wcale nie oznacza kiepskiej
jakości) można znaleźć już za około 200zł. Do tego mata, śpiwór i możesz ruszać
w dzicz!

Zalecany poziom krzepy:

Zależy od miejscówki, którą wybierzesz na nocleg. Oczywiście, jeśli będzie to
szczyt góry, będziesz musiał/a wykazać się dużo większą tężyzną fizyczną, niż
śpiąc w okolicznym lesie. Dlaczego by zatem nie zacząć od lasu?

Hart ducha:

Robaki, myszy, być może nawet jakieś większe zwierzęta. Niewykluczone, że
doświadczysz różnych ciekawych spotkań podczas tej nocy. Dodatkowo pogoda
też może przyprawić Cię o szybsze bicie serca. Nas na samą myśl przechodzą
delikatne dreszcze po plecach. A Ciebie?

Doświadczenie:

Wymagane tylko do rozważnego wybrania miejscówki. Ale co złego może się
wydarzyć? W najgorszym wypadku nie zmrużysz tej nocy oka.

Szczękoopad:

Będziesz zbierał szczękę z podłogi przez cały weekend. W szczególności jeśli noc
będzie gwiaździsta, a wschód słońca spektakularny.

Poziom emocji:

Radość po przetrwanej nocy będzie niewyobrażalna. Możliwe, że już nigdy nie
zechcesz spać w namiocie.
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Sztuczki i kruczki:
• Przy zakupie bivvy-baga wybierz takiego, który będzie w miarę luźny i wygodny.
Przy gorszej pogodzie ważne jest by było w nim też miejsce na część bagażu.
• Gdy zapowiadane są deszcze zabierz ze sobą tarpa. Mimo, że bivvy jest nieprzemakalne, to zamknięcie się w nim szczelnie może być nieco klaustrofobiczne.
Wówczas też trzeba spać gdzieś, gdzie będą drzewa, żeby tarpa zamocować. Plaża
czy inne otwarte przestrzenie nie wchodzą wtedy za bardzo w grę.
• Wybieraj do spania wygodne podłoże - piach, trawa, ściółka czy nawet śnieg
sprawdzą się najlepiej.
• Nie unikniesz kondensacji powietrza pomiędzy śpiworem, a bivvy. Po powrocie
do domu pamiętaj o wysuszeniu obu części ekwipunku.

Packlista:
□ bivvy bag
□ śpiwór
□ karimata

Kliknij po
więcej noclegów
pod gwiazdami

□ tarp jeśli zapowiada się deszczowa noc
□ ubrania i obuwie dobrane do pogody
□ prowiant i woda
□ latarka
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Prosto przed siebie
czyli Indiana Jones na podwórku
Koszt - dojazd do punktu startu
+ transport z mety + prowiant
Czas - parę godzin - 2 dni,
wszystko zależy od Ciebie

Bardzo możliwe, że jest to najtrudniejszy przepis w całym Outdoorowniku, choć
wygląda zupełnie niepozornie. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Zastanawiałeś/aś
się kiedyś co by było, gdyby iść dosłownie prosto przed siebie? Nie zbaczając, nie
zważając na przeszkody i ukształtowanie terenu? Zadanie wydaje się proste, ale
wszystko zależy od regionu w którym mieszkasz oraz przede wszystkim od twojego przygotowania, umiejętności czytania map i planowania, które w tym przypadku odgrywa równie ważna rolę, co sam marsz.
Do kreślenia trasy najlepiej przyda się Google Earth. Otwórz mapę na swojej okolicy i zastanów się gdzie mógłbyś/mogłabyś narysować prostą linię. Fajnie gdyby
twoja droga prowadziła od jakiegoś konkretnego punktu A do punktu B (może od
granicy twojego miasta do następnej wioski? Albo do twojego ulubionego miejsca
w okolicy?). Przy wyznaczaniu trasy kieruj się podstawowymi zasadami:
• Szukaj terenów jak najbardziej dzikich.
• Unikaj jakichkolwiek zabudowań.
• Postaraj się dokładnie przeanalizować przede wszystkim nachylenie 		
		 terenu, rzeki i zbiorniki wodne. Ponieważ idąc w linii prostej z zasady
		 nie możesz obchodzić żadnych przeszkód postaraj się wyeliminować
		 możliwie jak najwięcej z nich już na etapie planowania.
• Unikaj terenów prywatnych i parków narodowych, w których chodzenie
		 poza szlakami jest zabronione.
• Postaraj się nie iść przez pola uprawne by nie niszczyć zbiorów.
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Nagłe uskoki i strome zbocza to jedne z najtrudniejszych etapów i pokonywanie ich bywa niebezpieczne, dlatego wyznaczając trasę zwróć na nie szczególną
uwagę. Kolejną ważną przeszkodą jest jakakolwiek woda. Jeśli mimo wszystko planujesz zaryzykować przechodzenie np. przez rzekę, upewnij się że jest spokojna
i w miarę płytka. Nakreśl prostą linię w Google Earth i zaimportuj trasę do swojego
urządzenia GPS. Podczas marszu staraj się spokojnie i trzeźwo oceniać sytuację
i nie ryzykuj. To bardzo ważne. Ambicja może ponieść, zwłaszcza jeżeli należysz
do upartych i zawziętych osób. O ile sama idea to idealny pretekst do ekscytującej i potencjalnie ekstremalnej przygody, to należy cały czas pamiętać o zasadach
bezpieczeństwa.

Na pierwszy raz warto nakreślić sobie prostą i w miarę krótką trasę, np. na 1-2
godziny marszu. W ten sposób będziesz mógł/mogła sprawdzić jak chodzenie po
linii wygląda w rzeczywistości i z jakimi przeszkodami należy się liczyć w twojej
okolicy. Z czasem możesz wydłużać takie “proste” spacery. Dla osób o dobrej kondycji, doświadczeniu w nawigacji i spaniu na dziko, ciekawym rozwiązaniem będzie
również nocleg gdzieś w połowie trasy.
Taki marsz, to nomen omen, najprostszy U sposób, aby zrealizować wymagającą
i pełną wrażeń, nie bójmy się tego słowa - ekspedycję, rzut beretem od domu.
Spróbuj i poczuj się jak komandos y choćbyś szedł/szła przez potencjalnie łatwy
teren. Zabierz ze sobą znajomych gotowych na tego typu przygodę. Razem
będzie raźniej, a różne absurdalne przeszkody będą świetną okazją do śmiechu
i pełnych chichotu wspomnień po powrocie do domu.
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Istotność sprzętu:

Ilość niezbędnego sprzętu będzie oczywiście zależeć od długości i charakteru
Twojej trasy, ale na pewno przyda się GPS oraz podstawowe sprzęty i ubrania
outdoorowe. Choć jeśli chodzi o te ostatnie, to warto postawić na starsze, zużyte
sztuki, które wiele przygód mają już za sobą i mniej je szkoda zniszczyć. Prawdopodobieństwo że wrócisz do domu bez widocznych znaków po przebytej przygodzie jest dużo niższe niż przy zwykłym spacerze. Swoją czyściutką, kolorową
kurtkę i nowe spodnie lepiej zostaw w domu.

Zalecany poziom krzepy:

Spacer w linii prostej to często przechodzenie przez krzaki, chaszcze, tereny
kompletnie zarośnięte, przez błoto lub nie zawsze wygodne nachylenia terenu.
Trudność trasy oczywiście będzie zależeć od Twojego planu, ale przygotuj się na
przedzieranie przez miejsca, w które nie przyszłoby Ci do głowy normalnie wchodzić. Wymaga to niemałej kondycji fizycznej, bo prawdopodobnie będziesz musiał/a unikać wszystkich standardowych ścieżek i innych traktów, które tak bardzo
ułatwiają swobodne poruszanie się na co dzień. Szybko za nimi zatęsknisz A.

Hart ducha:

To zdecydowanie najważniejsze kryterium tego przepisu. Musisz być przygotowany/a na kontakt z przyrodą dużo bliższy, niż wydawało Ci się to możliwe A. Nie
raz przechodzenie jakiś odcinków może wydać Ci się absurdalne, a realizacja planu
będzie zależeć od Twojego samozaparcia. Ale jeśli tylko będzie bezpiecznie, to daj
się ponieść przygodzie. Przejście całej linii prostej (zwłaszcza przy bardziej ambitniejszym wariancie) będzie wymagało dużo wytrwałości - tej fizycznej, ale przede
wszystkim psychicznej.

Doświadczenie:

Na pewno ważne jest przy analizowaniu map i oznaczeń terenu oraz w wyznaczaniu trasy, używaniu Google Earth i wgrywaniu szlaku na urządzenie, które
zabierzesz ze sobą oraz przy jego obsłudze. Istotne jest również doświadczenie
w chodzeniu po trudniejszym terenie. Przy ambitniejszych przejściach przydatne
mogą okazać się nawet niektóre techniki bushcraftu.

Szczękoopad:

Istnieje duża szansa że dostrzeżesz różne elementy natury, które na co dzień
mijasz zupełnie ich nie zauważając. Taki spacer pozwala wyostrzyć zmysły i skupić
uwagę na detalach dookoła Ciebie i ocenić je z zupełnie innej strony. W każdym
miejscu które wybierzesz, możesz dostrzec nowe, zadziwiające rzeczy i pozwolić
sobie na spojrzenie na przyrodę dookoła ze świeżym zachwytem.

Poziom emocji:

Wprost proporcjonalny do ilości przeszkód i kompanów którzy będą Ci towarzyszyć w tej wyprawie.
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Sztuczki i kruczki:
• Jeśli zainteresował Cię temat marszów w linii prostej polecamy Ci kanał Youtube
Geo Wizarda. Tom zrealizował już dwa przejścia w linii prostej przez Walię i jedno
przez Norwegię, przekraczając w ten sposób cały kraj wszerz. Jego filmy nie tylko
pokazują jak wygląda proces planowania i sam marsz, ale przy nieco ironicznej
osobowości samego autora stanowią też niezłą rozrywkę. Ja przynajmniej oglądałam je bez cienia znudzenia. Oprawa muzyczna i edycja przywołująca lata 90te
tylko dodają smaczku przedstawionym historiom. Tom ustalił również wycenę
wypraw w linii prostej, która wyznacza standardy czystej krechy. I dodaje przy tym
nieco dramaturgii A. Mimo że zrobił to na własny użytek, to jeśli zainteresował
Cię ten temat możesz rozważyć zastosowanie podobnych ram w swoim przejściu.
Poniżej lista oznaczeń i akceptowalne odchylenia od głównej linii w przypadku
pokonywania trudnych przeszkód:
– Linia platynowa - max 25m
– Linia złota - max 50m
– Linia srebrna - max 75m
– Linia brązowa - 100m
• Jeśli masz na swojej drodze rzekę lub jezioro możesz rozważyć wcześniejsze
ukrycie SUPa, albo kajaka przy brzegu i urozmaicić swoją ekspedycję o przeprawę
przez wodę.

Packlista:
□ plecak

Jeśli planujesz nocować po drodze:

□ GPS - najlepiej jako osobne urządze

□ namiot, hamak albo bivvy bag

nie, jeśli chcesz używać telefonu to

□ karimata

zabierz ze sobą powerbank

□ śpiwór

□ kurtka przeciwdeszczowa

□ kuchenka do gotowania

□ długie spodnie
□ prowiant
□ woda do picia
□ czołówka
□ buty trekkingowe
□ ubrania na zmianę

Kliknij po
więcej pieszych
podróży

□ apteczka
□ rękawiczki
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Znajdź się w lesie
czyli o zabawach z mapą i kompasem

Koszt - dojazd
Czas - 1 dzień

Jak dobrą masz orientację w terenie? Łatwo się gubisz? Czy może totalnie odwrotnie, gdy Google Maps mówi “Kieruj się na północ” to nie wywracasz oczami
z dezaprobatą, ale doskonale wiesz dokąd jechać? W obu przypadkach biegi czy
marsze na orientację, jeśli jeszcze ich nie próbowałeś/aś, mogą Ci się spodobać. Celem takiej mniej lub bardziej zorganizowanej imprezy czy zawodów jest
odnalezienie w terenie wszystkich punktów zaznaczonych na mapie. Tylko tyle i aż
tyle! Trasy do imprez na orientację różnić się mogą wieloma czynnikami - długością, dokładnością udostępnionej Ci mapy, czasem przewidzianym na znalezienie
wszystkich punktów czy też porą dnia, kiedy mają miejsce. W pandemicznych czasach świetną alternatywę dla zorganizowanych wydarzeń stanowią zainstalowane
na stałe słupki i dostępne do nich w internecie mapy. Wystarczy, że taką mapę
wydrukujesz i pojedziesz na start oznaczony na mapie trójkątem. Później już tylko
schowaj do plecaka komórkę, żeby nie korciło Cię używanie GPSa i ruszaj w las
w poszukiwaniu tzw. punktów kontrolnych.
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To Ty decydujesz czy będziesz chodzić tylko po utartych ścieżkach, czy wejdziesz
też w głębsze zarośla. Możesz biegać lub po prostu spacerować, sam/a bądź ze
znajomymi. Wszystko zależy od Ciebie. Liczą się chęci i czas poświęcony na czytanie mapy i znajdowanie elementów na niej widocznych w terenie. Na Dolnym
Śląsku jest aż 17 lokalizacji z miejscami do terenowych zabaw i stale pojawiają
się nowe. Jestem pewna, że jeśli zainteresujesz się tematem to również w innych
miejscach Polski znajdziesz ludzi, którzy organizują imprezy, być może obecnie
rozstawiają tymczasowe punkty i udostępniają mapy, z których w ograniczonym
czasie można skorzystać. Niewykluczone, że tak jak w okolicy Wrocławia również
u siebie odnajdziesz te na stałe wpisane w krajobraz okolicznych lasów.
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Istotność sprzętu:

To zależy jakiej trudności trasę wybierzesz, ale warto mieć ze sobą kompas, mapę
i długopis. Tak naprawdę mapa to niezbędne minimum, żeby móc pobawić się
w orienteering.

Zalecany poziom krzepy:

Możesz to potraktować jako urozmaicony trening biegowy lub zwykły niedzielny
spacer z rodziną czy znajomymi. Każda ewentualność jest możliwa i niezależna od
twojej kondycji fizycznej.

Hart ducha:

Hasanie po lesie w ciągu dnia do najstraszniejszych nie należy, dla tych łaknących
więcej adrenaliny polecam wybranie się na trasę już po zmroku. Ciemność mocno
weryfikuje odwagę i umiejętności.

Doświadczenie:

Każdy kiedyś zaczynał swoją przygodę z mapą i kompasem i na najprostszą trasę
można wybrać się samemu. Jeśli masz obawy lub czujesz, że chciałbyś/abyś, aby
ktoś nauczył Cię podstaw możesz zabrać ze sobą kogoś bardziej doświadczonego.

Szczękoopad:

Poznasz nowe miejsca i po kilku treningach być może przestaniesz się gubić
w okolicznym parku, a może nawet zaczniesz tęsknić za czasami gdy nie było
GPSa, tylko papierowe mapy.

Poziom emocji:

Może znacząco wzrosnąć jeśli się zgubisz. Ale dla bezpieczeństwa w plecaku masz
telefon, więc chyba nie będzie tak strasznie L. Za to po odhaczeniu wszystkich
punktów uczucie dobrze zrealizowanego (choć nikomu niepotrzebnego) zadania
przyniesie również sporą dozę satysfakcji.
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Sztuczki i kruczki:
• Biegi na orientację to dyscyplina sportowa. Poszukaj klubu w swojej okolicy.
Może organizują otwarte treningi czy zawody. Ta strona pomoże Ci na początek:
www.orienteering.org.pl
• Orienteering przybiera wiele różnych form, od marszy po okolicznym lesie gdzie
masz na stałe rozstawione słupki, po ekstremalne przygody na orientację jak 24-godzinny Rajd Harpagan organizowany dwa razy do roku na Pomorzu. Zacznij od czegoś małego, a jeśli Ci się spodoba to kto wie dokąd Cię ta aktywność zaprowadzi A.

Packlista:
□ kompas, mapa, długopis i opcjonalnie linijka (często wbudowana w kompas)
□ wygodne buty
□ ubrania dopasowane do pogody
□ jeśli wybierasz się na dłuższą trasę, to woda i coś do jedzenia

Kliknij po
więcej orientacji
w terenie
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Na dłuższy
wyjazd

Krokus hike

czyli kwietne safari w górach

Koszt - dojazd + nocleg
Czas - 1 dzień, lub jeśli nie mieszkasz
blisko gór, to minimum 2 dni.

W jednym z wcześniejszych przepisów do zrealizowania w weekend (Tour de
rzepak) pisałam o zwiedzaniu okolic żółtych pól rowerem, ale i o szukaniu różnych
innych kolorowych krajobrazów. Jeśli chodzi o kwieciste pola i wiosnę nie sposób
nie pomyśleć o podziwianiu krokusowych łanów w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Tylko czy na pewno jest to dobry pomysł?
Dolina Chochołowska stała się synonimem krokusa. Co roku, kiedy tylko śnieg
stopnieje i spod burych jeszcze traw zaczną wyrastać pierwsze fioletowe kwiaty,
dzikie tłumy zjeżdżają w to jedno jedyne miejsce w całych Tatrach. I słowo dzikie
nie jest tu niestety przesadą, bo bywa tu nawet ok. 33 tys ludzi dziennie i liczba ta
z każdym rokiem rośnie! Dolina Chochołowska jest tak popularna, że nieraz trzeba
stać w wielogodzinnych kolejkach, żeby w ogóle zakupić bilet wstępu do TPN-u,
albo móc zaparkować samochód. Nawet nie tyle na parkingu przed wejściem na
szlak, co niestety gdziekolwiek, gdzie znajdzie się na to miejsce. Wielu turystów
przyjeżdżających podziwiać krokusy nie tylko depcze je schodząc ze szlaku po
kolejną insta fotkę, ale nawet parkuje na kwiatach, kiedy na oficjalnym parkingu
brakuje już miejsc. Niestety Dolina Chochołowska stała się kolejnym “must see”
miejscem na liście każdego turysty i płaci za to ogromną cenę.
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Ale przecież nie trzeba uczestniczyć w tym szaleństwie żeby zobaczyć krokusy.
Starajmy się zawsze szukać swoich ścieżek i zastanówmy się dwa razy zanim
pojedziemy w miejsce “gdzie trzeba być”. Mało tego, podziwianie krokusów w spokojnych, bardziej kameralnych okolicznościach jest zdecydowanie przyjemniejsze.
A i sam proces ich tropienia będzie dużo fajniejszą przygodą niż “przyjście na
gotowe”, cyknięcie paru fotek i powrót do domu. Poza tym spędzisz więcej czasu
w naturze niż w korkach U.
Szukając krokusów musisz wiedzieć, że rosną one zwykle na glebach o wysokim
stężeniu związków azotu, czyli polanach na których prowadzone jest pasterstwo.
Jako że, jest to niestety wymierająca profesja, również i krokusy powoli giną
i mamy ich coraz mniej. Stąd kwiaty te od dawna znajdują się pod ścisłą ochroną.
Krokusy występują nie tylko w Tatrach. Można je znaleźć również między innymi
w Beskidach, Gorcach, w okolicach Babiej Góry, czy na Pilsku. Poniżej zebrałam
listę potencjalnych krokusowych miejscówek:
Tatry:
• Dolina Kościeliska
• Polana Kalatówki
• Polana Kondratowa
• Polana Miętusia
• Dolina Lejowa
• Polana Jaworzynki
• Rusinowa Polana
• Ścieżka nad Reglami,
w tym Dolina Małej Łąki
• Ścieżka pod Reglami
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Podhale:
• Okolice Witowa
• Okolice Kościeliska
• Pod Ostrzyszem
• Rysulówka
Gorce:
• Turbacz
• Kudłoń
• Szlak z Obidowej
na Stare Wierchy

Beskidy:
• Rysianka
• Hala Lipowska
• Zapolanka
• Krawców Wierch
• Hala Krupowa
• Łopień
• Luboń Wielki
• Przełęcz Przysłopek
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To tylko niektóre z miejsc jakie udało mi się znaleźć. Przygotowałam również mapkę, gdzie zaznaczyłam więcej polan na których widywane są krokusy. Pamiętaj, że
jest to mapka tylko poglądowa, zaznaczone pinezki nie zawsze idealnie wskazują
fioletowe pola. Nie wszystkie te miejscówki udało mi się też zweryfikować. W niektórych pojawianie się kwiatów może być różne w zależności od pogody w danym
roku. Ale jest do dobry start żeby zacząć. W końcu szukanie krokusów to idealny
pretekst do wyjścia w góry i poznawania nowych miejsc i szlaków.

Kliknij po
krokusową
mapkę

Obserwuj pogodę w okolicach marca i kwietnia. Sprawdzaj sytuację i ilość śniegu
w górach. Przy pierwszym ociepleniu spróbuj prześledzić online, czy pokazują się
już gdzieś pierwsze krokusy. W zależności od pasma górskiego termin pojawienia
się pierwszych kwiatów może się trochę różnić. Kiedy już zobaczysz pierwsze
oznaki wiosny i krokusowe fotki w necie możesz wyruszać. Jeśli mieszkasz niedaleko gór wybierz się choćby na 1-2 dniowy wypad, a jeśli dojazd w góry zabiera Ci
więcej czasu zaplanuj dłuższy urlop. Wybierz jedno z powyższych pasm górskich
i np. spróbuj je całe przejść wędrując po kolei przez wszystkie krokusowe punkty
zaznaczone na mapie. Dobrze zaplanuj swoją trasę i to ile jesteś w stanie przejść
w ciągu jednego dnia. Jako że większość krokusowych punktów znajduje się
w parkach narodowych odradzałabym Ci nocowanie na dziko.
Zarezerwuj noclegi w schroniskach po drodze lub w pobliskich wioskach.
Mam nadzieję, że uda Ci się zobaczyć piękne krokusowe polany podobne do tych
w Chochołowskiej, ale w zupełnie innych okolicznościach niż te jakie w ostatnich latach mamy w tej jednej tatrzańskiej dolinie. Odpocznij w spokoju, na łonie
natury, z dala od tłumów. Przy okazji przejście przez większość punktów na mapie
w danym rejonie będzie niemałym wyczynem. A krokusy... tak naprawdę są tylko
dobrym pretekstem do przeżycia kolejnej przygody na szlaku A.
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Istotność sprzętu:

Przyda Ci się podstawowy sprzęt i ubiór przystosowany do górskich wędrówek.
Nie musisz mieć ze sobą typowo campingowych rzeczy ze względu na spanie
w schroniskach. Dzięki temu plecak będzie lżejszy.

Zalecany poziom krzepy:

Chodzenie po górach, czy to Tatrach, czy Beskidach wymaga dużo energii
i względnie dobrej kondycji. Jeśli ostatnio przez pandemię mało się ruszałeś/aś
spodziewaj się zakwasów U.

Hart ducha:

Wymagany w większej ilości zwłaszcza jeśli planujesz przejść przez większość
punktów na mapie. Na szczęście możesz zaplanować ten wypad pod swoje chęci
i możliwości - od jednodniowego wyjścia na którąś z krokusowych polan, po odwiedzenie nawet paru pasm górskich.

Doświadczenie:

Wymagane doświadczenie w chodzeniu po górach, planowaniu tras, ocenianiu
warunków pogodowych i możliwości jakie za nimi idą. Jeśli nie miałeś/aś jeszcze
okazji być na parodniowym trekkingu w górach i nie masz pewności co do swojej
kondycji, najlepiej zacznij od krótszych jednodniowych tras.

Szczękoopad:

Przy odrobinie szczęścia zobaczysz jedyne w swoim rodzaju, krokusowe pola. Ładna pogoda i np. wschód lub zachód słońca mogą tylko dodać pięknych kolorów tej
scenerii. Upewnij się tylko że zdążysz dojść do schroniska lub zejść ze szlaku przed
nastaniem nocy.

Poziom emocji:

Jak zwykle w naszych przepisach - wzrasta jeśli zabierzesz ze sobą ekipę sprawdzonych przyjaciół, z którymi nie jeden szlak już przeszedłeś/aś. Taka krokusowa
wyprawa to świetna okazja do spotkania się po dłuższej przerwie i przeżycia razem kolejnej przygody. Ale ten przepis równie dobrze można zrealizować samemu,
żeby odpocząć, wyciszyć się, a nawet w pewien sposób pomedytować, wędrując
samotnie wśród natury. Jeśli czujesz, że taka wędrówka to coś dla Ciebie, może
zapewnić Ci nawet więcej emocji niż wyjazd w grupie.
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Sztuczki i kruczki:
• Zanim wyruszysz prześledź, czy już pojawiają się pierwsze krokusy. Sprawdzaj sytuację pogodową w górach i pozostałe informacje online. Warto zerknąć
na lokalną prasę i portale informacyjne, ale przede wszystkim wykorzystaj do tego
media społecznościowe. Sprawdzaj krokusowe hashtagi i np. najnowsze zdjęcia
z Doliny Chochołowskiej L. Nawet jeśli tam nie pojedziesz, da ci to dobry ogląd
na to, kiedy jest szansa na pojawienie się pierwszych krokusów. Innym sposobem
jest również śledzenie profili parków narodowych czy schronisk położonych w pobliżu krokusowych polan.
• Jeśli wybierasz się na popularniejsze szlaki, zwłaszcza w Tatrach, zdecydowanie
warto wyruszyć wcześnie rano, żeby uniknąć tłumów.
• Fajnym pomysłem jest też przenocowanie w jednym ze schronisk w pobliżu
krokusowej polany, by podziwiać ją również rano i wieczorem.
• Postaraj się spakować plecak tak, by był jak najlżejszy. Weź tylko podstawowe
rzeczy. Twoje plecy Ci za to podziękują.
• Przy dłuższym trekkingu przydadzą się kijki. Pomogą ci nieco odciążyć kolana.
Poza tym mnie nie raz wyratowały przy potknięciu się.
• Weź pod uwagę, że nie tylko wieczory i noce, ale i dni są wciąż jeszcze chłodne
i dostosuj swoje ubranie do warunków pogodowych.

Packlista:
□ plecak
□ prowiant
□ kurtka przeciwdeszczowa

Kliknij po
więcej górskich
inspiracji

□ woda do picia
□ buty górskie
□ czapka i rękawiczki
□ krem z filtrem
□ apteczka
□ czołówka, na wszelki wypadek
□ opcjonalnie aparat
□ opcjonalnie kijki trekkingowe
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House swap

czyli zamień się z kimś na mieszkanie
Koszt - dojazd + standardowe
koszty życia
Czas - tydzień lub dłużej - zależy
na ile pozwolą Ci okoliczności

Lubimy wieść aktywny tryb życia. Nie wystarcza nam kilka tygodni urlopu w ciągu
roku. Ważne, żeby nawet dzień powszedni mógł przynieść nam jakieś mikroprzygody. Jednak istotnym elementem odpoczynku bywa dla nas również zmiana
otoczenia. Od zawsze miałyśmy wątpliwości, czy żeby to osiągnąć, oby na pewno
musimy brać wolne w pracy i planować wakacje. Od dłuższego już czasu pracujemy z domów i pomyślałyśmy, że mogłybyśmy robić to samo, ale z domu należącego do kogoś innego. Wynajem mieszkania w innym miejscu to jednak dodatkowe
niemałe koszty do budżetu. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest zamienienie się
na mieszkanie ze znajomymi lub rodziną mieszkającymi w innej części Polski.
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Alternatywną opcją jest zajęcie się zwierzakiem lub co najmniej roślinami podczas
czyjejś nieobecności. Wówczas w ciągu dnia można pracować zdalnie, a w wolnym
czasie odkrywać okolicę z ulubionej perspektywy. Pomyśl, kto z twojej rodziny
czy znajomych jest w podobnej sytuacji mieszkaniowej i zawodowej i jest wysokie
prawdopodobieństwo, że entuzjastycznie zareaguje na Twój pomysł. Przedstaw
mu/jej tę prostą koncepcję i opowiedz o swojej codziennej okolicy z jak najlepszej
strony. Dogadaj termin i resztę szczegółów. Potem pozostanie tylko spakowanie
swoich ulubionych sprzętów jak rower, deska SUP, hamak lub przynajmniej buty
biegowe czy trekkingowe i analiza mapy twojej nowej okolicy w poszukiwaniu
miejsc na poranne czy popołudniowe wycieczki.
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Istotność sprzętu:

Zakładamy, że pojedziesz w miejsce gdzie da się uprawiać twoje ulubione aktywności. Rower, bieganie czy hamaki to wyjątkowo uniwersalne rozrywki, które
wszędzie znajdą zastosowanie. Zabierz to, na co będziesz miał/a ochotę i co
przyniesie Ci najwięcej frajdy.

Zalecany poziom krzepy:

Tutaj też wszystko zależy od twojego widzimisię i lokalizacji tymczasowego domu.
Wiadomo, że do chodzenia po górach potrzeba więcej krzepy niż do spacerów po
płaskim lesie. Ale ogranicza Cię tylko twoja wyobraźnia i ambicja.

Hart ducha:

Najwięcej odwagi naszym zdaniem wymaga zaprezentowanie komuś takiej opcji
i zapytanie czy byłby zainteresowany. Domy to miejsca dość intymne i nie każdy
lubi się nimi dzielić. Warto celować w osoby, które lubią podróżować lub z którymi
jesteś w wyjątkowo zażyłych stosunkach. My na pierwszy ogień wybraliśmy moich
rodziców. Oni na pewno nam nie odmówią.

Doświadczenie:

W zasadzie nie jest wymagane, warto ustalić sobie kilka reguł, których obie strony
będą się trzymać, np. dotyczących sprzątania mieszkania na koniec pobytu czy
kwestii uregulowania rachunków za wodę czy prąd. Jeśli będziesz mieć dogadane
wszystko z góry, jest mniejsza szansa, że zajdą jakieś nieporozumienia i będzie to
ostatnia taka wymiana.

Szczękoopad:

Zdecydowanie zależy od miejsca, do którego pojedziesz. I tutaj mam zarówno na
myśli okolicę, jak i samo mieszkanie czy też dom.

Poziom emocji:

Mieszkanie w obcym domu może być zarówno ekscytujące jak i frustrujące. Gdzie
znajdziemy sprzęty kuchenne? Czy internet będzie wystarczająco dobry, żebyśmy
byli w stanie pracować? Jak daleko będziemy mieć do najbliższego lasu? Nowe
miejsce to nowe wyzwania i o to również w tym wszystkim chodzi!
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Sztuczki i kruczki:
• Ustal sobie, że to takie pół-wakacje i każdego dnia organizujesz mikroprzygody
po pracy. W końcu całe to przedsięwzięcie nie jest po to, żeby w nieswoim domu
oglądać Netflixa, ale żeby poznać inną okolicę z outdoorowej perspektywy.
• Zrób dobre rozeznanie przed wyjazdem. Szkoda czasu potem już na miejscu
na szukanie na mapie jezior czy lasów. To wszystko powinnieneś/aś już wiedzieć
pakując się do samochodu.
• Nie zmarnuj ani chwili - domowy turnus powinien trwać co najmniej od piątku
do niedzieli w kolejnym tygodniu, żeby móc również mieć trochę więcej czasu na
weekendowe eksploracje.
• Nie daj się złej pogodzie! Wszakże nie ma złej pogody, tylko źle dobrane ubrania. Być może plany trzeba będzie, ze względu na złą aurę, nieco zmodyfikować
ale na pewno z nich nie rezygnuj!
• Miłym akcentem będzie zostawienie gościom przyjeżdżającym do twojego domu
krótkiego liściku z pomysłami na spędzanie czasu w okolicy. Masz ulubione miejsce gdzie biegasz lub chodzisz zjeść lancz na łonie natury? Napisz im o nich!

Packlista:
□ wszystkie sprzęty outdoorowe, które uznasz, że przydadzą Ci się na miejscu
□ narzędzia pracy, które wykorzystujesz na co dzień
□ inne rzeczy, bez których nie możesz się obejść na co dzień. Mój partner, który
kocha gotować wszędzie wozi ze sobą swoje noże kuchenne y. Pewnie też
masz coś takiego.

Kliknij po
więcej miejskich
przepisów
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Starałyśmy się przygotować przedstawione materiały w sposób jak najbardziej uniwersalny, żeby każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Ostrzegamy, że to Ty jesteś
w 100% odpowiedzialny/a za czas, który poświęcisz
na planowanie wiosennych mikrowypraw, rozmyślanie
o nich, ich odbywanie i wspominanie, gdy być może
społeczeństwo oczekiwałoby od Ciebie spędzania go
na czymś innym.
Informacje tutaj zawarte mają charakter głównie inspiracyjny. Nie bierz nas za pewnik. Eksperymentuj. Odkrywaj. Przeżywaj. Pamiętaj by ograniczyć planowanie
do zapewniającego bezpieczeństwo minimum. Zostaw
trochę przestrzeni na niedopowiedzenia! W szczypcie
niepewności bowiem tkwi przygoda!
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Wszystkie teksty zawarte w tym ebooku są autorstwa
Agnieszki Nowickiej i Natalii Oprowskiej @outdoorito.
Część zdjęć zostało wykonanych przez Jakuba Sochackiego sochacki.info, pozostałe przez same autorki oraz
Kamilę Płochocką @zapsiepieniadze. Rozpowszechnianie zdjęć i treści bez zgody autorów jest zabronione.
To darmowy ebook, a każde płatne jego rozpowszechnianie jest nielegalne (dodatkowo za każdym razem, gdy
ktoś za niego płaci umiera jedna słodka foka). Wszystkie treści i zdjęcia zawarte w tym ebooku są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.
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