Aktywność fizyczna na zewnątrz

Małymi kroczkami zbliżą się do nas wiosna, nie mniej jednak początek marca to okres, w którym w
wielu miejscach można “spotkać” zimę, w innych z kolei pachnie już mocno wiosną :) Jest to świetny
okres na to aby uprawiać różne aktywności na zewnątrz, a dla osób, które mają zamiłowanie do
nowości, spróbować czegoś nowego. Dodatkowo coraz dłużej przeciąga się sytuacja z pandemią,
więc aby nie zwalać na to, że nie ma gdzie ćwiczyć przychodzę ze wsparciem.
W niniejszym krótkim artykule przedstawię moje rekomendacje i pomysły na to, jak można
zaplanować sobie różne rodzaje aktywności z ich podziałem

na zewnątrz, na zimowo

1. trekking opcjonalnie połączony z sankami - spacery po górkach, po górach często bardziej
kojarzą nam się z latem, co też widać po ilości turystów. Trekking zimowy z racji zimna, śniegu
jest rzadziej wybierany, co z kolei jest dużym plusem :) Decydując się na trekking w zimie, w
warunkach zimowych, w niższych czy wyższych partiach zawsze należy wagę przyłożyć do
odpowiedniego przygotowania. Wielokrotnie chodząc po szlakach widziałem skrajnie
nieodpowiedzialnych ludzi, często z dziećmi.
Do najważniejszych elementów odpowiedniego przygotowania zaliczyłbym:
-

odpowiednie obuwie, ostatnio w tatrach spotkałem dziewczynę która próbowała wyjść na
wyższe partie w kozakach :) z jednej strony wydaje się to śmieszne z drugiej może się
naprawde źle skończyć. Buty przede wszystkim powinny być wygodne i dopasowane, żeby
uniknąć obtarć, przetestowane wcześniej na krótkich trasach. Do tego z pewnością powinny
być ocieplane, a najlepiej częściowo wodoodporne.

-

raczki- są to akcesoria, które już nawet w niższych partiach mogą się przydać i
zminimalizować ślizganie się, raczki są bardzo pomocne w wyższych partiach, gdzie często
dochodzi do oblodzeń, bądź mocno ubitego śniegu i same buty górskie nawet dobrej jakości
mogą nie wystarczyć. Dodatkowo jeśli idziemy z dzieciakami, raczki dla dzieci też są bardzo
wskazane. Raczki to bardziej elastyczna i lżejsza wersja raków.

-

raki i czekan z kolei mogą się przydać gdy wybieramy się już w wyższe partie, gdzie
oblodzenia występują często albo też są strome podejścia z mocno ubitym śniegiem. Raki
pomogą nam w tym aby się nie ślizgać z kolei czekan (mała siekierka:) przy dość dużych
podejściach będzie dodatkową formą asekuracji, myślę, że te dwie rzeczy warto mieć nawet
nie będąc profesjonalnym alpinistą.

-

rakiety śnieżne- jeśli wybieramy się w miejsca, gdzie prognozowana jest duża ilość świeżego
śniegi i potencjalnie ścieżki mogą być nie do końca ubite przez turystów, warto zabrać ze sobą
rakiety śnieżne dzięki którym nie będziemy zapadać się po szyję w śniegu. Rakiety śnieżne
przypominają nieco rakiety do tenisa, a ich powierzchnia pomaga w nie zapadaniu się w
śniegu.

-

kije- to sprzęt który z jednej strony pomaga odciążyć nasze nogi i kręgosłup, dodatkowo też w
pewnych sytuacjach może pomóc nam w poprawie asekuracji

-

ubranie- strój jest też bardzo ważnym elementem przygotowania. Wg mojego doświadczenia i
mojej opinii ubieranie na cebulkę jest najbardziej rozsądne, dlatego, że w każdej chwili
możemy pozbyć się zbędnej warstwy o jeden level albo też ubrać jeśli będzie za zimno.
Często wychodząc w górę będzie nam ciepło więc warto mieć na sobie mniej warstw aby nie
przegrzać organizmu z kolei na szczycie i w dół ubrać dodatkową warstwę. Warto też mieć
bieliznę na przebranie w razie przepocenia się.

-

sprawdzenie pogody i ostrzeżeń- pogoda w górach lubi się zmieniać, zawsze uczulam
każdego aby nigdy nie lekceważyć ostrzeżeń lawinowych czy pogodowych, gdyż może
skończyć się wyprawa tragicznie.

-

jedzenie i woda- jest to też bardzo ważny element wycieczek, należy się dobrze najeść przed
wyprawą dobrym rozwiązaniem może być pizza/ spagetti. Dodatkowo warto zawsze zabrać do
jedzenia rzeczy, które, nie zajmują wiele miejsca, nie psują się i dają dużo i szybko energii. Do
moich ulubionych należą batony energetyczne, czekolada, kabanosy. Oczywiście zawsze
należy mieć ze sobą co najmniej 1 l wody na osobę.

-

inne wyposażenie: z innego rodzaju wyposażenia dorzuciłbym, koc termiczny w razie bardzo
szybkiego spadku temperatury, termos, odpowiedni plecak, który “nie gryzie” w plecy :) maty
do siedzenia, gdyż często w zimie nie ma gdzie usiąść, ręczniki papierowe, dodatkowe
rękawiczki

2. sanki - świetną opcją jest też wybór miejsc, gdzie można częściowo zjeżdżać na sankach albo
zrobić kulig, a siebie postawić w rolę konia :D jednym z moich ulubionych miejsc na sanki z
dzieciakami jest Rusinowa Polana, niedaleko zakopanego, gdzie nachylenie stoku na szlaku
jest nieduże, a na samym miejscu są świetne widoki.

3. snowboard/ narty- po rozpisaniu się o trekkingu zimowych, o nartach i snowboardzie
napiszę, krótko. Sam od wielu lat jeżdżę na desce ale muszę przyznać, że szczególnie ten rok
oraz ogólna infrastruktura w Polsce nie zachęca mnie zbyt bardzo. Często na Polskich
stokach jest mnóstwo ludzi, kolejki do wyciągów i masa ludzi przez co staje się
niebezpiecznie. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest wyjazd na tydzień np w Alpy albo
Słowację, natomiast w ostatnich czasach jest to dość utrudnione. Z pewnością na ten moment,
gdzie stoki pewnie na chwilę zostały otworzone duża ilość osób spragnionych białego
szaleństwa, będzie znaczna, co łatwo zauważyć można w materiałach, pokazywanych w
mediach. Z racji tego wszystkiego uważam, że warto przemyśleć na ten rok alternatywy, które
znajdziecie np w tym artykule. Nie mniej jednak decydując się na białe szaleństwo należy
pamiętać, że dość ryzykowne jest dla naszych stawów i kości jeśli nie byliśmy aktywni w ciągu
całego roku, warto zrobić zatem przed wyjazdem chociaż kilka treningów wzmacniających.
4. narty biegowe: tu będę prosił o wyrozumiałość za mocny nacisk :) z racji tego, że sam
wyczynowo biegałem przez 10 lat uważam to za jedną z najlepszych alternatyw zimowych do
nart snowboardu. Jest to sport kondycyjny i przy już lekkim poziomie zaawansowania można
wybrać się w miejsca gdzie są super zjazdy. W przeciwieństwie do stoków, trasy biegowe nie
są tak oblegane, Rekomenduje zawsze początki pod okiem instruktora, który wyjaśni
podstawy. Szczególnie w tę zimę sport stał się bardziej popularny, co można zawdzięczyć
porządnej zimie oraz po części zamkniętym przez długi czas stokom. W miejscach na
południu Polski. dolnych śląsku Jakuszyce (okolice Szklarskiej Poręby) czy okolice Szczyrku
jest mnóstwo tras biegowych, z których można skorzystać a przy każdej często są
wypożyczalnie sprzętu, oraz kadra instruktorów. Zazwyczaj jest to też dużo tańsza alternatywa
do zjazdów, ponieważ wypożyczenie sprzętu, opłata za trasę jest symboliczna. Dodatkowym
atutem tej formy aktywności jest to że praktycznie całe ciało pracuje podczas ruchu, jest małe
ryzyko kontuzji (chyba, że ktoś przy mocnym zjeździe wjedzie w drzewo :), jest to piękny sport,
i bardzo bardzo mocno rekomenduję do spróbowania, nawet jeśli w Twoim pobliżu nie ma
profesjonalnych tras biegowych

5. skitury / foki: kolejny rodzaj aktywności, który dla mnie jest trochę miksem nart biegowych i
zjazdówek. Bardzo dużym plusem jest, to że nie trzeba stać w kolejkach do wyciągu, gdyż
używając specjalnych nart można samemu podejść na szczyt a później z niego zjechać. Jest
to też bardzo kondycyjny sport, a podczas wypraw można cieszyć się często pięknymi
widokami. Tu moja uwaga, że przenigdy nie radziłbym wybierać się na foki samemu, nie mając
zbyt dużego doświadczenia w nartach zjazdowych , gdyż można zrobić sobie sporą krzywdę i
nabawić się mocnych kontuzji. Rekomenduje wybierać się z doświadczonymi osobami i
zaczynać od mniej wymagających “górek”

6. łyżwy: rodzaj aktywności znany wielu osobom, w tym roku przez zamknięcie lodowisk niestety
zszedł na drugi plan. Jest to też super forma spędzania czasu. Oczywiście należy pamiętać o
elementach, które zostały wcześniej wspomniane, przygotowaniu, wcześniejsze treningi
wzmacniające mięśnie i stawy z pewnością pomogą uniknąć kontuzji.

Wiosennie

Tak jak wcześniej wspomniałem, marzec jest to czas, gdzie często mogą nasze aktywności
przeplatać się w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywamy, mieszkamy. Często w miastach,
możliwość zaczęcia sportów wiosennych / letnich pojawia się znacznie wcześniej, z kolei w
miejscach z surowszym mikroklimatem, później. Możemy też przebywać też na urlopie w górach,
więc warto mieć całą pulę możliwości :)

Do sportów na świeżym powietrzu, które są łatwo dostępne, i które są na liście mojej
rekomendacji, to:

1. bieganie- sport coraz bardziej powszechny i jeden z moich ulubionych dlatego, że poza
prostymi ubraniami, obuwiem i naszych chęci nie trzeba za dużo :)po prostu wystarczy
wskoczyć w spodenki koszulkę założyć “trampki” i biec :D
jest to też aktywność do której zostaliśmy stworzeni (tu przypominam o artykule o bieganiu :) i
pomaga w utrzymaniu, bądź poprawia naszą wydolność tlenową. Biegać można praktycznie
wszędzie nawet wokół bloku. Osoby, które mają zbyt dużą masę ciała mogą zacząć przed
bieganiem od spacerów, nordic walkingu.
2. nordic walking i spacery - jest to super rodzaj aktywności szczególnie dla osób, które mają
nadwagę otyłość, bądź dla osób starszych (oczywiście dla każdego ale dla tych grup w
szczególności) jest to bardzo dobra droga by przygotować się do biegania, zrzucić trochę
kilogramów i poprawić swoją wydolność. Dla osób, które są na wyższym poziomie natomiast,
jest to mały bodziec i poprzez taką aktywność nie wyjdą na wyższy poziom.
3. rolki- jest to bardzo zbliżona forma do łyżew, polecam każdemu, gdyż jest to super rodzaj
aktywności dla całej rodziny. Początkowo sugeruję aby zacząć od rolek niezbyt szybkich oraz
uposażyć się w dodatkowe ochraniacze na kolana łokcie oraz oczywiście kask. Do tego aby
przyjemnie pojeździć na rolkach najlepiej wybrać szerokie, z dobrym asfaltem bez wybojów
trasy, lepiej unikać kostek brukowych, gdyż jazda może być znacznie mniej przyjemna. Jeśli
nie czujesz się za pewnie zawsze można skorzystać z pomocy instruktora aby wyjaśnił
podstawy tego sportu, który choć bardzo podobny do łyżew nieco różni się krokiem.

4. nartorolki- kolejna super forma aktywności powstała w połączeniu nart biegowych i rolek,
Podobnie, jak przy rolkach dobrze znaleźć i wybrać trasę z bardzo dobrym asfaltem bez
wybojów. I tu ciekawostka, nie trzeba mieć specjalnych butów i nartorolek aby uprawiać ten
sport gdyż wystarczą kije i zwykłe rolki. Wówczas możemy przyjąć bardziej wyprostowaną
pozycję ciała i się odpychać. Oczywiście nie jest to proste jak wyżej napisałem, więc warto
skorzystać z pomocy instruktora na samym początku. Bardzo duży plus tej formy aktywności
jest to, że angażuje zarówno dolne jak i górne partie mięśniowe. Co do dobrania kijków,
najłatwiej aby sięgały do barków, ważne aby końcówki były ostre, też warto skonsultować ze
specjalistami.
5. parki street workout- coraz częściej, szczególnie w większych miastach można spotkać
siłownie z drążkami do tzw street workoutu. Są to świetnie miejsce do treningu na świeżym
powietrzu z wykorzystaniem własnego ciała bądź z dodatkiem drobnych akcesoriów jak trx,
gumy. I tu jak w każdej formie aktywności można wykonywać samemu przy znajomości
ćwiczeń albo jak zwykle skorzystać z pomocy trenera na początek.
6. siłownie na powietrzu- kolejną formą aktywności jest skorzystanie z siłowni na wolnym
powietrzu, znajdziemy tam maszyny, które w bardzo podobny sposób działają jak maszyny na
siłowni. Oczywiście zasada jest dość podobna jak we wszystkich sportach wymagających
odpowiedniej techniki, tzn jeśli umiemy i jesteśmy pewni swoich umiejętności ćwiczmy na
własną rękę, jeśli nie do końca na sam początek konsultujemy ze specjalistą.
7. kajaki- kolejna, jedna z moich ulubionych form spędzania aktywnie czasu to kajaki. Często są
one kojarzone z latem, natomiast osobiście nie widzę przeciwwskazań aby uprawiać ten sport
wczesną wiosną, czy późną jesienią. Tak naprawdę najważniejsze jest, to aby akwen w którym
mamy zamiar pływać na kajakach nie był zamarznięty, co w większości miejsca ostatnio
rzadko się zdarza. Kajaki w formie rekreacyjnej to sport j to dość prosty sport, podstawowego
wiosłowania można się nauczyć w kilka minut. Wystarczy też umówić się z kimś kto ma
większe doświadczenie podpowiedział. Najczęściej w kajakach pływa się parami, co też
osobiście rekomenduję (szczególnie początkującym), z racji tego, że kajak dwuosobowy jest
bardziej stabilny niż jednoosobowy. Aktywność ta głównie wspiera poprawę kondycji jak i
wzmacnia mięśnie grzbietu i ramion. Dodatkowo najczęściej jeziora, rzeki w którym się pływa
zapewniają niesamowity kontakt z naturą. Teraz na kajakach z pewnością można popływać w
każdym mieście, w którym jest rzeka, w większości jezior, zalewów. Wypożyczenie kajaków na
kilka godzin wiążę się z małą opłatą. Kajaki są też świetną formą do rodzinnego spędzania
czasu.
8. rower- forma spędzania czasu, której już specjalnie nie trzeba przedstawiać. Ostatnimi czasy,
co bardzo mnie cieszy coraz więcej osób jeździ na rowerach, coraz lepsza jest infrastruktura
dla rowerzystów. Jeżdżenie na rowerze to jedna z prostszych umiejętności, którą nabywamy
już we wczesnym dzieciństwie. Super aktywność, którą możemy wykorzystywać do wspólnych
rodzinnych wypadów czy też samemu poprawiając kondycję. W tym miejscu dla mnie
największą rekomendacją jest to aby jak najczęściej, o ile to możliwe wybierać rower, jako
środek transportu np do pracy. Zapewnia to ogrom benefitów, jak np poprawa kondycji, często
oszczędność czasu, ochronę środowiska, zminimalizowanie stresu wynikającego z ciągłych
korków w mieście. Dla osób bardzo zabieganych może to być okazja na zaliczenie minimum
dziennej aktywności.

Podsumowanie

Jak widać okres, gdzie zima przeplata się z latem sprzyja różnym możliwościom, które przedstawiłem
w krótkim artykule. Z najważniejszych zasad, które polecam, to zawsze dążenie do aktywności, które
będą sprawiać przyjemność, a nie będą się kojarzyć z czymś stresującym, do tego zachęcam do
próbowania nowych sportów, gdyż nigdy nie wiemy, czy coś czego nie znaliśmy do tej pory nie okaże
się akurat idealnym rodzajem aktywności dla nas :)

Pozdrawiam,

Arkadiusz Ptaszkowski
Health Coach

