
kontakt@magdalenaboczek.com | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kontakt@magdalenaboczek.com | 2  
 

© Copyright Magdalena Boczek, 2022 

Autor: Magdalena Boczek 

Tytuł: Przełam się! Kompletny poradnik podróżnika 

Wydanie II 

 

 

 

Projekt okładki: Magdalena Boczek 

Zdjęcie: Magdalena Boczek, autorka publikacji w Górach Teno na Teneryfie 

Redakcja i korekta: Magdalena Boczek 

 

Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie mogą być kopiowane ani  

w jakikolwiek inny sposób reprodukowane, powielane, czy odczytywane przez 

środki publicznego przekazu bez pisemnej zgody autora. Wykonywanie kopii 

jakąkolwiek metodą powoduje naruszenie praw autorskich do niniejszej 

publikacji. 

 

 

Wydawnictwo 

Magdalena Boczek  

www.magdalenaboczek.com 

 

 
 

http://www.magdalenaboczek.com/


kontakt@magdalenaboczek.com | 3  
 

Spis treści 
 

I. WITAJ ............................................................................................................................................... 4 

II. PODEJMIJ W KOŃCU DECYZJĘ ......................................................................................................... 5 

1. Czy miejsce do którego się wybierasz jest bezpieczne? .............................................................. 5 

2. Jakie są twoje największe obawy przed wyjazdem? ................................................................... 5 

3. Kup ten cholerny bilet! ................................................................................................................ 6 

III. ZACZNIJ PLANOWAĆ .................................................................................................................... 6 

1. Określ swoje zasoby .................................................................................................................... 6 

2. Napisz plan podróży! ................................................................................................................... 7 

3. Co musisz ogarnąć przed wyjazdem? .......................................................................................... 8 

4. Nie gadaj tylko działaj .................................................................................................................. 8 

5. Zostań księgową na swojej wyprawie ......................................................................................... 9 

IV. MOJE DODATKOWE PORADY ...................................................................................................... 9 

1. Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj .................................................................................................. 9 

2. Jedź i daj się ponieść .................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kontakt@magdalenaboczek.com | 4  
 

I. WITAJ 

Odkąd organizuję swoje wyprawy i opowiadam o nich, zarówno przed jak i po przyjeździe 

dostaję wiele pytań dotyczących moich wyjazdów. 

 

Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi na wszystkie pytania, ponieważ każdy z moich wyjazdów 

jest zupełnie inny i potrzebuje zupełnie innego podejścia przy organizacji. Jednak od dłuższego 

czasu zabierając się za planowanie swoich podróży kieruję się pewnym „standardem”, który 

sama opracowałam i który się u mnie sprawdza.  

Dlatego też postawiłam zebrać moją dotychczasową wiedzę i doświadczenie w postaci tego 

ebooka, który krok po kroku pokaże wam, jak ogarnąć ten cały przedwyprawowy chaos.  

Ale na początek …  

Kilka słów o mnie.  

Mam na imię Magda i w 2010 roku rozpoczęłam swoją górską przygodę, podczas której brałam 

udział w 24 wyprawach górskich, w tym w 14 zorganizowanych samodzielnie, bez udziału 

krajowych agencji trekkingowych i z niezbędnym udziałem agencji lokalnych. Od tego czasu 

odwiedziłam 23 szczyty niemal na każdym kontynencie. Jestem też autorką 16 przewodników 

– informatorów praktycznych m.in. o takich szczytach jak Elbrus w Rosji, Kilimanjaro  

w Tanzanii, Aconcagua w Argentynie, Huayna Potosi w Boliwii.  

Więcej o mnie przeczytasz na mojej stronie internetowej www.magdalenaboczek.com. 

A jeśli już dziś nasuwają ci się różne pytania dotyczące organizacji wyjazdów niekoniecznie  

w góry, to koniecznie napisz do mnie na adres kontakt@magdalenaboczek.com  

Z górskimi pozdrowieniami 

 

 

 Jak je organizuję? 

 Ile kosztują? 

 Czy się nie boję tak jeździć w góry sama? 

file:///C:/Users/MF/Downloads/www.magdalenaboczek.com
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II. PODEJMIJ W KOŃCU DECYZJĘ 

1. Czy miejsce do którego się wybierasz jest bezpieczne? 

Zapewne doskonale znasz ten moment „podjarania” miejscem, do którego chcesz pojechać.  

Ja też znam te emocje. W takim właśnie momencie radość nie zna granic i najchętniej od razu 

spakowałabym się i pojechała na wyprawę. 

Ale nie tak szybko. 

Zanim zaczniesz cokolwiek organizować, kupować bilety lotnicze, rezerwować hotele  

i pakować się na wyjazd, odpowiedz sobie na jedno z podstawowych pytań. 

Czy miejsce do którego się wybieram jest bezpieczne? 

Chodzi mi o kwestie polityczne i ustrojowe. Czy miejsce, do którego chcesz się wybrać nie jest 

obecnie w stanie wojny? Nie ma tam wysokiego ryzyka ataku terrorystycznego?  

Nie działają dość mocno rozpowszechnione grupy przestępcze? Jak w nim obecnie wygląda 

nastrój polityczny i społeczny? Czy są jakieś napięcia wewnątrz państwa, które mogą lada dzień 

wybuchnąć? 

Wiem i rozumiem, że wszystkiego przewidzieć się nie da, jak i nie wszystko musi się wydarzyć, 

ale przed każdym wyjazdem trzeba na wszystkie sprawy spojrzeć krytycznym okiem i ocenić 

realne ryzyko. Tym bardziej ma to znaczenie, jeśli zamierzamy wybrać się  

w samotną podróż. 

Warto też, odpowiadając sobie na powyższe pytania, zajrzeć na stronę konkretnej ambasady 

lub skontaktować się z konsulatem. Warto też sięgnąć do opinii osób, które niedawno 

odwiedziły miejsce, do którego się wybierasz. Dobrym rozwiązaniem jest też kontakt  

z obsługą hotelową, jeśli już masz zarezerwowany nocleg.  

W dzisiejszej dobie internetu nie jest to trudne, chociaż czasem będzie wymagało większego 

zaangażowania i znajomości języka, ale z pewnością dla własnego bezpieczeństwa warto 

poświęcić swój czas. 

2. Jakie są twoje największe obawy przed wyjazdem? 

Najczęstszym pytaniem, dotyczącym moich wyjazdów, jakie dostaje to: 

 Czy nie boję się jechać do obcego kraju?  

 Czy nie boję się jechać sama?  

 Czy nie czuję strachu w górach?  

I wiesz co wtedy odpowiadam? 
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„Jasne, że się boję. Musiałabym być szalona, żeby nie odczuwać strachu. Tylko, że ja z każdą 

wyprawą odczuwam go całkiem inaczej.” 

Ty też możesz. Wystarczy, że wypiszesz na pustej kartce wszystkie, dokładnie wszystkie, obawy 

dotyczące twojego wyjazdu. I mówię poważnie, wypisz wszystkie jakie tylko przychodzą Ci do 

głowy. 

Gdy już je wypiszesz, przyjrzyj się im i przeczytaj kilkakrotnie. Czy większość z nich nie wydaje 

ci się idiotyczna i irracjonalna? Czy nie sprawiają wrażenia wyssanych z palca?  

Kiedy spojrzysz na swój strach z innej perspektywy sama/ sam stwierdzisz, że tak na prawdę 

większość z sytuacji, które cię przerażają, w rzeczywistości nie istnieją.   

3. Kup ten cholerny bilet! 

Kiedy w 2015 roku zastanawiałam się nad wyjazdem na wulkan Elbrus w Kaukazie, miałam 

mnóstwo wątpliwości i obaw, czy w ogóle tam jechać. I mimo, że większość z nich nie była 

zasadna, a nawet powiedziałabym, że była idiotyczna, to jednak wciąż miałam problem  

z podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe. 

W sumie decyzja była podjęta, bo czułam wtedy, że chcę jechać i wiedziałam, że jestem  

w stanie samodzielnie wejść na tak wysoki jak dla mnie szczyt, jednak brakowało tej 

przysłowiowej kropki nad „i”, która pozwoliłaby mi iść dalej z całą organizacją wyjazdu. 

Wtedy właśnie wpadłam na pomysł, że jak kupię bilet lotniczy do Rosji, do Mineralnych Wód, 

to już nie będzie odwrotu, a ja w końcu będę mogła poczuć się, że jestem jedną nogą tam  

w górach. 

Tak właśnie zrobiłam. W końcu rozprawiłam się z ostatecznymi wątpliwościami, dotyczącymi 

wyjazdu i podjęłam decyzję o wyjeździe. 

Oto cała tajemnica, w jaki sposób ostatecznie przypieczętować swoją decyzję o wyjeździe.  

Po prostu kup ten cholerny bilet! I zacznij działać, organizować, myśleć tylko o tym „jak”,  

a nie czy „w ogóle”. Jak dojechać? Gdzie spać? itd. 

III. ZACZNIJ PLANOWAĆ 

1. Określ swoje zasoby 

Kiedy już zwalczysz swoje przekonania, podejmiesz decyzję o wyjeździe, a już na pewno gdy 

kupisz bilet lotniczy, nie będziesz mieć odwrotu i trzeba będzie zająć się organizacją całego 

przedsięwzięcia. 

Tylko jak to zrobić? Od czego zacząć?   
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Najlepiej od początku. Dokładnie. Zacznij od swojego punktu startowego, w którym obecnie 

się znajdujesz.  

Aby rozpocząć całą organizację wyprawy musisz najpierw określić swoje zasoby. To co już 

posiadasz i to, co będzie ci potrzebne w realizacji przedsięwzięcia. Sprzęt, umiejętności, czy 

też wiedza. Dokładnie określ na jakim poziomie obecnie się one znajdują.  

Osobiście nie wyobrażam sobie rozpoczęcia organizacji jakiegokolwiek wyjazdu bez określenia 

swoich zasobów na starcie. I nie ma znaczenia, czy planuję wyjazd pierwszy, czy też ósmy raz 

w swoim życiu.  

Zawsze przed każdym wyjazdem spisuję na kartce papieru sprzęt, który 

posiadam i który zabiorę ze sobą. Określam też wiedzę, czyli 

doświadczenie, które będzie mi potrzebne na miejscu oraz wskazuję te 

umiejętności, które pozwolą mi zrealizować wyprawę do końca,  

z sukcesem.  

Wiem, za pierwszym razem brzmi to dosyć przerażająco, ale pocieszę cię, że z każdym 

kolejnym wyjazdem będzie już zdecydowanie prościej!   

2. Napisz plan podróży! 

Jedną z najważniejszych rzeczy jaką trzeba przygotować przed wyjazdem jest dokładne 

określenie planu podróży. 

Zawsze przed każdym swoim wyjazdem określam jego plan, który obejmuje przejazd do 

miejsca docelowego, czas załatwienia formalności, dostanie się pod daną górę, czas 

poświęcony na działalność górską, odpowiedni czas na powrót do domu, czy też czas 

poświęcony na zwiedzanie i inne dodatkowe przyjemności. 

Oczywiście jadąc w góry nie przewidzisz wszystkiego, ale znając relacje innych uczestników, 

możesz określić i zaplanować odpowiedni czas na ewentualne przesunięcia w samym planie, 

np. ze względu na warunki pogodowe. 

Dla mnie sprawą oczywistą jest, że wybierając się na pięciotysięcznik muszę mieć minimum 

trzy do pięciu dni dodatkowych na wspinanie. Jadąc na sześciotysięcznik czas ten wydłużam  

o kolejne kilka dni i tak dalej.  

Ale dobrze napisany plan podróży nie musi dotyczyć tylko wyjazdów w góry. Wybierając się na 

Teneryfę miałam zaplanowany każdy dzień pobytu, włącznie z noclegiem i czasem 

przeznaczonym na odpoczynek. Pozwoliło mi to całkowicie wykorzystać czas podczas wyjazdu 

i zobaczyć jak najwięcej.  

Dokładnie przygotowany plan podróży nie tylko usprawni twój pobyt, ale także ułatwi 

organizację całego przedsięwzięcia już na miejscu.  
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3. Co musisz ogarnąć przed wyjazdem? 

Kiedy w 2014 roku wróciłam do domu ze swojej pierwszej samotnej wyprawy na wulkan Ararat 

i zaczęłam dogłębnie analizować cały wyjazd, doszłam do jednego wniosku, że błędy jakie 

popełniłam podczas tej wyprawy wynikają przede wszystkim ze słabej organizacji i braku 

pozyskania niezbędnych informacji jeszcze przed samym wyjazdem. 

Bez chwili wahania przygotowałam listę zadań do ogarnięcia przed wyjazdem, która 

towarzyszyła mi podczas organizacji mojej kolejnej wyprawy na Elbrus i podczas każdego 

dotychczas organizowanego przeze mnie wyjazdu. 

Gotową do wydruku listę znajdziesz w dokumencie pdf „Planer 

podróży”, który stanowi załącznik do poradnika.   

Lista zawiera wszystkie możliwe i niezbędne informacje, jakie powinny być zebrane jeszcze 

przed wyjazdem. Dokument został przygotowany z myślą o osobach wyjeżdżających w góry, 

ale przy drobnych modyfikacjach, na pewno przyda się innym podróżującym. 

A zatem, nie ma co zwlekać. Pobierz „Planer podróży”, wydrukuj i zacznij go uzupełniać,  

a żadne ważne kwestie organizacyjne nie umkną ci przed wyjazdem.  

4. Nie gadaj tylko działaj 

Czas na kwestie oczywiste i wszystkim bardzo dobrze znane, a mianowicie na „działanie”. 

Choćby nie wiem jak szczegółowe listy wypełnić i napisać dokładne plany podróży, to jednak 

żaden wyjazd się nie zorganizuje bez samego działania.  

Tak na prawdę więcej czasu i energii poświęcamy na „rozmyślania”, zamiast zabrać się do 

konkretnej pracy.  

Oczywiście przyczyn odwlekania naszych działań jest wiele, a jedną z tych najczęstszych jest 

strach oraz natłok zadań, których musimy się podjąć. Po prostu jest ich ogrom, na pierwszy 

rzut oka nie do ogarnięcia.  

Jak sobie skutecznie dać radę z takim problemem natłoku zadań? 

Podzielić je na mniejsze zadania. Im dokładniej tym lepiej. U mnie 

zazwyczaj są to mniejsze obszary, takie jak: wymiana waluty, zakupy 

żywności, rezerwacja hosteli, wydruk mapek itp.  

Po wypisaniu wszystkich niezbędnych spraw do załatwienia przed moim wyjazdem dzielę je 

na te, które mogę zrealizować jeszcze w Polsce i te, które czekają mnie do załatwienia już na 

miejscu. 
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I najważniejsze. Od razu zabieram się za ich realizację, tego samego dnia lub najpóźniej dnia 

kolejnego.   

5. Zostań księgową na swojej wyprawie 

Ktoś kiedyś powiedział, że może pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich jest jeszcze gorzej.  

I wiecie co ? 

Niestety miał rację.   

W dzisiejszych czasach nie ma co się łudzić, że wyjazdy, w szczególności w góry, nic nie kosztują 

... kosztują i to bardzo dużo.   

I jeśli nie permit pochłonie nam część planowanych wydatków na wyjeździe, to na pewno 

będzie to transport lotniczy. 

A przecież nie tylko z kosztów zezwoleń i biletu lotniczego składa się budżet wyprawy.   

Są jeszcze m.in. koszty: 

 transportu lokalnego,   

 noclegów, 

 jedzenia, 

 brakującego sprzętu 

Jak widać jest tego sporo. I jak to wszystko ogarnąć? 

Najnormalniej w świecie usiąść z kartką papieru w ręce i rozpisać dokładnie cały kosztorys 

wyprawy. Najpierw w walucie lokalnej, a następnie w przeliczeniu na złotówki, w podziale na 

odpowiednie pozycje i z uwzględnieniem odpowiedniego finansowego zapasu. 

Gotowy formularz wykazu kosztów na wyprawie znajdziesz  

w dodatkowym dokumencie pdf „Planer podróży” (Budżet wyjazdu), 

który stanowi załącznik do poradnika.   

IV. MOJE DODATKOWE PORADY 

1. Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj 

Jeśli miałabym podać jedną najważniejszą radę, jak zabrać się za organizację wyprawy lub 

podróży ?   
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To byłoby to ... czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj.   

Tylko co ?  

 blogi, 

 artykuły w prasie, 

 relacje, 

 cenne informacje,  

 przeglądaj zdjęcia i całe galerie, 

 oglądaj relacje wideo. 

W dzisiejszych czasach jest masa darmowej wiedzy w sieci. Wystarczy tylko po nią sięgnąć.  

Polecam przeglądanie zagranicznych serwisów społecznościowych, gdzie znajdziesz wiele 

cennych i gotowych informacji. Należy tylko pamiętać, aby informacje były stosunkowo nowe, 

dlatego też koniecznie sprawdzaj daty publikacji.  

2. Jedź i daj się ponieść 

Organizując mój ostatni wyjazd do Tanzanii na wulkan Kilimanjaro przyszła mi do głowy jedna 

złota myśl na zakończenie wyprawy.  

Jedź i daj się ponieść.   

Przestań się zastanawiać. Analizować i rozmyślać. Klamka zapadła, a ty za kilka godzin będziesz 

już w drodze. A na miejscu wyluzuj i od czasu do czasu daj się ponieść temu, co cię spotka po 

drodze.   

W końcu jesteś na urlopie.   

Powodzenia  
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