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Outdoor Magazyn nr 16
(2022, zima)
Cena

15,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

9772657810202

Kod EAN

9772657810202

Producent

Outdoor Magazyn

Rok wydania

2022, zima

Format

21x28 cm

Liczba stron

92

Opis produktu
W 16. numerze Outdoor Magazynu: freeride, skittering, snowboard, zimowe wędrówki po górach i pustkowiach północy, a
także ciepłe akcenty: Argentyna, Wietnam, Senegal. Muzyka, literatura i sztuka - oto kolejny numer czasopisma, w którym
niezmiennie obok tematów stricte sportowych, podróżniczych i wyczynowych, goszczą treści o jakich nie śniło się filozofom!
Oto Outdoor Magazyn #16!
O tej porze roku eksplorujemy góry pieszo, z plecakiem, na nartach i na snowboardach. Z Maciejem Bestą zapuszczamy się na
zimowe pustkowia Syberii. Z Ashley Barker poznajemy kulisy pracy zimowego fotografa oraz podglądamy spektakularne
ewolucje mistrzów sportu w Kanadzie, Alpach, na Alasce i w Nowej Zelandii. Co robi i myśli freerider z krwi i kości? W
Kwestionariuszu przepytujemy Marcina Pośpiecha.
W numerze znajdziecie też miejsca godne polecenia – austriacki Karwendel i półwysep Vesterålen na północy Norwegii.
Porównujemy różne sposoby przemieszania się po śniegu i radzimy jak zadbać o zdrowie naszych czworonożnych przyjaciół
podczas zimowych wędrówek. Z kolei Wiola Imiolczyk radzi, co smacznego przygotować na takie wycieczki.
Zimą nie przestajemy biegać, na bieganie nigdy nie jest za późno. W kąciku biegowym Justyna Grzywaczewska przybliża
wyjątkową postać Angeli White, która w wieku sześćdziesięciu lat ukończyła kosmiczne wyzwanie – w 18 dni, 10 godzin i 3
minuty pokonała na nogach liczącą ponad 1400 km trasę pomiędzy skrajnymi punktami Wielkiej Brytani, czyli „John O’Groats
to Land’s End”.
Mimo pandemii zapuszczamy się też w dalekie regiony świata. Zaglądamy do Argentyny – Zuzanna Kozerska rozmawia z
Angeliką Milli, która wraz z rodziną odbyła piękną podróż konno u podnóży Andów; oraz Wietnamu – Piotr Trybalski po raz
kolejny zaskakuje mistrzowskim opanowaniem pióra i aparatu. Fotograf, autor i podróżnik radzi również jak portretować ludzi –
amatorzy fotografii z pewnością nie przejdą obojętnie obok klucznika z Senegalu.
Zachęcamy do aktywności, podróży, dzielenia się emocjami i cieszenia chwilami na łonie natury – niezależnie od pory roku!
Polecamy powiększanie wyobraźni. Co to takiego? Koniecznie przeczytajcie tekst Beaty Słamy w dziale Retro. A swoją drogą,
co robimy, by lepiej czuć świat? Zapytaliśmy o to znawcę lasu Piotra Horzelę, alpinistę Kacpra Tekieli, biegaczkę Małgorzatę
Tomik, fotografa Marka Ognia, naszą ilustratorkę Dorotę Piechocińską, dziennikarza i podróżnika Łukasza Długowskiego i
podróżnika Mateusza Waligórę. Materiał ilustrują zdjęcia Barbary Grubki.
Co jeszcze interesuje ludzi outdooru? Sztuka? W OM znajdziecie kolejne propozycje muzyczne, książkowe oraz historię
kanadyjskiego artysty Raymonda Roya, który wędrując na rakietach śnieżnych wydeptuje rysunki w śniegu.
Ekologia? Tradycyjnie w ramach Zielonej strony zachęcamy do dbania o środowisko, a konkretnie – do naprawiania odzieży.
Zofia Kajca sprawdza czy ekologia kłóci się z komfortem życia codziennego, badając przykład domu z gliny, drewna i słomy,
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który powstał w małej wsi w województwie podkarpackim – Kopułę Jagiellońską. Minimalistyczne podejścia do życia i
wyczynów sportowych na tapet bierze Małgosia Lebda, w swoim felietonie „Z zasady mniej”.
Czytajcie OM i ruszajcie w świat! Do zobaczenia gdzieś w zaspie śniegu.

W numerze
“Pocztówka od fotografa” - w otwierającym magazyn cyklu gości Dylan Phillip Bellingan, fotograf mieszkający w
Kalifornii, związany z surfingiem i vanlifem,
"Retro" - artykuł, który z czasem przerodził się w lubiany cykl. Tym razem Beata Słama zabiera nas do kanadyjskich
lasów deszczowych, gdzie poznajemy nietuzinkową i kontrowersyjną postać Granta Hadwina,
wywiad z Janem Lisieckim - ceniony kanadyjski pianista polskiego pochodzenia opowiada o łączeniu muzyki i sztuki z
naturą,
wywiad z Rossem Exlerem - nieznany w Polsce podróżnik opowiada o swojej kajakowo-rowerowej wyprawie przez
największe jeziora Afryki oraz o problemach ekologiczno-społecznych z jakimi zmaga się ten ważny dla globalnego
ekosystemu region,
wywiad z Ewą Trzcionką - z wieloletnią redaktorką naczelną pisma “Design Alive” rozmawiamy o tym, jaki wypływ
mają na nas piękne przedmioty i budynki, sztuka i siły przyrody,
"Rzeka dzieciństwa" - nurt rzek zabiera nas w spokojną podróż po Polsce, w przestrzeni i czasie, pełną nostalgii i
zachwytu nad pospolitym pięknem otaczającego nas świata,
“Abchaski sen w kraju duszy" - inauguracja nowego cyklu, w którym Piotr Trybalski przedstawia miejsca i historie, o
których wielu z nas jeszcze nie słyszało - pierwszy przystanek Abchazja,
"Daleko i na dziko" - czyli tak jak lubimy najbardziej - Zuzanna Kozerska przedstawia propozycje tygodniowych
wędrówek po dzikich regionach naszego kraju,
"Poza (tfu!) strefą komfortu" - esej Mateusza Waligóry, refleksja o wędrowaniu i przekraczaniu granic,
"Nie czekać do piątku, by zacząć żyć" - przedstawiamy historię pary biegaczy, Kasi Solińskiej i Maćka
Dombrowskiego, których tryb życia uległ drastycznej zmianie,
Van life - to outdoorowy wątek, z którego poruszeniem zwlekaliśmy zbyt długo. W letnim numerze nadrabiamy więc
zaległości. Wiola Imiolczyk rozmawia z rodziną Wielgusów (Go Wild), która zdecydowała się zamieszkać w vanie i
od pół roku podróżuje po Sardynii, z kolei Monika Młodecka bada istotę tego stylu życia w artykule "Van is life",
Surfing - jest lato, słońce i morze, jest i surfing - o to jak się załapać na pierwsze fale rozmawiamy z Krzysztofem
Jędrzejakiem, poradnik ilustrują świetne zdjęcia tego surfera, fotografa i instruktora,
Biwak w hamaku - do wiszących biwaków zachęca Rafał Palowski, mistrz z lasu radzi jak wygodnie spędzić pierwszą
noc w hamaku,
"Zielona strona" - element, którego w OM nie może zabraknąć. Tym razem Dorota Kabała pisze dla nas o polskich
markach, które chcą być eko, oraz o wyzwaniach jakie stoją przed ich projektantami,
"Smak leniwego wieczoru" - jeśli zastanawiacie się co to za smak, koniecznie odwiedźcie nasz kulinarny kącik, w
którym Wiola Imiolczyk zaskakuje po raz kolejny nietypowym przepisem na danie z ogniska,
"Pejzaże mikroświatów" - zgodnie z naszą przewodnią ideą, szacunek dla przyrody rodzi się przede wszystkim z
zachwytu nad jego bogactwem. W magazynie stawiamy na nieszablonowe ujęcia piękna otaczającego nas świata i
bawimy się różnymi perspektywami, które często odkrywa przed nami sztuka - tym razem zerkamy pod
niecodziennym kątem wraz z fotografem Markiem Misiem,
"Good spot" - wiadomość, która trafiła do czasopisma rzutem w ostatniej chwili, rzutem na taśmę. To projekt, który ujął
nas za sprawą recyklingu, wyjątkowego projektowania, swobody podróżowania,
"Kwestionariusz OM" - w materiale tradycyjnie zamykającym magazyn, gościmy Agnieszkę Dziadek.
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