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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

Mistrzyni Polski 2020  w triathlonie na dystansie Ironman 70.3 
Ewa Komander wybiera do treningów sportowe słuchawki 
bezprzewodowe Creative Outlier Air Sports:

• całkowicie bezprzewodowe  • 30 godzin pracy
  10 godzin słuchawki + 2 ładowania z pudełka
• IPX5 odporne na pot i deszcz  • Bluetooth 5.0
• obsługa kodeków aptX i AAC  

WYŻSZA JAKOŚĆ - WIĘKSZA MOC!

Wejdź na snsklep.pl i pobierz specjalny set muzyczny, który porwie cię do treningu!

AIR SPORTS

dostępne 
w sklepach:

https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-sluchawki-bt-outlier-air-sports-czarne.bhtml


Zobacz wydania specjalne 
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Jak co roku mniej więcej o tej porze mamy dla Was 
wydanie specjalne iMagazine poświęcone sportowi. 
iMag Bike&Mountain to zbiór najciekawszych tekstów 
związanych z aktywnym trybem życia.

Tegoroczne wydanie skupia się w dużej mierze na 
górach. Nieprzypadkowo. Góry to idealne miejsce do 
spędzania wolnego czasu, odstresowania się. W nume-
rze, specjalnie dla Was, nasz główny partner wydania 
– firma Crido – opowiada jak dobrze i skutecznie inte-
grować pracowników właśnie podczas górskich wędró-
wek. Przedstawiamy niesamowity projekt 28 marzeń, 
w którym niepełnosprawni pasjonaci zdobywali koronę 
Polski. Rozmawiamy ze Staszkiem Berbeką, synem 
jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów. 
W numerze prezentujemy też najciekawsze sprzęty 

sportowe oraz oprogramowanie przydatne w górach, ale nie tylko – fani 
dwóch kółek też znajdą dla siebie dużo ciekawych materiałów. Ze swojej 
strony gorąco polecam tekst o treningach EMS, jeszcze ciepły najnowszy 
OnePlus Nord2 i wszechstronny Withings ScanWatch.

Numer nie powstałby bez naszych partnerów – firmy konsultingowej 
Crido oraz OnePlus, Withings i Creative.

Zapraszam do numeru!        Dominik Łada

ODPORNE NA POT
SŁUCHAWKI 

BEZPRZEWODOWE

Creative Outlier Active to eleganckie, bezprzewodowe, douszne 
słuchawki z technologią Bluetooth 4.1 z płaskim kabelkiem łączącym. 
Starannie opracowane słuchawki o matowym, czarnym wykończeniu 
ważą tylko 15g, są odporne na pot (IPX4). Wygoda ich noszenia
i odpowiednie dopasowanie sprawiają, że mogą towarzyszyć Ci podczas 
codziennych wyzwań. Niezwykle długi czas pracy baterii wynoszący 10 
godziny zapewnia, że zawsze będziesz mieć muzykę przy sobie.

Z tych słuchawek korzysta na co dzień Ewa Komander - Mistrzyni Polski
w Ironman 70.3 2018

WYGODNE
DOPASOWANIE

ODPORNOŚĆ
NA POT IPX4

CZAS PRACY
BATERII DO 10H

BLUETOOTH
4.1

WBUDOWANY
MIKROFON

WAGA
TYLKO 15g

dostępne w sklepach:

Partnerzy wydania:
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Sport i wspieranie innych 
– CRIDO pokazuje, jak to dobrze robić

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Sport i wspieranie innych – CRIDO pokazuje, jak to dobrze robić  |  Dominik Łada i Kinga Ochendowska

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76
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Dominik Łada: Co ma wspólnego ze sportem 
firma konsultingowa zajmująca się podat-
kami, prawem czy pozyskiwaniem dotacji? To 
dość odległe dziedziny.
Michał Gwizda: W sport zaangażowaliśmy 
się wiele lat temu, pewnie ponad dekadę. 
W większości przypadków sport jest dla ludzi 
odskocznią, zwłaszcza od siedzenia za biur-
kiem. Na początku było bieganie i sztafetowy 
ekiden, a potem zaczęliśmy organizować 
wyjazdy pod nazwą „CRIDO in motion”. Naj-
pierw były regaty, potem mikroolimpiady, 
zawody pływackie, turnieje siatkówki i wielo-
boje, np. triathlon, oczywiście z naszą własną 
nazwą: Criathlon. W większości przypad-
ków są to pomysły naszych pracowników, 
którzy chcą dzielić się swoimi sportowymi 
pasjami z innymi. Graliśmy w badmintona, 
wyjeżdżaliśmy na narty do Austrii, Słowacji 
i Gruzji, chodziliśmy po górach. CRIDO Ski, 
które rozpoczęliśmy wraz z moim zespołem 
na Chopoku w 2015 roku, stało się ogólno-
firmowym wydarzeniem i cieszy się dużą 
popularnością. Potem Paweł Toński i Monika 
Lewandowska rozpoczęli organizację wrze-
śniowych wędrówek górskich, czyli oprócz 
CRIDO Ski pojawiło się Hikido. Na narty jeź-
dziliśmy nawet dwoma autokarami, np. do 
Austrii, czyli w wyjeździe uczestniczyło około 
60 osób. Do Gruzji poleciało niemal 40. Crido 
Ski i Hikido są współfinansowane przez pra-
cowników, co umożliwia zwiększenie budżetu 
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i uatrakcyjnienie wyjazdu na tyle, by pojechać 
gdzieś dalej czy w ciekawsze miejsce. Choć 
istnieje też zasada, że w przypadku osób na 
niższych stanowiskach firma bardziej wspiera 
je finansowo, aby wszyscy mieli możliwość 
wzięcia udziału. Ciągle pojawiają się kolejne 
pomysły. Jeden z naszych kolegów – Michał 
Janowicz – pływa na wake’u i zaproponował, 
by zrobić wspólne wyjścia, a on chętnym oso-
bom będzie dawał lekcje. Więc dwa lata temu 
w lecie, w weekendy, był organizowany Crido 
Wake. W tym roku w moim zespole udało 
się zorganizować całodniowy piknik w Wake-
&Skate Parku w Książenicach. Myślę, że to był 
świetny sposób na relaks i pomysł na to, żeby 
oderwać się od biurka i spędzić czas w luźnej 
atmosferze, bez jakiejś rywalizacji, bez niepo-
trzebnych napięć. Taka mała postcovidowa 
terapia grupowa sportem.

DŁ: No właśnie – rywalizacja – gdy organizo-
waliście triathlon, rzeczywiście jej nie było?
MG: Triathlon był sztafetowy. Podzieliliśmy 
uczestników – a było ich sporo – na 13 drużyn, 
które zmierzyły się w dystansach pływackich, 
biegowych i rowerowych. W każdej drużynie 
było około sześciu osób. Na początku rozsta-
wiliśmy najmocniejszych zawodników, żeby 
każda grupa miała równe szanse, następnie 
pozostałych przydzieliliśmy do drużyn losowo. 
Oczywiście – jak w każdym sporcie – była 
rywalizacja – przede wszystkim pod kątem 
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ogólnego wyniku. Ale było zarówno serio, jak i na luzie. Nie zachowywaliśmy 
się, jak na mistrzostwach świata, chociaż wysiłek dla wielu był olbrzymi.

DŁ: A czy są wśród Was jacyś półprofesjonalni zawodnicy?
MG: Nie, chyba nie. Profesjonalne uprawnianie sportu jest trudne do pogo-
dzenia z pracą na co dzień. Natomiast ludzie u nas po prostu są bardzo 
aktywni w różnych dziedzinach sportu. Biegają na przykład w półmara-
tonach i nie wiem, czy to znaczy, że są już profesjonalnymi sportowcami, 
czy też nie. Może tak? Chyba w tym momencie żadnych triathlonistów nie 
mamy. Pracują u nas za to dziewczyny, które organizują wycieczki rowe-
rowe odbywające się dwa razy w tygodniu. Po pracy ruszają spod biura 
i proponują chętnym dwie formuły: pierwsza to Coffee Ride, w takim tem-
pie swobodnym, około 20–23 km/h. Druga to wersja szybsza, 27–30 km/h. 
Jeszcze w żadnym z nich nie uczestniczyłem, ale się wybieram.

DŁ: Paweł ostatnio mi opowiadał o tej rowerowej inicjatywie.
MG: Tak, bo te dziewczyny są właśnie z zespołu Pawła. Kończą pracę 
nieco wcześniej i sporo ludzi się do nich dołącza, czyli jest zainteresowa-
nie i potrzeba.
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DŁ: Macie jakieś grupy np. na Stravie czy w tym podobnych serwisach?
MG: Firmowych nie, ale może to jest pomysł! Staramy się w naszej firmie 
dbać o sportową kulturę. Dla przykładu: wybierając nową siedzibę, mieliśmy 
poważną dyskusję na temat tego, jaki będzie system parkowania rowerów 
oraz jak zorganizować szatnie i prysznice. Po raz pierwszy mamy do dys-
pozycji dwupoziomowe miejsca na rowery i już kilkukrotnie zdarzyło się, 
że musiałem parkować na górze, bo wszystkie dolne miejsca były zajęte. 
Jak chcesz jechać samochodem do centrum Warszawy, to musisz liczyć się 
z korkami i problemami z zaparkowaniem. Rower jest idealnym środkiem 
lokomocji przez większość roku! Ja rowerem dojeżdżam z Pruszkowa do 
Ronda Daszyńskiego w Warszawie w ciągu mniej więcej 40–45 minut. To 
praktycznie tyle samo, ile jechałbym samochodem. Jeżdżenie po mieście 
samochodem bywa bardzo uciążliwe, szczególnie w Warszawie. Wszyscy 
stoją w korkach, trąbią i stresują się bardziej, niż to jest warte. Zresztą i tak 
wkrótce miasta będą coraz bardziej zamknięte dla samochodów, więc pozo-
stanie albo komunikacja miejska, albo właśnie rower.

DŁ: Macie kolejne sportowe plany?
MG: Sytuacja covidowa nie ułatwia organizacji takich masowych inicjatyw, 
więc skupiamy się na drobnych przyjemnościach, takich jak wycieczki rowe-
rowe, o których wspomniałem. Planujemy reaktywację Hikido, bo w zeszłym 
roku wyjazd przegrał z wirusem. Niestety, w tym roku narty też przegrały, 
ale liczymy, że nadchodząca zima będzie dla Crido Ski wirusowo łaskawsza. 
W styczniu 2020 roku udało się nam jeszcze pojechać do Austrii na narty, 
ale ponieważ było to już na granicy lockdownu, to uznaliśmy, że rezygnu-
jemy z pozostałych grupowych wyjazdów. Liczymy na to, że w tym roku 
Pawłowi uda się pojechać z całą ekipą chętnych we wrześniu w góry, no 
i oczywiście chcielibyśmy jechać na narty. Myśleliśmy o Ukrainie jakiś czas 
temu, bo kuszą nas niestandardowe kierunki, zwłaszcza że Gruzja okazała 
się bardzo ciekawa i trochę dzika. Kolejnym pomysłem był wypad do Arme-
nii, w podobnej formule jak poprzednio. Chodzi nie tylko o koszty, ale rów-
nież o logistykę – ponieważ mamy tak wielu chętnych, to musimy wcześniej 
upewnić się, że wyjazdem nie sparaliżujemy normalnego funkcjonowania 
firmy. Zamierzamy wyruszyć w środę wieczorem, czyli śpimy w samolocie 
albo w autokarze. To tnie koszty dodatkowych noclegów i sprawia, że pod 
kątem finansowym wyjazd jest dostępny dla większej liczby zainteresowa-
nych. Poza tym zobaczymy, czy uda nam się powrócić do organizowania 
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innych aktywności sportowych. Gdy byliśmy 
mniejszą firmą, łatwiej było to logistycznie 
zaplanować. Obecnie, mając około dwustu 
pięćdziesięciu pracowników, musimy uważnie 
planować lokalizację, by nie tylko efektywnie 
wypocząć, ale jednocześnie się zintegrować. 
Bo sport to działania zespołowe, a na tym 
zależy nam najbardziej.

DŁ: Wiemy już, że jako firma angażujecie się 
w działania sportowe. Skąd jednak pomysł 
na wsparcie inicjatywy „28 marzeń”?
MG: Wszystko zaczęło się od tego, że nie poje-
chaliśmy w góry ze względu na pandemię. Mie-
liśmy przygotowany budżet i nie chcieliśmy go 
zmarnować, więc zapytaliśmy ludzi w zespole, 
co chcieliby zrobić z tymi funduszami. Jednym 
z pomysłów było wsparcie działalności cha-
rytatywnej, więc zaczęliśmy rozglądać się za 
inicjatywą, która by nas poruszyła. „28 marzeń” 
wydało nam się idealne – nie tylko związane 
z górami, ale bardzo ambitne i wymagające, 
a jednocześnie wspierające ludzi z różnymi 
formami niepełnosprawności.

DŁ: Zdobycie korony Polski w tak niecodzien-
nym składzie to niesamowity pomysł.
MG: Poza tradycją angażowania się w kulturę 
sportu, mamy też tradycję angażowania się 
w działalność charytatywną, ale tu też inspi-
rują nas pracownicy. Od początku naszego ist-
nienia współpracujemy z Fundacją Wspólnoty 
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„Burego Misia”, wspierającą ludzi z niepełnosprawnością intelektualną 
i ruchową. Informację o Burych Misiach i pomysł ich wspierania zaszczepił 
w nas Adam Grzymisławski, nasz pracownik, który jeszcze na studiach był 
związany z tą Fundacją. To jest wspaniałe miejsce – osada na Kaszubach, 
gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą nie tylko mieszkać, ale również 
pracować w gospodarstwie, m.in. przy produkcji serów przygotowywanych 
według oryginalnych receptur. Byłem gościem osady z całą rodziną kilka lat 
temu, to miejsce warto poznać, jeśli chce się poczuć dobro i zrozumieć, jak 
wiele trudności można pokonać, jeśli tylko się chce, a przy okazji objeść się 
serami i innymi misiowymi przetworami. Co roku ich wspieramy, kupując 
od nich produkty i angażując się w ich działania. Osoby zatrudnione w osa-
dzie mogą tam przebywać na stałe albo przyjeżdżać na turnusy. Co więcej, 
w przypadku problemów lub niespodziewanych okoliczności, jak na przy-
kład choroba w rodzinie, osoby z niepełnosprawnościami mają tam zapew-
nione miejsce – dom, zajęcie i opiekę. Wspólnota się rozwija, teraz planują 
założyć stawy rybne. Ich produkty można znaleźć w wielu kaszubskich 
hotelikach i sklepikach, do Warszawy niestety docierają rzadziej. Można je 
czasem znaleźć na targach śniadaniowych, ale częściej jeżdżą w kierunku 
Wielkopolski. Takie inicjatywy, polegające na wspieraniu osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, są nam bardzo bliskie. Zwłaszcza dlatego, że 
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promują niezależność i przedsiębiorczość. Pozwalają tym osobom znaleźć 
swoje miejsce w życiu i pokazują, że podobnie jak w sporcie, jeśli wierzymy 
w siebie, możemy osiągnąć więcej, niż  nam się wydaje.

W CRIDO zachęcamy wszystkich do realizowania swoich pasji i dzielenia 
się nimi z innymi. Osobiście, kiedy przeglądam CV, sprawdzam, jakie zain-
teresowania pozazawodowe ma kandydat i w jaki sposób może wzbogacić 
nasz zespół. Bo wystarczy jedna osoba, która pociągnie za sobą innych, 
by wyruszyć na wyprawę, która może okazać się przygodą życia. Zawsze 
warto próbować nowych rzeczy, angażować się w różne inicjatywy i zarażać 
swoim entuzjazmem innych. Niekoniecznie trzeba od razu wydawać mają-
tek – wystarczy chcieć i próbować, bo na każdego czeka gdzieś ta idealna 
dziedzina sportu czy hobby, któremu warto się poświęcić.

Michał Gwizda jest partnerem zarządzającym, odpowiedzialnym za 
zespół Biznes i innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w projektach 
doradczych związanych z innowacjami oraz badaniami i rozwojem.

GÓRY 21



DOMINIK ŁADA
@dominiklada

28 marzeń  |  Dominik Łada

28 marzeń
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Dominik Łada: 28 marzeń to ambitny projekt.
Grzegorz Mikuła: Gdy się pracuje jako menadżer mistrzyni olimpijskiej, 
Justyny Kowalczyk-Tekieli, poprzeczka zazwyczaj wisi wysoko. Nie inaczej 
było w przypadku projektu „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na 
szczyt”. Nigdy wcześniej tak liczna grupa osób z niepełnosprawnościami 
oraz ich wychowawców nie wyruszała po Koronę Gór Polski, czyli po 28 
szczytów we wszystkich górskich pasmach w naszym kraju. Nasza drużyna 
liczyła szesnastu bohaterów! Daliśmy sobie na skompletowanie Korony 
rok. To były cztery wyprawy, każda trwająca ponad tydzień i każda inna. 
Było zderzenie z niecodziennym wysiłkiem, bo zdarzyło się zdobywać 
i dwa szczyty jednego dnia, był śnieg na szczycie Śnieżki, było wspinanie się 
w uprzężach, gdy szliśmy na Rysy doskonale zabezpieczani przez przyjaciół 
z TOPR i GOPR. Dostarczenie specjalistycznego sprzętu, opracowanie logi-
styki, wybór miejsc noclegowych, zapewnienie bezpieczeństwa na wypra-
wach, zaplanowanie, w jaki sposób chcemy o tym wszystkim opowiadać 
w mediach – wymagało zaangażowania wielu osób i firm. Na szczęście oka-
zało się, że ludzi dobrej woli jest każdego dnia więcej wokół nas i to było 
niesamowite doświadczenie w tym projekcie. 
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DŁ: Od czego wszystko się zaczęło?
GM: To już anegdotyczna historia, ale 
wszystko zaczęło się od maila z tajemniczego 
adresu romcio26@... Roman Jankowski, pomy-
słodawca wypraw, a na co dzień wychowawca 
w ośrodku i szkole dla niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży w Działdowie, napisał do 
nas z prośbą o wsparcie finansowe lub jakiś 
gadżet Justyny Kowalczyk na licytację. Mail, 
jakich wiele wpada do skrzynki, gdy pracuje 
się z gwiazdą sportu, choć nie w każdym 
jest od razu numer konta do wpłat. Szcze-
rze mówiąc, za co dzisiaj musimy przeprosić 
Romana, pojawiła się w naszej głowie myśl, 
że ktoś nas chce naciągnąć na kasę. Zadzwo-
niliśmy do ośrodka w Działdowie, ale okazało 
się, że historia jest prawdziwa. Roman rze-
czywiście tam pracuje, marzy o Koronie Gór 
Polski, zbiera pieniądze… Zaczęliśmy dopy-
tywać Romana, o jakiej kwocie myśli, jaki 
ma być budżet projektu. I wtedy okazało się, 
że po pierwsze potrzeba na projekt ponad 
120 000 zł, a po drugie… jesteśmy jedynymi 
osobami, które odpowiedziały na jego wia-
domość, a maili rozesłał ponad setkę. To była 
spontaniczna decyzja – spróbujmy zrobić to 
razem, aby marzenia młodzieży i wychowaw-
ców z Działdowa nie trafiły do kosza. I zaczęła 
toczyć się lawina zdarzeń. Jarek Daniel 
z Salewy po 5 minutach rozmowy powie-
dział, że idą z nami. Dzięki niemu otwarły się 
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drzwi do TOPR i GOPR. Zaufali nam starzy, dobrzy znajomi z Santander 
Consumer Banku i Fundacji Lotto. Capital Park zaraził pomysłem Crido. 
Sławek Rykowski przetarł szlak do programu „Pełnosprawni” w TVP Sport 
i zaprezentował projekt kapitule przyznającej statuetki Czempiona na Gali 
Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego. Momentami musieliśmy się mocno 
szczypać, aby uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. 

DŁ: Kim są uczestnicy?
GM: To opiekunowie i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego w Działdowie oraz z Niepublicznej Szkoły Przysposa-
biającej do Pracy w Działdowie. Fantastyczne osoby. Stworzyli drużynę, 
w której każdy czuł się doskonale. I nie mówię tylko o stałych uczestnikach 
wypraw, ale przede wszystkim o ambasadorach, fotografach, ekipie filmo-
wej, kierowcach. Mieli serca na dłoni dla wszystkich, którzy pojawiali się na 
wyprawach. Gdy więc we wrześniu 2019 roku spotkaliśmy się w Zakopanem 
na finałowej gali, czuliśmy się jak jedna, wielka rodzina. 

DŁ: Projekt bardzo fajnie się rozpropagował, macie świetnych ambasadorów.
GM: Postanowiliśmy na początku projektu, że chcemy zaprosić do 
udziału w wyprawach 28 ambasadorów – każdego na inny szczyt. Znów 
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ambitnie! I że będą to zarówno osoby z pierwszych stron gazet, jak 
i takie nikomu nieznane, bo wszyscy jesteśmy równi. I to okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Na szlaku pojawiła się Justyna Kowalczyk-Tekieli 
i jej mąż Kacper Tekieli, wybitni himalaiści Kinga Baranowska i Krzysztof 
Wielicki, ale także niewidzący wspinacz i podróżnik Jerzy Płonka, aktor 
Piotr Zelt czy też Paweł Toński i Monika Lewandowska z Crido. Spotkanie 
z ambasadorami było dla uczestników wypraw wielkim przeżyciem, ale 
myślę, że także dla ambasadorów były to niezapomniane chwile, taka 
emocjonalna sytuacja „win-win”. 

DŁ: Jakie macie dalsze plany?
GM: W założeniu wyprawa po Koronę Gór Polski miała nie mieć ciągu 
dalszego. Jednak zbudowane przez rok relacje, więź między uczestni-
kami, ambasadorami, naszymi partnerami a przede wszystkim świado-
mość, jak bardzo takie projekty pomagają osobom niepełnosprawnych 
stawać się integralną częścią społeczeństwa, jak bardzo otwierają te 
osoby na społeczeństwo i przygotowują do dorosłego życia, sprawiła, 
że będzie ciąg dalszy. We wrześniu tego roku rusza projekt „28 marzeń 
– niepełnosprawni w drodze na Hel”. Tym razem chcemy pokonać na 
rowerach szlak ze Świnoujścia do Krynicy Morskiej i zdobyć po drodze 
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wszystkie latarnie morskie. Znów dajemy 
sobie rok na realizację celu. W detalach 
mamy rozpisane trzy wyprawy. Drużyna 
z Działdowa liczy tym razem 22 osoby. 
Do tego 17 ambasadorów. Udział potwier-
dził m.in. zawodowy kolarz Tomasz Mar-
czyński, dziennikarz i podróżnik Jakub 
Porada, pisarz dla dzieci Grzegorz Kas-
depke, komentator Eurosportu Adam 
Probosz. Poprzeczka znów wisi wysoko, 
bo chcemy zabrać na wyprawy młodzież 
z o wiele wyższym stopniem niepełno-
sprawności – część pojedzie sama, na 
tandemach, a część w specjalnych przy-
czepkach. Przed nami ponad 500 kilome-
trów wielkiej przygody. 
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Hikido – czyli sposób na integrację w firmie  |  Dominik Łada

Hikido
– czyli sposób na integrację w firmie

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76
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Dominik Łada: Opowiedz nam o Hikido.
Paweł Toński: Masz jakieś konkretne pytania, czy mam ogólnie opowie-
dzieć o tej inicjatywie?

DŁ: Co to jest Hikido, skąd się wzięło, dlaczego taka nazwa?
PT: Zaczęło się w 2017 roku. Monika Lewandowska, która jest u nas starszym 
menedżerem, rzuciła hasło, że w firmie sporo ludzi chodzi po górach i że 
fajnie by było zorganizować dla nich niezobowiązujący wyjazd integracyjny. 
To trochę pochodna pomysłu Michała Gwizdy, który już wcześniej organizo-
wał firmowe wyjazdy na narty, pod nazwą CRIDO Ski. Te wyjazdy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, ludzie je lubili, więc była duża szansa, że polubią 
również górskie wędrówki. Monika wiedziała, że ja też chodzę po górach, 
więc czuła, że łatwo zyska sprzymierzeńca. Sama podjęła się zadań organi-
zacyjnych oraz planowania tras. Zasada była prosta: zrobić coś z ludźmi na 
bazie wspólnych pasji, niezobowiązująco, bez spinania się.

DŁ: Ile osób wzięło udział w tych wyjazdach?
PT: W pierwszym wyjeździe wzięło udział ponad 30 osób. W tamtym czasie 
w firmie było około 200 pracowników. W kolejnej edycji Hikido było to 
już około 60 osób, w tej chwili na wyjazd w Karkonosze zapisało się nie-
mal 70 pracowników. To już prawdziwa banda! Jak wysiadasz z autokaru, 
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po nocnej podróży, robi to naprawdę duże wrażanie. Potem się rozcho-
dzimy i wrażenie tłumu trochę znika – góry są duże, a my nie chodzimy na 
wycieczki całą grupą, dzierżąc firmowe flagi. Ludzie organizują się w małych 
podgrupach i potem widzimy się to tu, to tam, siadamy gdzieś, rozma-
wiamy o tym, co kto robił. Oboje z Moniką uważamy, że chodzenie w góry 
to raczej indywidualne przeżycie, a nie autokarowa wycieczka krajoznaw-
cza, chcemy też, żeby uczestnicy wyjazdów mogli poniekąd sami decydo-
wać o tym, jaką trasę wybiorą.  

DŁ: A jakie kierunki – tylko Polska czy wyjeżdżacie też za granicę?
PT: Za pierwszym razem pojechaliśmy w Bieszczady, bo to ukochane góry 
Moniki, więc czuła się tam komfortowo – zarówno pod względem organiza-
cji, jak i wyboru tras, miejsc noclegowych, interesujących lokalizacji. Drugi 
wyjazd był w Tatry Niskie na Słowacji. Mieliśmy chodzić przez trzy dni, ale 
ze względu na warunki skończyło się na dwóch dniach – jednym w Niskich 
i jednym w Wysokich. Planując trasy, zazwyczaj nie wybieramy bardzo dłu-
gich i trudnych szlaków, tak żeby nie przerazić początkujących czy mało 
doświadczonych w chodzeniu po górach osób. Żeby najlepiej wykorzystać 
czas, w góry podróżujemy nocą. Rano wysiadamy z autokaru i chodzimy po 
górach, potem nocleg, kolejny dzień wędrówki i następny nocleg. Trzeciego 

GÓRY 30



dnia idziemy w góry, zostawiamy kilka pokoi, 
żeby mieć, gdzie się odświeżyć po całym 
dniu, a wieczorem wsiadamy do autokaru 
i wracamy do domu. Wyjazdy są współfi-
nansowane – część pokrywa CRIDO, resztę 
pracownicy. My dajemy jeden dzień wolny, 
pracownicy we własnym zakresie biorą drugi. 
Takie rozwiązanie pozwala zebrać grupę, 
która naprawdę jest zainteresowana chodze-
niem po górach i sprawia im to wielką frajdę. 

DŁ: Chodzicie po górach stacjonarnie czy 
raczej przemieszczacie się z całym sprzętem?
PT: Nie, tacy hardcorowi to nie jesteśmy. 
Nie jest też łatwo zapewnić nocleg w jed-
nym miejscu tak dużej grupie ludzi, ale się 
staramy. Przecież chodzi właśnie o to, żeby 
był element poznawania się i integracji. 
Zazwyczaj wyruszamy z bazy rano i wracamy 
wieczorem, czasami w miejscu zejścia z gór 
czeka na nas autokar, który zabiera nas do 
kolejnego punktu noclegowego. Oczywiście 
mamy „dzienne plecaki” na najpotrzebniej-
sze rzeczy, ale cała reszta zostaje w bazie 
stacjonarnej. 

DŁ: A kto wybiera trasy?
PT: Trasy zazwyczaj proponuje Monika 
– wybiera trzy opcje, które nazywamy 
„zakapiory”, „zakapiorki” i „małe zakapiorki” 
– w zależności od długości i trudności. Ludzie 
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zazwyczaj trzymają się ustalonych tras, ale w sensie formalno-prawnym to 
wyjazd prywatny, więc nikt nikogo nie pilnuje i nie sprawdza, czy idzie tą, 
czy tamtą drogą. Pierwszego dnia zazwyczaj wyruszają wszyscy, drugiego 
dnia zdecydowana większość – około 80–90%, trzeciego dnia bywa różnie, 
nie ukrywam. Ale też pogoda ma znaczenie. Kiedy mieliśmy pełne trzy 
dni słońca, to w zasadzie chodzili wszyscy, poza piątką, która pojechała 
na szybowce. Na ostatnim wyjeździe, w Tatrach, przez dwa dni chodziła 
większość, trzeciego dnia była kiepska pogoda, więc w góry poszliśmy tylko 
w piątkę, a reszta na termy. Było zimno i pochmurnie, na górze zaczęło 
padać, więc nie było specjalnie sensu nalegać. Z reguły jest tak, że wybie-
ramy popularne trasy. Część ludzi nigdy nie była w górach albo byli dzie-
sięć lat temu na obozie szkolnym. To jest fajne, że mają szansę pochodzić 
po górach w miarę swoich możliwości. 

DŁ: Czy to są zawsze ci sami ludzie, czy drużyna się zmienia?
PT: Monika i ja byliśmy na wszystkich i myślę, że takich osób, które zaliczyły 
wszystkie trzy wyjazdy, było kilkanaście. Na pewno ekipa trochę się zmie-
nia, chociażby dlatego, że chętnych przybywa za każdym razem.
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DŁ: Jak myślisz, czy takie wyjazdy są lepszą formą integracji niż standardowe 
firmowe spotkania? Wydaje się, że niewiele firm wybiera Waszą formułę.
PT: Nie do końca. Są firmy, które również organizują takie wyjazdy, chociaż 
na tak dużą skalę jest ich stosunkowo mało. Trudno powiedzieć, czy to 
lepsza forma, bo nie wszyscy mogą lub chcą w nich uczestniczyć. Ludzie, 
którzy się na to decydują, są od strony integracji „losowi”, więc czasem 
mogą nie mieć bezpośrednich biznesowych potrzeb integracyjnych z pozo-
stałymi. Ale jesteśmy tam razem, jedziemy w miejsca, do których ludzie 
chcą pojechać, a i integracja następuje samoistnie, nawet jeśli jest bardziej 
towarzyska a mniej biznesowa. Dla mnie jest to łączenie się w pasji. Zresztą 
z tą pasją to może trochę przesadzam, bo pewnie dla części to tylko przy-
jemne wydarzenie mające związek z firmą, która to wspiera, ale nie kładzie 
na nic nacisku. Nie ma przymusu uczestniczenia w aktywnościach czy pod-
sumowujących prezentacji, które często towarzyszą typowym integracjom. 
Być może to nie jest lepszy sposób niż ogólnofirmowy wyjazd, bo wtedy 
są wszyscy, mają wspólne przeżycia i dzielą się nimi. Ale też nie jest tak, że 
Hikido zupełnie zastępuje tradycyjną integrację w naszej firmie. 

DŁ: Zakładam natomiast, że na taki wyjazd jedzie się z prawdziwą ochotą…
PT: Oczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, firma, co prawda daje 
jeden dzień wolnego, ale drugi uczestnicy biorą sami, więc w wyjazd 
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inwestują. To nie jest żaden obowiązek, bo trudno komuś w takiej sytu-
acji cokolwiek nakazywać. To jest po prostu jedna z fajnych rzeczy, które 
robimy w CRIDO. I cieszymy się, że ludzie, którzy z nami pracują, mają 
chęć dzielenia się z innymi swoimi pasjami i starają się, by wszyscy na tym 
korzystali. To bardzo miłe. W zasadzie, z racji tego, że to Monika wszystko 
organizuje, to ona powinna z Tobą na ten temat rozmawiać. Z pewnością 
byłaby w stanie powiedzieć dużo więcej i z szerszej perspektywy, bo ona 
właśnie wkłada w to najwięcej pasji i dzięki niej to się dzieje. 

DŁ: Na koniec powiedz mi jeszcze, skąd wzięła się nazwa Hikido?
PT: Nazwę akurat wymyśliłem ja, ale to było bardzo intuicyjne – Hike 
i CRIDO, czyli po prostu Hikido. Ludziom czasem różnie się to kojarzy, nie-
którzy mylą Hikido z haiku albo z aikido, natomiast dla mnie to jest oczy-
wiste – hike, czyli wędrówka z CRIDO.

Paweł Toński jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za 
zespół ds. podatków od nieruchomości w CRIDO. Jest współzałożycie-
lem i prezesem zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.
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Stanisław Berbeka – autor filmu dokumentalnego „Dreamland” 
i właściciel studia graficznego Yak-Yak. Nierozerwalnie związany 
z górami, tak z uwagi na rodzinę, jak i własne wyprawy. Syn Macieja 
Berbeki, zdobywcy pięciu ośmiotysięczników, pierwszego człowieka, 
który tę barierę przekroczył zimą. Z nami rozmawia o górach, rodzinie, 
swoim filmie i oczywiście nowych technologiach.

O górach z bliska i z dystansem, rozmawiamy ze Staszkiem Berbeką  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

O górach z bliska i z dystansem, 
rozmawiamy ze Staszkiem Berbeką
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Paweł Okopień: Gdzie można obejrzeć Twój film? I czy jest szansa, że 
pojawi się też w szerszej dystrybucji, na przykład w popularnych serwi-
sach VOD, jak Netflix czy Player?
Staszek Berbeka: Dreamland można obecnie zobaczyć na kilku polskich 
platformach filmowych – m.in. mojeekino.pl, filmygorskie.pl. Jest również 
dostępny na moim profilu na Vimeo. Całą promocją filmu i dystrybucją 
zajmuję się sam, więc jest trudniej, choćby dotrzeć do Netfliksa – ale może 
się uda! Na pewno bym tego chciał. Film zdobył nagrodę na Festiwalu 
w Trento w 2020 roku i właśnie dogrywamy szczegóły, żeby był dostępny 
na włoskiej platformie VOD NEXO+.

PO: Bez trudu film odnajduje w serwisie filmygorskie.pl, chociaż uważam, 
że zdecydowanie jest to uniwersalna opowieść nie tylko dla fanów hima-
laizmu czy osób zainteresowanych bezpośrednio Twoim Tatą. Czy trudno 
jest wybić się z takim dokumentem właśnie poza ten świat „górski”? I czy 
na co dzień odczuwasz istnienie tej społeczności wspinaczy, miłośników 
gór? Ta społeczność w jakiś sposób pomagała Ci przy filmie?
SB: Myślę, że filmom o tematyce górskiej trudno jest wyrwać się ze środowi-
ska. Często są to filmy bardzo mocno związane z tym tematem i niezrozu-
miałe dla szerszego grona odbiorców. Cieszę się, że mówisz, że „Dreamland” 
to uniwersalna opowieść, pokazująca życie mojego ojca nie tylko od strony 
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górskiej, ale właśnie opowiadająca jego historię bardziej intymnie, prywat-
nie. Chciałem, żeby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie.

PO: Miałeś swój udział przy produkcji filmu fabularnego Broad Peak? Jak 
oceniasz ten pomysł?
SB: Razem z braćmi mieliśmy możliwość konsultacji na etapie scenariu-
sza, cała ekipa filmowa jest z nami w stałym kontakcie i staraliśmy się, jak 
mogliśmy, pomóc. Część zdjęć była nawet kręcona u nas w Zakopanem, 
w naszym domu rodzinnym. Jestem bardzo ciekawy rezultatu i czekam 
z niecierpliwością na premierę.
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PO: Od dziecka byłeś związany z górami, także rodzinnymi doświadcze-
niami z przeszłości. Jakie jest zatem Twoje podejście do gór? Czy przez 
film, który zrealizowałeś i też mieszkanie poza Zakopanem Twoja perspek-
tywa znacząco się zmieniła?
SB: Poza Zakopanem mieszkałem jakieś 10 lat (studia na ASP w Gdań-
sku). Teraz już jestem z powrotem! Myślę, że to jest moje miejsce i bardzo 
się cieszę, że właśnie tu mamy z Julą piękny dom i wspaniałe dzieciaki 
– Tadzia, Maciusia i Hanię. Góry są we mnie od dziecka. Po tym wypadku 
Taty jeszcze bardziej mnie pociągają, interesują i inspirują.

PO: Uprawiałeś lub uprawiasz inne dyscypliny sportowe? Pasjonujesz się 
jakimś sportem?
SB: U mnie na pierwszym miejscu jest zdecydowanie narciarstwo, szcze-
gólnie skitury. Tatry dają ogromne możliwości dla tzw. wyryp narciarskich. 
Dlatego jak tylko mogę, to zimą staram się wychodzić w góry i spędzać 
tam czas. Szczególnie to ważne, bo pracuję jako grafik i długimi godzinami 
siedzę przy komputerze. Mam góry pod nosem, zdarza się więc, że jeszcze 
przed rozpoczęciem pracy zaliczy się jakąś szybką turę.

fot. Marcin Kin
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PO: iMagazine to miesięcznik technologiczno-lifestyle'owy, nie może więc 
zabraknąć pytań o technologie. Jakie rozwiązania technologiczne naj-
bardziej doceniasz w sporcie, himalaizmie, ale też swojej pracy grafika, 
twórcy?
SB: Oj tak, w górach gadżetów technologicznych jest pełno, na pewno 
ostatnio niesamowite jest wykorzystanie w himalaizmie dronów, dzięki 
którym już np. udało się przeprowadzić udaną akcję poszukiwawczą czy 
dostarczyć choremu leki na wysokości. (udało się to Bartkowi Bargielowi). 
Ale niezłym gadżetem są zegarki, w których mamy barometr, kompas, 
wgrane mapy i masę innych fajnych, a przede wszystkim przydatnych funk-
cji. Zresztą sam smartfon również jest ważny. Jako grafik natomiast bardzo 
cenię sobie tablet graficzny. No i dobry monitor!

PO: Wydaje się, że góry są miejscem, w którym można się doskonale 
odciąć od tego świata przepełnionego gadżetami, bycia w ciągłym kon-
takcie. Jednocześnie obserwując kilka wypraw w Himalaje tylko od strony 
medialnej, wydaje mi się, że i tam dopadło ludzi bycie zawsze online. 

fot. Marcin Kin
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Z jednej strony to na pewno zwiększa bez-
pieczeństwo i jest ułatwieniem komunikacji. 
Cieszy fakt, że zdobycze współczesnego 
świata na to pozwalają. Z drugiej strony góry 
zawsze były postrzegane przeze mnie jako 
okazja do pewnej ucieczki myślami, pozosta-
nia sam na sam ze swoją głową i przyrodą. 
Jak Ty to odbierasz?
SB: Zgadzam się z Tobą. Dla mnie góry to 
przede wszystkim ten czas sam na sam – ze 
swoimi problemami, słabościami, nie tylko 
fizycznymi, ale i też psychicznymi. Wydaje mi 
się, że stało się coś złego w związku z tym, że 
mamy teraz możliwość oglądania tragedii na 
żywo. To nie jest dobre, przede wszystkim dla 
rodziny. Ludzie w ogóle o rodzinach w takich 
momentach nie myślą i potrafią wypisywać 
w internecie straszne rzeczy.

PO: Jakie są Twoje plany na najbliższą przy-
szłość? Czy masz jakieś konkretne cele, nowe 
projekty, które chcesz wkrótce zrealizować? 
Czy po „Dreamland” zamierzasz tworzyć 
kolejne filmy?
SB: Mam w planie kilka wyjazdów narciar-
skich, ale przede wszystkim chciałbym 
się realizować filmowo. W tym momencie 
pracuję nad projektem, ale jak już będzie 
wszystko dograne, to będę informował.

PO: Będziemy trzymać kciuki całą ekipą iMa-
gazine. Dziękuję za rozmowę!
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Górskie gadżety iMaga

Xtorm XXR105 – Powerbank na trudne warunki
Pojemny powerbank to podstawa wszystkich wojaży. Produkt Xtorm 
powinien sprawdzić się w warunkach wręcz ekstremalnych – jest wodo-
odporny, wytrzymały, ma 10 000 mha pojemności, więc starczy na kilka 
ładowań iPhone’a i to szybkich (20W). W dodatku ma podwójny panel 
solarny, jest zatem szansa, że sam się naładuje i pozwoli funkcjonować 
nam nawet kilka dni bez gniazdka.

Producent: Xtorm Cena od 350 PLN

Górskie gadżety iMaga  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Namiot na samochód 
– Thule Tepui Kukenam 3
Samochodem w góry? Są miejsca w Euro-
pie, gdzie można wjechać w naprawdę 
ciekawe miejsca i biwakować, podró-
żować, trekingować. Namiot na samo-
chodzie to bardzo ciekawa alternatywa 
zarówno dla zwykłych namiotów, jak 
i po części kampera. Po pierwsze namiot 
taki bardzo szybko się rozkłada, nie 
ma też problemu z podmokłym pod-
łożem, poranną rosą. Zdecydowanie 
ciekawa opcja na dalsze, dzikie wojaże, 
zwłaszcza w połączeniu z terenowym 
samochodem.

Producent: Thule 
Cena: 8699 PLN
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Thule Sapling – na pierwsze 
górskie przygody
Thule specjalizuje się w bagażnikach 
samochodowych, plecakach, a także 
wózkach dziecięcych. Nowością w ofercie 
jest nosidełko stworzone z myślą stricte 
o górskich wędrówkach. Praktyczne, 
wygodne, z dodatkowymi kieszonkami 
i przystosowane nawet dla nieco star-
szych maluchów. Jeśli chcecie razem 
ze swoimi dziećmi podziwiać górskie 
szlaki, a dzieci są jeszcze zbyt małe na 
samodzielne wędrówki lub wiecie, że 
mogą nie dać rady i trzeba będzie je 
nosić, to Thule Sapling będzie rozwiąza-
niem, które da radę nawet w najbardziej 
wymagających warunkach.

Producent: Thule     
Cena: 1519 PLN
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Ecco Exohike 
z podeszwą 
Michelin
Oferta butów duńskiego 
producenta wyróżnia się na 
tle portfolio innych firm. 
W Ecco znajdziemy obok 
obuwia casualowego czy 
biznesowego także buty 
do golfa oraz wiele modeli 
butów trekkingowych. Bar-
dzo ciekawie prezentują 
się buty z serii Exohike 
wykonane z nieprzemakal-
nego Gore-Texu, z wygodną 
wkładką i dobrze zabezpie-
czające kostkę. Co ciekawe 
podeszwa zewnętrzna 
została wykonana z gumy 
Michelin. Jak widać to, co 
sprawdza się w oponach, 
może też przyczynić się do 
poprawy przyczepności 
naszych nóg.

Producent: Ecco    
Cena: 799 PLN
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Ekstremalna latarka czołowa Petzl NAO+
Latarka NAO+ oferuje aż 750 lumenów. Wyposażono ją w technolo-
gię analizującą ilość światła w otoczeniu i błyskawicznie dostosowuje 
kształt wiązki i jej moc. W dodatku można połączyć ją przez Bluetooth 
z naszym telefonem i dostosować parametry świecenia w aplikacji. Aku-
mulator pozwala nawet na 15 godzin działania.

Producent: Petzl 
Cena: 795 PLN
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Raki Climbing Technology 
Nevis Flex
W tym roku o śnieg w naszych górach 
nawet latem nietrudno. Wybierając się na 
zaśnieżone szlaki, zawsze należy dosto-
sować wyposażenie odpowiednio do 
warunków. Warto więc zabrać ze sobą 
raki. Climbing Technology to jedna z firm 
wyspecjalizowana w akcesoriach dla osób 
uprawiających wspinaczkę. A raki koszy-
kowe to jeden z podstawowych modeli, 
którego założenie nie powinno stanowić 
większych problemów nawet dla tych, 
którzy dopiero zaczynają przygodę z eks-
tremalnym trekkingiem.

Producent: Climbing Technology 
Cena: 300 PLN
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Wyprawa w góry wymaga odpowiedniego przygotowania, 
odpowiedniego sprzętu. Pomocne mogą się także okazać aplikacje. 
Oto kilka z nich.

Jakie aplikacje warto 
zabrać ze sobą w góry?MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Jakie aplikacje warto zabrać ze sobą w góry?  |  Maciej Skrzypczak
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Mapa Turystyczna
Zestawienia nie wypada rozpocząć od aplikacji, która zajmuje obec-
nie pierwsze miejsce wśród wszystkich płatnych aplikacji w polskim 
App Store. Mapa Turystyczna pozwala planować oraz nagrywać trasy. 
Zapewnia też do nich dostęp offline. Udostępnione mapy zawierają 
takie szczegóły jak poziomice, cieniowanie, szczyty, przełęcze, parkingi 
i inne punkty obserwacyjne.

Z aplikacji skorzystamy głównie w polskich górach, gdyż obejmuje regiony:
• Beskidy,
• Pogórze Beskidzkie,
• Sudety,
• Pogórze Sudeckie,
• Przedgórze Sudeckie,
a także kilka innych obszarów w Polsce oraz kilka rejonów na Słowacji.

Cena: 23,99 PLN                      

Mapy.CZ
Jak nazwa wskazuje, aplikacja została stworzona przez naszych połu-
dniowych sąsiadów. Zawiera informacje o wielu publicznych szla-
kach praktycznie na całym świecie. Oczywiście pozwala planować 
trasy – zarówno piesze jak i rowerowe, czy nawet narciarskie. Ma też 
ciekawą funkcję – wycieczka po okolicy, która za pomocą suwaka 
pozwoli nam wytyczyć pętlę wędrówki z uwzględnieniem szlaków, 
ciekawych punktów itp. Aplikacja wyświetli nam stan pogody na trasie 
oraz pokaże przekrój ukształtowania terenu.

Cena: Gratis                             

AllTrails
Aplikacja „dużego kalibru”, gdyż cieszy się bazą 20 milionów użyt-
kowników i ponad 100 tysiącami tras z całego świata. Pomoże nam 
wyszukać trasy ze względu na wiele kryteriów, na przykład trudność, 
długość, wysokość itp. Ale to nie wszystko. AllTrails pozwala też 
wybrać trasy nadające się na przykład na spacer z dzieckiem (a nawet 
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PeakVisor
W porównaniu do opisanych powyżej aplikacji, PeakVisor jest futury-
styczna. Jej główny ficzer wykorzystuje bowiem kamerę z naszego tele-
fonu, by w połączeniu z AR wyświetlić nam na żywo szczyty górskie. 
Dodatkowo aplikacja wyposażona jest w kompas 3D oraz trójwymia-
rowe mapy, które pomogą nam rozeznać się w terenie bez problemu.

PeakVisor dostępna jest po polsku. Darmowa wersja ograniczona jest do 
jednej lokalizacji dziennie. Jeśli chcemy korzystać z niej bez ograniczeń, 
musimy wykupić subskrypcję. Tutaj mamy dwie oferty – 18 zł za miesiąc 
(plus tydzień za darmo przy pierwszym użyciu) lub 113 zł za cały rok.

Cena: Gratis z dostępnymi subskrypcjami   

Mapy Google
Istnieje szansa, że akurat tę aplikację ma sporo z Was. Choć zapewne 
wyspecjalizowane aplikacje będą oferować dużo więcej, to zaletą 
Google Maps jest to, że są całkowicie darmowe, zawierają sporo zna-
nych szlaków, a przede wszystkim pozwalają pobrać wybrane obszary 
mapy, żeby korzystać z nich offline.

Cena: Gratis                   

Jeśli będziecie planować korzystanie z którejś z powyższych lub innych 
aplikacji do wędrówek, warto pamiętać o jeszcze jednym – powerbanku, 
żeby mieć pewność, że Waszemu urządzeniu starczy energii, by bezpiecznie 
doprowadzić Was do celu.

z dzieckiem w wózku), przyjazną dla psów, trasę do biegania itd. Wybór 
jest naprawdę bardzo duży.

Wadą AllTrails jest to, że nie jest przetłumaczona na język polski. 
Ponadto sporo opcji, jak mapy offline, warunki pogodowe na trasie, 
możliwość wydruku map; jest dostępna dopiero po wykupieniu sub-
skrypcji, a ta niestety tania nie jest – 140 zł na rok lub 280 zł na 3 lata.

Cena: Gratis z dostępnymi subskrypcjami   
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Flagowe smartfony mają zazwyczaj kilka funkcji zarezerwowanych 
wyłącznie dla nich i inne modele z portfolio producenta ich nigdy 
nie dostają. Tymczasem OnePlus Nord 2 5G dostał z topowych 
„dziewiątek” dwa elementy, dzięki którym tamte urządzenia trafiły na 
półkę premium.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

OnePlus Nord 2 5G – przepraszam, czy to na pewno średnia półka?  |  Paweł Hać

OnePlus Nord 2 5G 
– przepraszam, czy to na pewno średnia półka?
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Linia smartfonów Nord to urządzenia masowe – mają wypełnić lukę mię-
dzy najtańszymi telefonami a drogimi, topowymi modelami. Miesiąc temu 
testowałem najprostszy z nich, czyli Nord CE 5G. Tym razem dostałem 
mocniejszą wersję Nord 2 5G, która tylko z wyglądu przypomina swój tań-
szy odpowiednik. Telefon wciąż ma plastikową ramkę, ale tył wykonano już 
z zaokrąglonego na krawędziach szkła. Wygląda świetnie, ale jest dość śliskie. 
Sama ramka i przyciski robią też wrażenie lepiej wykonanych, ponadto nad 
przyciskiem blokady znalazł się suwak wyciszenia, znany z modeli 9 i 9 Pro. 
Uwielbiam ten element i nie rozumiem, dlaczego nie pojawia się w innych 
smartfonach z Androidem. Urządzenie waży 189 gramów – to sporo, choć 
telefon też nie jest mały. Wyspa aparatów z tyłu jest bardzo zgrabna, nie 
wystaje znacząco z obudowy, a wykonanie jej w tym kolorze, co reszty tyl-
nego panela dodatkowo optycznie ją zmniejsza. Front urządzenia wypełnia 
duży, 6,43-calowy wyświetlacz. Aparat wkomponowano w niego bardzo 
zgrabnie – to tylko mała kropka w lewym górnym rogu. Głośnika do rozmów 
nie widać, ukryto go w ramce nad ekranem. Tworzy on parę stereo z drugim 
głośnikiem, umieszczonym na dolnej krawędzi.

Telefon ma standardowy układ złącz i przycisków: po prawej znajduje się 
przycisk blokady i przełącznik wyciszenia, po lewej podwójny przycisk regu-
lacji głośności. Na dolnej krawędzi oprócz głośnika jest też port USB-C oraz 
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gniazdo dual SIM. Smartfon ma fabrycznie nałożoną folię na ekran – ta jest 
niezłej jakości, ale mogłaby być lepiej dopasowana, bo wyraźnie czuć ją na 
krawędziach ekranu, wycięcie na przedni aparat jest natomiast zbyt duże, 
przez co wokół obiektywu widać nieelegancką obwódkę. Niemniej lepiej 
mieć ekran zabezpieczony niż nie, zawsze można zmienić osłonę na inną. 
Oprócz tego w komplecie z telefonem dostajemy przezroczyste, silikonowe 
etui (dobrej jakości, zapewniające przyciskom wyraźny skok), kluczyk do wyj-
mowania karty SIM oraz ładowarkę WarpCharge o mocy 65W. Ma ona wejście 
USB-A, w komplecie dostajemy przewód USB-A do USB-C. Zestaw jest więcej 
niż satysfakcjonujący, zwłaszcza ładowarka robi wrażenie, zwłaszcza w porów-
naniu do flagowców, do których czasem nie dostajemy żadnego zasilacza (nie 
wspominając już o takim, który pozwoli wykorzystać potencjał urządzenia).

Specyfikacja Nord 2 5G odróżnia się od pozostałych smartfonów OnePlus. 
Użyto w nim procesora MediaTek Dimensity 1200-AI, a nie tak, jak w innych 
modelach, Snapdragona. Na co dzień sprawdza się on dobrze, zapewniając 

Nord 2 5G wyposażony jest w doskonałą haptykę, zastępującą 

tradycyjne wibracje.
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płynność działania właściwie w każdej sytuacji. Wyjątkiem są gry: PUBG nie 
działa płynnie nawet na najniższych ustawieniach, inne tytuły z podobnie 
złożoną oprawą graficzną również nie dają rady. W innych zastosowa-
niach telefon sprawuje się dobrze, a dzięki odświeżaniu ekranu równemu 
90 Hz przewijanie interfejsu jest bardzo płynne. Miałem co prawda pro-
blemy z uzyskaniem płynności na rozbudowanych stronach otwieranych 
w Chrome, ale zmiana na Firefoxa pomogła – przeglądarka Google nie 
zawsze potrafi wykorzystać zasoby telefonu na to, co trzeba. Zastosowany 
procesor ma lepiej wspierać liczne funkcje bazujące na AI. Wśród nich zna-
lazło się ulepszanie kolorów nazwane AI Color Boost i działające w aplikacji 
YouTube, MX Player Pro oraz VLC, a także AI Resolution Boost (zapewnia-
jące upscaling treści) w aplikacjach YouTube, Snapchat i Instagram. Różnica 
jest zauważalna zwłaszcza w słabszych jakościowo materiałach. Testowany 
egzemplarz wyposażony jest ponadto w 12 GB pamięci RAM, a także 256 GB 
pamięci ROM. Telefon występuje też w wariancie z 6 lub 8 GB RAM oraz 128 
GB ROM (pamięci nie można rozszerzyć kartą microSD).

Telefon działa na Androidzie 11 z nakładką Oxygen OS 11.3. Wprowadza ona 
przede wszystkim ogromne możliwości personalizacji, obejmujące wygląd 
ikon, animacje ładowania, kształty przycisków w centrum sterowania czy 
konfigurację wielu gestów (w tym podwójnego stuknięcia w ekran, by go 
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zablokować). Ponadto telefon obsługuje 
zarówno tryb nocny, jak i funkcję koncentracji, 
pozwalającą wyłączyć rozpraszające aplikacje. 
Nakładka OnePlus jest mało inwazyjna, nie 
dokłada do smartfona zbędnych aplikacji ani 
nie dubluje istniejących rozwiązań od Google. 
Producent gwarantuje dwie duże aktuali-
zacje Androida (przez co rozumiem skok 
o dwie kolejne wersje systemu) oraz trzy lata 
aktualizacji zabezpieczeń. Smartfon obsłu-
guje always-on display, ma NFC oraz skaner 
palca zintegrowany z ekranem. Jest jednym 
z najszybszych, jakich używałem, a przy tym 
cechuje się dużą skutecznością odczytu. Nord 
2 5G wyposażony jest w doskonałą haptykę, 
zastępującą tradycyjne wibracje. Smartfon 
odpowiada stuknięciem na wciśnięcie przyci-
sku na klawiaturze, lekko wibruje, gdy przesu-
wamy suwak głośności czy jasności, sygnalizuje 
delikatnie, jeśli cofamy się do poprzedniego 
menu czy wychodzimy z aplikacji gestem. To 
jeden z elementów, który dotąd obecny był 
wyłącznie w serii 9, a czyni obsługę smartfona 
znacznie przyjemniejszą i bardziej intuicyjną.

Ekran Nord 2 5G robi świetne wrażenie. To 
AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdziel-
czości 2400 × 1080 pikseli (proporcje 20:9). 
Wyświetlacz nie jest zakrzywiony, ma jedy-
nie zaokrąglone narożniki. Zauważyłem, że 
jasność ustawiana jest automatycznie odro-
binę niżej, niż w innych smartfonach (pod ręką 
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miałem dla porównania Nord CE 5G) – nie 
przeszkadza mi to, gdyby nie drugi telefon 
obok, nie zwróciłbym na to uwagi. Odświeża-
nie ekranu wynosi 90 Hz, więc przewijanie jest 
bardzo płynne. Można też obniżyć je do 60 
Hz, by zmniejszyć zużycie energii. Nie widzę 
jednak takie potrzeby – bateria jest spora, 
ma 4500 mAh pojemności. Energii wystarcza 
mi konsekwentnie na dwa dni pracy (od 7 
pierwszego dnia do 18-20 drugiego dnia), przy 
użyciu polegającym głównie na rozmowach 
(około 1,5 godziny dziennie), przeglądaniu 
internetu, Twittera i sprawdzania kilku kont 
mailowych. OnePlus zaimplementowało 
w Nord 2 5G funkcję Warp Charge, pozwala-
jącą naładować smartfona przewodowo od 0 
do 100% w około pół godziny. Warunkiem jest 
użycie odpowiednio mocnej ładowarki, którą 
dostajemy w zestawie, oraz właściwego kabla. 
Próbowałem użyć do ładowania innego prze-
wodu niż ten dostarczany ze smartfonem i nie 
pozwolił on go szybko naładować.

OnePlus Nord 2 5G pożycza z serii 9 sen-
sor głównego aparatu. To Sony IMX 766, 
zapewniający optyczną stabilizację obrazu 
i rozdzielczość 50 MP. Zestawiono go z obiek-
tywem szerokokątnym o f/1.88. Oprócz tego 
do dyspozycji mamy obiektyw ultraszeroko-
kątny o polu widzenia 119,7 stopnia i f/2.25, 
współpracujący z matrycą o rozdzielczości 
8 MP – tu stabilizacja obrazu jest wyłącznie 
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cyfrowa. Smartfon ma też trzeci, monochromatyczny obiektyw (matryca 
2 MP), wykorzystywany do określania głębi. Z przodu znalazł się natomiast 
aparat z matrycą o rozdzielczości 32 MP (również od Sony, model IMX 615). 
Zestaw aparatów Nord 2 5G jest bardzo typowy, ale ich jakość wyprzedza 
inne smartfony ze średniej półki. Na pochwałę zasługuje wysoka szczegóło-
wość i świetne odwzorowanie kolorów w dzień, a także jedynie minimalne 
zniekształcenia obiektywu ultraszerokokątnego. Aparat bardzo szybko 
ustawia też ekspozycję, i to nawet w przypadku sztucznego światła, gdy 
fotografowany obiekt nie jest dobrze doświetlony. Aplikacja automatycznie 
wykrywa scenę i dobiera odpowiednie ustawienia – działa to nad wyraz 
dobrze, smartfon potrafi na przykład wykryć w kadrze twarze, wyostrzyć na 
nie, a przy okazji wygładzić skórę fotografowanych osób. Podoba mi się też 
tryb ultra night, w którym czas naświetlania jest dłuższy, a smartfon składa 
jedno zdjęcie z kilku. Efekty są zauważalnie lepsze niż w trybie standardo-
wym, gdy włączy się jedynie scena „Noc”. Zdjęcia zyskują przede wszystkim 

OnePlus zaimplementowało w Nord 2 5G funkcję Warp Charge, 

pozwalającą naładować smartfona przewodowo od 0 do 100% 

w około pół godziny.

SPRZĘT 57



więcej detali, reprodukcja kolorów jest poprawna. Nawet zdjęcia z ręki (acz-
kolwiek wykonane w bezruchu) wychodzą ostro. Najlepsze efekty uzyskamy, 
wybierając tryb statywu – wykonanie zdjęcia trwa wtedy 30 sekund, a naj-
mniejsze poruszenie smartfonem psuje końcowy efekt. Tu faktycznie trzeba 
ustawić go na czymś, by ten tryb się sprawdził. OnePlus Nord 2 5G daje też 
spore możliwości w zakresie nagrywania wideo. Maksymalna rozdzielczość 
nagrań to 4K przy 30 fps, alternatywą jest 1080p w 60 fps. Filmy mogą też 
być rejestrowane w zwolnionym tempie (1080p w 120 fps bądź 720p w 240 
fps). Oprogramowanie umożliwia nagrywanie z przedniej i tylnej kamery 
jednocześnie, pozwala od razu połączyć te obrazy w jeden w jednym z kilku 
dostępnych układów.

Im więcej modeli ze średniej półki testuję, tym mocniej utwierdzam się 
w przekonaniu, że flagowce ustępują im powoli miejsca na rynku. OnePlus 
Nord 2 5G robi wrażenie urządzenia dużo droższego, niż faktycznie jest. 
Producent zadbał o te elementy, które bezpośrednio wpływają na kom-
fort obsługi, a dodatki takie jak silnik haptyczny czy bardzo dobry aparat 
wzmacniają poczucie używania urządzenia z segmentu premium.

OnePlus        
Nord 2 5G  

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6

 Plusy:
• wyróżniający się aparat
• bardzo szybkie ładowanie
• doskonała haptyka
• płynna praca na co dzień…

 Minusy:
• …o ile nie gracie w złożone gry
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Smartwatche w dużej mierze pochłonęły rynek sportowych opasek, 
mierzących tętno i różne dane aktywności. Przez kilka lat funkcje 
inteligentnych zegarków się jednak mocno nie zmieniły, wszak wciąż 
wyposażone są w podobne zestawy czujników. ScanWatch, czyli nowy 
zegarek Withings, nie tylko umożliwia monitorowanie kilku istotnych 
parametrów zdrowia, ale łączy je też z klasycznym wzornictwem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Withings ScanWatch – smartwatch diagnostyczny  |  Paweł Hać

Withings ScanWatch 
– smartwatch diagnostyczny
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Zegarki Withings zawsze wyróżniały się na 
tle innych swoim wyglądem. Klasyczna tar-
cza ze wskazówkami nijak nie zdradzała tego, 
jak wiele parametrów potrafią monitorować. 
Pokazywanie dziennego postępu za pomocą 
mniejszej, specjalnej tarczy ze wskazówką 
stało się znakiem rozpoznawczym każdego 
modelu. Wraz z wprowadzeniem pomiaru 
tętna zegarki dorobiły się też niewielkiego 
wyświetlacza OLED, który w wersji z czarną 
tarczą mało rzucał się w oczy. ScanWatch to 
najbardziej zaawansowane urządzenie, w któ-
rym prócz pomiaru tętna, kroków czy wykry-
wania aktywności znalazł się też EKG, analiza 
snu oraz pomiar współczynnika wysycenia 
tlenem hemoglobiny we krwi. Zegarek jest 
opisywany jako testowane klinicznie urzą-
dzenie medyczne, obecnie przyznano mu już 
certyfikat CE, jest też w trakcie certyfikacji 
przez amerykański FDA. Oficjalnie w sprzedaży 
pojawi się dopiero we wrześniu – korzystam 
z niego od połowy lipca, a tekst piszę w poło-
wie sierpnia, więc do premiery część funkcji 
(zwłaszcza w aplikacji, która obecnie wydaje 
się nieprzystosowana do ScanWatcha) może 
ulec zmianie bądź zostać poprawiona. Podob-
nie jak w modelu Steel HR, tak i tu zastoso-
wano ekran OLED, który wyświetla nie tylko 
spalone kalorie czy aktualne tętno, ale pozwala 
też włączyć stoper, uruchomić trening czy EKG 
lub pomiar SPO2. Bardziej rozbudowane menu 
wymagało zastosowania koronki, będącej jed-
nocześnie przyciskiem.
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Urządzenie występuje w dwóch wersjach kolorystycznych (z czarną i białą 
tarczą) oraz dwóch rozmiarach koperty: 38 mm oraz 42 mm. Większy 
model różni się detalami wykończenia tarczy: widoczne są na niej dodat-
kowe indeksy, ponadto ma szerszą obwódkę niż w mniejszej wersji. Inaczej 
wykończono też zaczep paska, choć w obu wariantach ma on standardowe, 
teleskopowe mocowanie. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, 
natomiast tarczę przykrywa wypukłe, szafirowe szkło. Na dekielku mamy 
komplet czujników oraz złącze ładowania. W testowanym egzemplarzu 
miałem gumowy pasek, ale ScanWatch dostępny będzie też w wersji z bran-
soletą mediolańską i skórzanym paskiem. Użyte materiały są najwyższej 
jakości, ale zauważalnie wpłynęły na wagę urządzenia. Mniejszy model waży 
58 g, natomiast większy aż 83 g (testowałem ten drugi). O ile na co dzień 

tego nie czuć, to wystarczy przebiec z nim kawałek, 
by odczuć, że daleko mu do lekkich, sportowych, 
wykonanych głównie z plastiku zegarków. Nadrabia 
to klasycznym i eleganckim wzornictwem – to jeden 
z nielicznych smartwatchy, które pasują bardziej do 
garnituru, niż do T-shirta.

Już pierwszy model smartwatcha Withings charak-
teryzował się długim czasem pracy, co więcej, do 
zasilania wykorzystywana była bateria pastylkowa, 
podobnie jak w klasycznym zegarku. ScanWatch ma 
jednak na tyle dużo funkcji, że niezbędne okazało 

się zastosowanie akumulatora i ładowarki. Producent deklaruje nawet 30 
dni pracy, ale dane te dotyczą najpewniej bardzo oszczędnego użytkowa-
nia. Przy robieniu jednego pomiaru SPO2 i EKG dziennie, a także mierzeniu 
około 40-minutowego treningu co drugi dzień po ładowarkę musiałem się-
gać co około dwa tygodnie. Uważam to i tak za świetny wynik, zwłaszcza że 
nie ograniczałem się w żaden sposób z eksploatowaniem zegarka i nosiłem 
go właściwie całą dobę (monitorował również mój sen). Ładowarka może 
zostać w domu nawet podczas dłuższych wyjazdów. Zegarek sprzedawany 
jest w zestawie z eleganckim, filcowym etui z osobną przegródką na łado-
warkę, więc przewożenie go również nie jest problematyczne. Bardzo dobra 
jest też ładowarka, która magnetycznie przyczepia się do dekielka, a zega-
rek leży na niej płasko. Stan akumulatora można sprawdzić bezpośrednio 
na zegarku, co więcej, gdy bateria będzie bliska rozładowania, po każdym 

To jeden z nielicznych 

smartwatchy, które pasują 

bardziej do garnituru, niż 

do T-shirta
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podświetleniu ekranu dostaniemy przypo-
mnienie o tym, powiadomienie pojawi się też 
na smartfonie, z którym jest sparowany. Nie-
stety, zegarek nie pozostawia żadnej rezerwy 
energii na pokazywanie godziny na fizycznej 
tarczy, więc gdy akumulator pada, wskazówki 
się zatrzymują.

Smartwatch nie może obyć się bez aplikacji 
na telefon, a Withings Health Mate jest jedną 
z najlepszych, z jakich korzystałem. Pisałem 
już o niej kilkakrotnie, a od ostatniego testu 
Withings Move w ubiegłym roku zmieniła się 
niewiele. Na głównym ekranie wyświetlane są 
najnowsze dane z zegarka, a każde z pól można 
rozwinąć, by dotrzeć do dokładniejszej ana-
lizy. Oprócz liczb aplikacja ocenia też wyniki 
i dodaje do nich komentarz. To bardzo istotne, 
zwłaszcza że ScanWatch dostarcza wielu infor-
macji, które nie zawsze łatwo zinterpretować. 
Kolejne zakładki pozwalają podejrzeć pod-
sumowanie każdego użytkownika (z jednego 
konta może korzystać kilka osób, co przydaje 
się zwłaszcza w rodzinie, w której z urządzeń 
Withings korzystają dzieci) oraz skonfigurować 
sprzęt. W przypadku ScanWatcha ustawień 
jest sporo: od wyboru aplikacji, które mogą 
wysyłać na zegarek powiadomienia, przez 
definiowanie alarmów i rodzajów treningów 
wyświetlanych w menu, po konfigurację działa-
nia funkcji pomiarowych. Health Mate pozwala 
też oczywiście zaktualizować oprogramowa-
nie zegarka. Aplikacja integruje się z kilkoma 
serwisami i usługami: Apple Health, Strava, 
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MyFitnessPal, Runkeeper i Nest. Wymiana danych zdrowotnych działa dobrze, 
ale już przesyłanie treningów do Strava zawodzi. Jeśli wstrzymamy aktywność 
i ją wznowimy, to nie jest to odnotowane w eksportowanych danych, przez 
co czas treningu mierzony jest od uruchomienia go do zakończenia, razem 
z pauzami. Zegarek nie ma też własnego modułu GPS, przez co do pobierania 
danych o lokalizacji wykorzystuje smartfona. To rozwiązanie się sprawdza, 
o ile tylko… zadziała. Trening można uruchomić bezpośrednio z zegarka, nato-
miast nie dostajemy informacji zwrotnej o połączeniu z satelitami. Niestety, 
ale na 10 aktywności aż 2 nie miały finalnie śladu GPS (i to pomimo tego, że 
trwały po kilkadziesiąt minut).

Odzwyczaiłem się od noszenia klasycznego zegarka. Na co dzień towarzyszy 
mi zazwyczaj Apple Watch bądź inny smartwatch z dużym wyświetlaczem 
i mnóstwem funkcji. ScanWatch wydaje się przy nich spartańsko wręcz 
prosty, choć polubiłem się z nim bardzo. Pasek jest wygodny, a koperta nie 
odstaje mocno od nadgarstka. Wodoszczelna do ciśnienia 5 ATM koperta 
pozwala nie zdejmować go i pod prysznicem, i podczas pływania. Godzinę 
mogę podejrzeć zawsze, bez podnoszenia ręki, podobnie jest z dziennym 
celem aktywności. Nie zawsze jednak jest prawidłowa – po ostatniej aktu-
alizacji zegarek zaczął się stopniowo spóźniać. Myślałem, że jest to kwestia 
uszkodzenia mechanicznego, ale cyfrowa tarcza również wskazywała ten 
sam czas. Dopiero połączenie z Health Mate przywróciło właściwy czas. 
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Pozostałe dane widzę po wciśnięciu koronki, choć ekran może też automa-
tycznie podświetlać się po uniesieniu nadgarstka (wyłączyłem tę funkcję, bo 
w nocy zdarzyło się mi niechcący włączać wyświetlacz w łóżku). Sterowanie 
zegarkiem jest bardzo intuicyjne, a jeden przycisk wystarcza, by w miarę 
szybko poruszać się po menu. Ekran ma znakomitą czytelność w każdych 
warunkach, w tym w mocnym słońcu. Pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej 
rozdzielczości odczytywanie krótkich wiadomości czy powiadomień nie 
stanowi problemu. Do informowania o wiadomościach służy też wibracja 
i jest to jedna z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia w zegarku. Działa 
łagodnie, ale wystarczająco mocno, by nie przeoczyć niczego. ScanWatch ma 
stoper i minutnik, ten drugi okazał się bardzo przydatny w kuchni (choć usta-
wianie go za pomocą koronki chwilę trwa). Bardzo dobrze działa też budzik, 
który włącza się wtedy, gdy śpimy płytko. Aplikacja pozwala nie tylko ustawić 
godzinę, ale też przedział czasu, w którym alarm może zadziałać.

Nazwa testowanego zegarka nie może być bardziej trafna – ScanWatch 
monitoruje dane aktywności, tętno i sen, wszystko to potrafi robić w tle, 
w pełni automatycznie. Zliczanie kroków, a tym samym odległości i kalorii 
działa dobrze (choć wiadomo, że nie jest to precyzyjny pomiar dystansu, bo 
bazuje na liczbie kroków, a nie danych z GPS), nieco gorzej jest z wysokościo-
mierzem. Liczba pięter, które pokonałem, zawsze była zawyżona przynaj-
mniej dwukrotnie, choć zdarzało się też więcej. ScanWatch co prawda gubi 
się trochę w rozpoznawaniu sportu i spacer z wózkiem uznaje za jazdę rowe-
rem (ale właściwej jazdy już nie rozpoznaje tak łatwo), ale błędne treningi 
można zawsze usunąć, z kolei te niezmierzone pozostaną… cóż, niezmie-
rzone, a więc i nieodbyte (przynajmniej z perspektywy aplikacji). Z uwagi na 
pozostałe funkcje wątpię jednak, by to właśnie rozpoznawanie aktywności 
było tą, dla której ktoś wybierze właśnie ScanWatcha. Dużo istotniejszy 
jest monitoring tętna, który może odbywać się w tle. Trudno powiedzieć, 
co ile minut wykonywany jest pomiar, ale rozdzielczość musi być duża, bo 
zegarek jest w stanie powiadomić o nieprawidłowym tętnie (czyli na przy-
kład gwałtownym wzroście pomimo braku ruchu). Urządzenie pozwala też 
wykonać EKG – ta funkcja zrobiła na mnie największe wrażenie. Nie dość, że 

Ładowarka może zostać w domu nawet podczas dłuższych wyjazdów.
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działa właściwie zawsze, to wyniki można na 
żywo podglądać na ekranie smartfona, a póź-
niej wyeksportować je do PDF i udostępnić 
(na przykład lekarzowi). Oczywiście jestem 
świadom, że nie zastępuje to profesjonalnego 
badania, ale wykonany w ten sposób pomiar 
może być pomocny osobom z przewlekłymi 
chorobami serca. Zegarek monitoruje też sen, 
a oprócz jego faz jest w stanie określić ewentu-
alne zaburzenia oddychania. Ostatnim z wyko-
nywanych pomiarów jest poziom wysycenia 
krwi tlenem. Ten działa najmniej dokładnie, 
dwa kolejne wyniki mogą różnić się nawet 
o kilka pvunktów procentowych, co jest istotną 
różnicą (normą jest wysycenie na poziomie 
powyżej 90%, więc kilka punktów procento-
wych znacząco wpływa na wynik).

Choć bardzo lubię rozbudowane smartwat-
che z mnóstwem funkcji, to po tym, gdy 
ScanWatch zagościł na moim nadgarstku, nie 
miałem zbyt wielkiej ochoty na powrót do 
innego urządzenia. Zegarek Withings przeko-
nał mnie do siebie wzornictwem, doskonale 
pasującym do bardziej eleganckich strojów, 
ale też tym, jak dyskretnie zaimplemento-
wano w nim mnóstwo funkcji. Możliwość 
wykonania EKG i pomiaru SPO2 z nadgarstka 
wciąż dostępna jest w nielicznych zegarkach, 
a tutaj działa naprawdę dobrze. Wciąż też 
w najprostszy możliwy sposób pokazuje 
dzienny postęp, dyskretnie zbiera dane 
i podsumowuje je w aplikacji. Gdyby dało się 
nim jeszcze płacić, możliwe, że zagościłby na 
moim nadgarstku na stałe.

Withings     
ScanWatch     

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4,5/6

 Plusy:
• doskonałe wzornictwo, łączące klasykę 

z nowoczesnością
• monitorowanie parametrów zdrowia w tle
• bardzo mocna bateria

 Minusy:
• zawodny Connected GPS
• nieprawidłowy eksport danych do  

niektórych serwisów

Ceny są uzależnione od średnicy tarczy:
38mm – 1299
42mm - 1399

Dystrybutor: Alstor A. Zwierzynski i Wsp. 

SPRZĘT 65

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-scanwatch-zegarek-z-funkcja-ekg-oraz-monitorowaniem-pulsu-spo2-aktywnosci-fizycznej-i-snu


Po raz pierwszy od wielu lat premierze Apple Watchów nie towarzyszyły 
nowe modele iPhone’ów, ale w zamian otrzymaliśmy bardzo szybkie 
dostawy – mój dotarł do mnie już drugiego dnia po prezentacji – oraz 
zaskakujące opóźnienia, bo znam osoby, których zamówienie dotrze 
dopiero za kilka tygodni. Jaki jest nowy Apple Watch i czy warto się na 
niego przesiadać? Jeśli tak, to z jakiego modelu?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple Watch Series 6 - recenzja  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Apple Watch Series 6 
– recenzja
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Konstrukcja
Apple Watch Series 6 to kolejna ewolucja designu Series 4. Będzie to praw-
dopodobnie ostatni zegarek z tej serii i Series 7 otrzyma nowy wygląd oraz 
bardziej znaczące poprawki, a przynajmniej spodziewam się tego, patrząc 
wstecz na starsze modele.

Nowa koperta wygląda na grubszą, gdy spojrzy się na nią z profilu, 
w porównaniu z Series 4. Oficjalna specyfikacja jednak temu przeczy 
i podaje grubość 10,4 mm dla obu rozmiarów (Series 4 oficjalnie miał 
10,7 mm, a Series 5 10,74 mm). Powodem tego jest bardziej wystająca wyspa 
z czujnikami, której jednak na nadgarstku nie widać. Cały moduł czujników 
jest nowy, dzięki czemu Series 6 potrafi mierzyć poziom tlenu we krwi 
(niestety ta funkcja jest obecnie mocno zabugowana – na watchOS 7.0 daje 
często błędne wyniki i wyłączono ją w watchOS 7.1 beta 1). Z nowości wpro-
wadzono jeszcze ciągły pomiar wysokości n.p.m., który również sprawia 
problemy. Poza tym wygląda praktycznie identycznie.

Od strony wizualnej Apple wprowadziło nowe wykończenia kopert. 
W przypadku modeli aluminiowych dodano koperty granatowe i czer-
wone Product(RED). Modele stalowe zyskały nowy odcień złotego koloru, 
a model Space Black został zastąpiony przez Graphite Stainless Steel. Ten 
grafitowy model nadal jest polerowany na wysoki połysk, ale bardziej 
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odcieniem przypomina kapitana Phasma niż Dartha Vadera. Space Black 
nadal istnieje, ale jest dostępny tylko w rozmiarze 40 mm i tylko w modelu 
Hermès. Z oferty zniknęły też modele ceramiczne.

Do nowych kopert stworzono nowe paski. Jest teraz bransoleta mediolań-
ska pasująca do grafitowej stali, są też nowe paski Hermès. Najciekawszą 
nowością będzie prawdopodobnie gumowy Solo Loop i Braided Solo Loop, 
które pozbawiono jakichkolwiek klamr czy zapięć. W ofercie pojawił się też 
nowa seria skórzanych opasek Leather Link, które zapinają się magnetycz-
nie i różnią się od Leather Loop tym, że nie są zawijane.

W kwestii wyboru modelu przypominam, że jedyna 
różnica pomiędzy modelami aluminiowymi, stalo-
wymi i tytanowymi to ekran oraz materiał, z którego 
wykonano kopertę. Aluminiowe modele mają ekrany 
Ion-X, a pozostałe ze szkła szafirowego (które jest 
bardziej odporne na upadki niż szkła szafirowe w dro-
gich zegarkach mechanicznych, ale jednocześnie jest 
bardziej podatne na zarysowania). Od siebie jedynie 
mogę dodać, że po dwóch latach noszenia Series 4, 
poza mikrorysami widocznymi pod mocne światło, 
ekran wygląda jak nowy. Oczywiście, jeśli nim przy-
dzwonicie w beton lub metal, to szafir będzie miał 
większe szanse na wyjście z tego bez szwanku. Nie 
miejcie jednak skrupułów przed kupnem modeli alu-
miniowych – tracą zdecydowanie mniej na wartości 
niż modele wykonane z bardziej szlachetnych mate-
riałów (po 2–3 latach używane modele stalowe sprze-
dają się za praktycznie tyle samo, co aluminiowe).

Ostatnią nowością jest serce – Series 6 wyposażono w SiP Apple A6, który 
jest do 20% szybszy od S5 w Series 5. Jest też ponoć bardziej oszczędny. S6 
dodatkowo umożliwia korzystanie z Wi-Fi na częstotliwości 5 GHz.

Ekran
Series 6, podobnie jak Series 5, którego nie miałem okazji mieć na nad-
garstku, ma ekran always-on. Ten ekran LTPO, gdy zegarek nie jest używany, 

Od siebie jedynie mogę 

dodać, że po dwóch latach 

noszenia Series 4, poza 

mikrorysami widocznymi 

pod mocne światło, ekran 
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zmniejsza częstotliwość odświeżania z 60 Hz do 1 Hz, dzięki czemu potrafi 
pożerać mniej prądu. Nowością w tym roku jest to, że w trybie przygaszo-
nym jest zdecydowanie jaśniejszy niż ekran w Series 5.

Niegasnący ekran można wyłączyć, dzięki czemu oszczędzimy ogromną 
ilość prądu. Dla przykładu, mój typowy dzień z włączonym ekranem, jeśli 
nie śpię z Apple Watchem (do monitorowania snu) i zdejmuję go z łado-
warki o 7:00 rano, kończy się na 43% (o godzinie 22:55). Jeśli jednak ekran 
always-on wyłączę, to o 22:08 miałem 74% – to o 30% więcej. Ta różnica jest 
dla mnie na tyle duża, że ekran pozostawiłem wyłączony, a zegarek ładuję 
raz na półtora dnia. Śpię w nim, więc kładę go na ładowarkę co 36 godzin, 
rano lub wieczorem na mniej więcej godzinę. Fakt, że Series 6 szybciej się 
ładuje niż jego poprzednicy, pomaga.

Rozwiązanie problemu szybkiego rozładowywa-
nia baterii
Jeśli macie problem ze zbyt szybkim rozładowywaniem się baterii w Apple 
Watch, niezależnie od modelu, to polecam:
• rozparować zegarek w aplikacji Watch na iPhone i wyzerować jego 

ustawienia,
• sparować ponownie i ustawić go jako nowy zegarek, nie przywracając 

ustawień z backupu.
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Ten problem powtarza się od lat i ta metoda już sprawdziła się u paru 
osób. Na szczęście nie ma wielu rzeczy do konfigurowania, więc cała proce-
dura nie jest specjalnie bolesna.

Warto go kupić?
Jeśli przesiadacie się z Series 0–3, to tak – nowa koperta i większy ekran 
robią kolosalną różnicę. Posiadaczom Series 4 lub nowszych polecam 
poczekać na Series 7. Ten model nie wnosi wiele nowego.

W moim przypadku przesiadka z Series 4 nie miała większego sensu i dużej 
różnicy nie widzę (ale mam zastosowanie dla Series 4, więc potrzebowałem 
nowego modelu tak czy siak – mojej siostry Series 0 w końcu padł, więc 
czeka ją upgrade na mojego Series 4). Fakt, że bateria dłużej trzyma, a zega-
rek jest oszczędniejszy, ale nie jest to wystarczający powód do przesiadki.

Nie zmienia to faktu, że jestem z niego zadowolony, głównie przez dłuższy 
czas pracy na baterii z wyłączonym ekranem.
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Największą zasługą smartwatchy jest to, że na nadgarstki mnóstwa 
ludzi trafiły nagle urządzenia, które przypominają i motywują do 
aktywności. Samsung od kilku lat mocno rozwinął swoje urządzenia 
właśnie w tym kierunku. Nowy Galaxy Watch3 czerpie to, co najlepsze 
od swoich poprzedników i dokłada do tego kilka nowości oraz 
bardziej eleganckie wzornictwo. A, są jeszcze Galaxy Buds Live, które 
z poprzednikami łączy głównie nazwa.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Galaxy Buds Live & Galaxy Watch3 – trenuj lepiej  |  Paweł Hać

Galaxy Buds Live & Galaxy 
Watch3 – trenuj lepiej
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Wraz z Galaxy Note20 Ultra Samsung zapre-
zentował dwa zupełnie odmienne produkty. 
Galaxy Watch3 to solidna ewolucja poprzed-
niego modelu, wygładzona tak, by jej wygląd 
był bardziej uniwersalny. Zachowuje jednak 
wszystkie funkcje znane z serii Galaxy Watch, 
a nawet Gear, oferując przy okazji bardziej roz-
budowane możliwości analizowania zdrowia. 
W przypadku Galaxy Buds Live jest zupełnie 
inaczej, bo nie są to bezpośredni następcy 
Galaxy Buds+, a zupełnie nowy produkt 
o odważnym i przyciągającym wzrok wzor-
nictwie, determinującym też jego brzmienie 
i zastosowania. Oba te urządzenia są bardzo 
uniwersalne, z powodzeniem mogą towa-
rzyszyć każdemu przez cały dzień, zwłaszcza 
Galaxy Buds sprawdzą się w codziennym miej-
skim zgiełku, jednak duży nacisk położono 
w nich na funkcje sportowe. Podoba mi się 
takie podejście do tworzenia elektroniki – na 
co dzień wolę ograniczać liczbę urządzeń, a nie 
zaopatrywać się w kilka wariantów sprzętu, 
dedykowanego tylko konkretnemu celowi. 
Ponadto nie muszę zastanawiać się, czy mam 
przy sobie odpowiedni sprzęt, gdy będąc pod-
czas weekendu poza domem, zechcę pobiegać.

Konsekwencja, z jaką Samsung trzyma się 
kształtu klasycznych zegarków, jest godna 
podziwu. Po raz kolejny mamy więc okrągły 
ekran, który w zależności od rozmiaru koperty 
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ma 1,4 lub 1,2 cala przekątnej. Testowałem 
większą wersję zegarka z kopertą o średnicy 
45 mm i uważam go za doskonały rozmiar dla 
siebie, pomimo tego, że mam dość szczupłe 
nadgarstki. Galaxy Watch3 jest zauważalnie 
lżejszy od poprzedniego modelu, co ma duże 
znaczenie podczas treningu, gdy każdy dodat-
kowy gram na nadgarstku zwyczajnie czuć. Do 
obsługi służy obrotowy bezel oraz dwa przyci-
ski na prawej krawędzi. Przydają się zwłaszcza 
podczas treningów, gdy jesteśmy w ruchu, 
a obsługa zegarka za pomocą dotyku jest 
utrudniona. Do testu dostałem go w wersji 
ze skórzanym paskiem, ale Samsung oferuje 
też dopasowany pasek gumowy (można też 
zamocować taki z klasycznym, teleskopowym 
mocowaniem). Zupełnym przeciwieństwem 
klasyki są natomiast Galaxy Buds Live. Nigdy 
wcześniej nie używałem słuchawek w kształ-
cie fasoli, nie sądziłem też, że mogą być aż tak 
wygodne. Są całkowicie bezprzewodowe, a na 
jednym ładowaniu wytrzymują około 8 godzin 
(nie licząc doładowywania z etui, które daje 
dodatkowe 20 godzin). Wyglądają na duże, 
choć wcale takie nie są, ich kształt dobrze 
dopasowano do małżowiny ucha. Do zapew-
nienia stabilizacji służą gumowe, poprzeczne 
nakładki, mocowane przy pinach ładowania. 
Galaxy Buds Live nie mają żadnych fizycznych 
przycisków, rozpoznają za to dotyk. Mają też 
wbudowane mikrofony do ANC oraz rozmów. 
Po wewnętrznej stronie każdej z nich znalazł 
się natomiast głośnik oraz czujnik zbliżeniowy, 
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odpowiadający za wstrzymanie odtwarzania po wyjęciu ich z uszu. Samsung 
zrobił wszystko, by Galaxy Buds Live przyciągały wzrok – to zasługa nie tylko 
unikalnego kształtu, ale oryginalnej kolorystyki samych słuchawek i etui 
ładującego. 

Wszystkie pomiary aktywności i dane treningów zbierane są w Samsung 
Health. Aplikacja może służyć zarówno do przeglądania i analizowania 
naszych wyników, ale ma też funkcję pomiaru treningu bezpośrednio 
z poziomu telefonu. Osobiście preferuję jednak dedykowane urządzenie 
– smartwatch na nadgarstku daje wygodniejszy podgląd aktualnych parame-
trów. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by programy treningowe dostępne 
w Samsung Health uruchomić na Galaxy Watch3. Nowy zegarek ma oczywi-
ście wbudowany GPS, który jest bardzo dokładny. Bardzo szybko łapie sygnał 
nawet wtedy, gdy nie ma połączenia ze smartfonem. Ponadto jakość śladu 
jest bardzo wysoka – podczas ponad dwugodzinnego treningu na rowerze nie 
zgubił się ani razu, pomimo tego, że sporą część trasy pokonywałem pomię-

dzy wysokimi budynkami. Pomiar tętna również wypada wiarygodnie, choć 
należy pamiętać o ciasnym zapięciu paska. Dekielek musi dobrze przylegać 
do skóry, aby tętno było dobrze rejestrowane. Na co dzień takie zapięcie 
paska nie jest konieczne, bo zegarek może wykonywać pomiary w krótkich, 
10-minutowych interwałach lub nawet częściej i jeśli jeden nie zostanie zare-
jestrowany, niewiele tracimy. Choć automatyczne wykrywanie aktywności 
było dostępne wcześniej, to mam wrażenie, że działa zdecydowanie lepiej 
– zegarek wykrył prawidłowo każdą z nich, niezależnie od tego, czy szedłem, 
biegłem czy jechałem rowerem.

Galaxy Watch3 może rejestrować kilkadziesiąt rodzajów aktywności, od 
biegania, pływania i jazdy na rowerze, po wykroki, wyciskanie na ławce czy 
brzuszki. Każdy z nich może mieć indywidualnie skonfigurowane pola danych 
oraz zachowanie zegarka, wliczając w to pomiar tętna oraz podtrzymanie 

Konsekwencja, z jaką Samsung trzyma się kształtu klasycznych 

zegarków, jest godna podziwu.
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stale włączonego ekranu zegarka. Każdy z dwóch konfigurowalnych ekranów 
ma od 3 do 6 pól danych, dodatkowo wyświetlany jest ekran podsumowa-
nia, strefy tętna i opcjonalne sterowanie muzyką. Z poziomu aplikacji na 
zegarku można też uruchomić konkretny trening z aktualnie realizowanego 
programu wybranego w Samsung Health. To teoretycznie prosta funkcja, 
ale w praktyce doskonale motywuje, zdejmując z użytkownika koniecz-
ność pilnowania tego, jaki plan treningu ma danego dnia. Oprócz aplikacji 
Samsung na Galaxy Watch3 działają też oczywiście programy innych firm. 
Samsung Health jest jedną z tych aplikacji, która prawidłowo eksportuje tre-
ningi, uwzględniając automatyczną pauzę. Ponadto bezpośrednio z poziomu 
smartfonu można wyeksportować trening do pliku GPX i przesłać go do 
dowolnego serwisu lub udostępnić komuś. W żadnej aplikacji, z której korzy-
stam, nie jest to tak wygodne, jak tu. Samsung dołożył do Galaxy Watch3 
kilka istotnych funkcji pomiarowych. Przede wszystkim ma ciągły pomiar 
tętna, co jest szczególnie korzystne dla osób z problemami z układem krąże-
nia. Dzięki mocnej baterii, możliwy jest też monitoring snu, wraz z wyszcze-
gólnieniem faz i prostą analizą, dostępną w Samsung Health. Bateria Galaxy 
Watch3 dobrze znosi też treningi z GPS – aktywność trwająca 3 godziny 
zużyła około 30% ładunku akumulatora (nie miałem jednak stale włączo-
nego ekranu). Zegarek może też zmierzyć poziom wysycenia krwi tlenem, 
czyli SPO2. To również przyda się zarówno sportowcom, jak i na co dzień.
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Muzyka i podcasty są nieodłączną częścią 
moich treningów i codziennego przemieszcza-
nia się. Na Galaxy Watch3 można wrzucić wła-
sne pliki z muzyką bądź zapisać do odsłuchu 
offline muzykę ze streamingu. Zegarek ma 
8 GB pamięci, a do dyspozycji użytkownika 
jest prawie 7 GB. Jednym z wygodniejszych 
rozwiązań na trening jest powiązanie słucha-
wek bezpośrednio z Galaxy Watch3, jeśli nie 
chcemy zabierać ze sobą telefonu. Galaxy 
Buds Live towarzyszyły mi codziennie w pracy 
i po niej, podczas spacerów i jazdy rowerem. 
Do aktywności na świeżym powietrzu prefe-
ruję słuchawki, które nie odcinają mnie cał-
kowicie od dźwięków otoczenia – w mieście 
jest to niebezpieczne z uwagi na ruch uliczny, 
a poza nim i tak hałas mi nie przeszkadza. 
Przy okazji ważny jest też komfort i to, jak 
leżą w uszach. Galaxy Buds Live trzymają się 
w nich zaskakująco dobrze, początkowo raz 
po raz je poprawiałem, bo ich praktycznie nie 
czuć. Okazało się to jednak zbędne – kształt 
fasolki jest bardzo anatomiczny i przemyślany 
(choć, jak to zwykle w słuchawkach dousz-
nych, sugeruję zmierzenie ich przed zaku-
pem, bo każde ucho jest inne). Nie przylegają 
idealnie do skóry, a jednocześnie nie izolują 
całkowicie od otoczenia, mimo tego wyposa-
żono je w ANC, które poprawia dźwięk, ale nie 
niweluje całkowicie hałasu z zewnątrz. Słu-
chawki mają kilka ustawień korekcji dźwięku, 
najbardziej do gustu przypadł mi korektor 
„dynamiczny”, podbijający i tak wyraźny dół. 
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Jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie, mamy tu i dobrą separację, 
i wyczuwalną przestrzeń. Ponadto zarówno średnie, jak i wysokie tony są 
szczegółowe, kłując w uszy dopiero blisko maksymalnego poziomu głośno-
ści. Panele dotykowe służące do sterowania można skonfigurować tak, by 
wywoływały jedną z wybranych akcji, w tym włączały muzykę, zmieniały 
głośność czy kontrolowały odtwarzanie.

Niezawodny sprzęt treningowy, którym niewątpliwie jest smartwatch, 
jest dla mnie równie ważny co buty do biegania czy rower. Na Galaxy 
Watch3 można polegać, nie dość, że ma duże możliwości i świetny inter-
fejs, to działa bardzo przewidywalnie, robiąc dokładnie to, czego od niego 
oczekuję. W parze z Galaxy Buds Live stanowi zestaw, który dobrze uzu-
pełnia trening. Nowe słuchawki Samsung wyróżniają się wyglądem, ale 
również dużą wagę przyłożono do komfortu noszenia i jakości dźwięku. 
Żadne z tych urządzeń nie zostało stworzone wyłącznie do sportu, ale oba 
z powodzeniem odnajdą się w tych realiach. 

Materiał powstał przy współpracy z Samsung.
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Zmieniłem telefon na iPhone’a, a zegarek na… coś bardzo podobnego. 
Od momentu, gdy pojawiły się zegarki sygnowane jabłuszkiem, 
sporo producentów chciało iść drogą Apple. Ja sam miałem wersję 
pierwszą i drugą. Tak zaczynałem mierzenie swoich treningów. Potem 
zrozumiałem, że król zegarków sportowych jest tylko jeden. Garmin. 

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Venu SQ  |  Adalbert Freeman

Garmin Venu SQ
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Garmin też to zrozumiał. Jednak każda firma 
chciałaby nie ograniczać się tylko do jednego 
rodzaju produktów. Powstały więc opaski dla 
dzieci oraz zegarki bardziej eleganckie – dla 
kobiet. Brak jednak było zegarka dla młodych 
(niekiedy tylko duchem) i energicznych osób.

Garmin Venu SQ – gdy go zobaczyłem, od 
razu się uśmiechnąłem. Projektanci Garmina 
mieli chyba na biurku Apple Watch, który się 
ładował, a czas na oddanie projektu już się 
skończył. Przerysowali więc to, co widzieli. 
I dobrze. Zegarek wygląda świetnie.

Zbudowano go z tworzywa wzmacnianego 
włóknem szklanym na ramce z aluminium. 
Jest mały 40,6 × 37,0 mm i grubości 11,5 mm. 
Szkiełko to Corning® Gorilla® Glass 3. Ekran 
kolorowy o rozdzielczości 240 × 240 px (prze-
kątna 1,3”). Ekran jest dotykowy, czytelny 
i jasny. Można go ustawić, by cały czas był 
włączony lub by włączał się po geście odczy-
tania godziny. Obudowa i szkiełko są solidne. 
Przez ostatnie dwa miesiące nie zauważyłem 
na nim nawet najmniejszej rysy. Obudowa 
w standardowej wersji jest w kolorze takim 
samym jak pasek. Ramka wokoło szkiełka 
może być szara lub złota. Wygląda to ładnie. 
Ja mam wersję oliwkową z szarą ramką. 

Paski są wykonane z silikonu. Wykonane 
ładnie, ale niczym się niewyróżniające. Na 
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szczęście system zakładania to totalny stan-
dard 20 mm, który można wszędzie kupić. 
Dostosowanie w tym elemencie zegarka do 
siebie jest proste i tanie. 

Ładowanie odbywa się standardowym dla 
Garminem typem złącza. Niestety tu trzeba 
pamiętać, by nie zgubić kabelka, jest niestan-
dardowy. Ładować jednak nie trzeba często, 
ja ładuję zegarek co 4–5 dni. Oczywiście, 
co dla Garmina jest od zawsze standardem 
(Apple to skopiowało), nie ma ładowarki 
w pudełku. Jest tylko kabelek i instrukcja.

Tył urządzenia to czujnik tętna oraz pomiar 
natlenienia krwi. Wygląda identycznie jak 
w moim najbardziej zaawansowanym Fenix 
Pro. Na boku znalazły się dwa przyciski steru-
jące zegarkiem. 

Urządzenie jest wodoodporne do 5 ATM 
i można w nim pływać, jak to u Garmina. 
Wrażenie robi waga zegarka – 37,6 g… i to 
czuć. Jest leciutki i w moim przypadku spo-
kojnie mogę w nim spać, czego nie lubię robić 
w cięższych urządzeniach.

Zegarek paruje się z iPhone’em i telefonami 
z Androidem, oczywiście przez aplikację 
Connect Garmin. W telefonie też częściowo 
konfigurujemy zegarek. Mamy możli-
wość konfiguracji i podłączenia serwisów 
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muzycznych oraz skonfigurowanie Garmin Pay do płatności zbliżeniowych. 
Komunikacja jest poprawna, mamy wszystkie powiadomienia. Możemy 
odrzucać (to w moim przypadku częściej) i przyjmować połączenia.

Menu i sterowanie nim dla mnie były nowością. Nie miałem od dawna 
dotykowego zegarka. Tu jednak przyciski sporo pomagają. Menu jest 
bardzo proste i czytelne. Uproszczone, a przez to łatwe do znalezienia 
potrzebnej funkcji. Górny przycisk służy do uruchamiania funkcji sporto-
wych, jeśli go przytrzymamy dłużej, mamy menu z dodatkami, np. płat-
nościami czy muzyką. Dolny przycisk służy do wychodzenia i rezygnacji 
z funkcji, a dłuższe przytrzymanie uruchamia menu z konfiguracją i wybo-
rem, np. tarcz zegarka czy funkcji łączenia z telefonem lub czujnikami 
zewnętrznymi. Przesunięcie po ekranie w dół lub w górę wyświetla nam 
ekrany z podsumowaniem aktywności, statystykami zdrowia, nawodnie-
niem, kalendarzem czy powiadomieniami.

Zegarek oczywiście możemy używać do monitorowania naszych aktyw-
ności. Mamy możliwość wybierania z ponad 20 zdefiniowanych sportów. 
Możemy zapisywać chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze czy grę w golfa. 
Zegarek Garmina robi to z odpowiednią dla tej marki jakością. Nie widzę, by 
dane różniły się od tych zapisywanych przez topowego Feniksa. Zdziwiło 
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mnie na plus, że jest możliwe podpinanie czujników zewnętrznych, a to, 
co jest niespotykane w innych urządzaniach, to możliwość transmitowa-
nia pomiaru tętna do zewnętrznych urządzeń. To jest przydatne np. pod-
czas jazdy na Zwift czy rowerem, gdzie chcemy zapisywać aktywność na 
zewnętrznym komputerku rowerowym.

Zegarek monitoruje poziom stresu oraz Body Battery. Jest też monitoro-
wane nawodnienie, cykl menstruacyjny, natlenienie krwi w ciągu dnia oraz 
sen. Tu wszystkie opcje są takie jak w najwyższych modelach zegarków 
firmy. Wszystko bardzo dokładnie można sprawdzić i analizować w aplikacji 
Connect Garmina. Tu mamy zapisaną każdą aktywność. Możemy zaplano-
wać treningi i analizować swój stan zdrowia.

Z zegarkiem Garmin Venu SQ mam wielki problem. Znalazłem w nim tylko 
jedną wadę. Małe literki wyświetlanych komunikatów. Musiałem coś zna-
leźć. Drugim problemem jest to, że lubię swojego Feniksa Pro, a okazuje 
się, że Venu Sq mi w 100% wystarcza. Ma wszystko, co może być potrzebne 
w cenie ok. 1000 zł. Nie wiem, jak mam sobie to wytłumaczyć, ale na razie 
zakładam małego Venu i idę na rower.
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Pierwsza generacja produktu zazwyczaj okazuje się najbardziej 
interesująca, ale jednocześnie też najszybciej wymagająca wymiany 
na drugą, poprawioną wersję. Debiut Oppo na rynku smartwatchy 
jest trochę inny, bo już pierwszy Oppo Watch jest bardzo udanym 
urządzeniem (o ile tylko zdecydujemy się na większy rozmiar).

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Oppo Watch – wersja wersji nierówna  |  Paweł Hać

Oppo Watch 
– wersja wersji nierówna
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Mimo tego, że smartwatche, wbrew zapędom niektórych firm, nie stały 
się żadną konkurencją dla ekskluzywnych zegarków, to jakość mate-
riałów i ich wzornictwo sprawiło, że na stałe zagościły na nadgarstkach 
wielu osób, które dotąd preferowały opaski fitness lub klasyczne czaso-
mierze. Oppo Watch, wchodząc na całkiem uformowany rynek, nie mógł 
więc odstawać jakością od najlepszych, by właściwie wyznaczyć pozycję 
marki. Dostępny jest w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach, a także 
z opcjonalnym LTE (ale tylko w większym modelu). Kopertę wykonano 
z błyszczącego aluminium, front jest szklany, natomiast dekielek z czuj-
nikami jest ceramiczny (w modelach w rozmiarze 46 mm) lub plastikowy 
(w modelu w rozmiarze 41 mm). Pasek zrobiono z kauczuku fluorowego, 
który nie uczula i jest bardzo przyjemny w dotyku. Paski są wymienne, 
ale o dziwo Oppo ich nie sprzedaje osobno, więc trzeba polegać na 
innych producentach. Testowałem wariant w rozmiarze 46 mm pozba-
wiony LTE, w kolorze czarnym. Gabarytowo bardzo mi odpowiada, choć 
nie mam specjalnie szerokiego nadgarstka. Dzięki temu, że z koperty 
wystają tylko dwa podłużne przyciski, a ekran się zakrzywia, zegarek 
robi świetne, minimalistyczne wrażenie, ponadto jako jeden z nielicz-
nych smartwatchy wygląda dobrze nawet wtedy, gdy ma wyłączony 
ekran. Nie widziałem na żywo mniejszej wersji, ale zgodnie ze specy-
fikacją jej ekran jest już płaski, więc prawdopodobnie nie wygląda już 
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tak spektakularnie. To zresztą nie koniec różnic pomiędzy tymi dwoma 
modelami (wspominam o nich w kolejnych akapitach). Kolor Oppo 
Watch jest zastanawiający – dopiero na słońcu zauważyłem, że czerń 
koperty jest w istocie bardzo ciemnym granatem, można to też dostrzec 
na grafikach producenta. Mnie to odpowiada, ale opisywanie koloru jako 
„czarny” jest nie do końca zgodne z prawdą.

Żaden smartwatch z zaawansowanym systemem operacyjnym nie 
działa szczególnie długo na baterii i właściwie od początku istnienia 
tego typu urządzeń problem pozostaje nierozwiązany. W Oppo Watch 
zastosowano dwa procesory, a celem tego zabiegu jest ograniczenie 
zużycia energii przy zachowaniu optymalnej wydajności. Pierwszym, 
wydajniejszym, jest Snapdragon Wear 3100, wspomaga go Apollo3 od 
Ambiq Micro. Realny czas pracy zegarka wypada mimo tego przeciętnie. 
W trybie zwykłej pracy trzeba ładować go codziennie, nawet jeśli nie 
rejestruje się treningów. Bez użycia GPS wytrzymuje dobę, więc można 
zmierzyć też sen i podładować go w ciągu dnia. Używałem go właśnie 
w ten sposób i jest to wygodne, bo dzięki VOOC podładowanie baterii 
do pełna trwa nieco ponad godzinę. W przypadku śledzenia aktywności 
przez około 2,5 godz. akumulator wytrzymywał od 7 rano do północy 
i miał jeszcze około 15–20% ładunku. To również niezły wynik, ale nie-
wyróżniający się niczym na tle konkurencji. Teoretycznie Oppo Watch 
może wytrzymać znacznie dłużej, nawet około 3 tygodni bez ładowania, 
ale musi działać w trybie oszczędnym. Oznacza to, że ekran jest przy-
ciemniony i wyświetla tylko godzinę, datę, baterię i liczbę kroków. Nie 
pokazuje jednak żadnych powiadomień, więc jego rola sprowadza się do 
zegarka z krokomierzem, a przyciskając boczny przycisk, można też zro-
bić pomiar tętna. Teoretycznie więc 21 dni pracy wygląda dobrze tylko na 
papierze – nie po to kupuję smartwatcha, by nie korzystać z większości 
jego funkcji. Oszczędzanie energii sprawdzi się, gdy zapomnimy zabrać 

Jako jeden z nielicznych smartwatchy wygląda dobrze nawet 

wtedy, gdy ma wyłączony ekran.
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na weekendowy wyjazd ładowarki, wszak lepiej mieć chociaż zegarek, 
niż nie mieć go wcale. Do ładowania służy ładowarka z pinami, przycze-
piająca się magnetycznie do dekielka. Nie należy do najwygodniejszych, 
bo nie dość, że można włożyć w nią zegarek na odwrót (zwłaszcza gdy 
odkładamy całkowicie rozładowane urządzenie po ciemku na szafkę 
nocną), to jest na tyle płaska, że pasek zegarka go z niej wypycha. 
W komplecie brakuje zasilacza, trzeba go kupić osobno lub wykorzystać 
ten od telefonu, o ile ma gniazdo USB-A. Oppo Watch obsługuje szybkie 
ładowanie, większy model w 15 minut doładowuje się od 0 do ponad 
40%, podczas gdy mniejszy, zgodnie z danymi producenta, w tym czasie 
doładuje się do około 30%. Oba natomiast potrzebują około 75 minut na 
naładowanie do pełna.

Smartwatche z Wear OS bardzo dobrze współpracują nie tylko z Andro-
idem (co oczywiste), ale też z iOS. Wystarczy pobrać dwie aplikacje: 
Wear OS oraz Google Fit. Pierwsza z nich pozwala na skonfigurowanie 
zegarka oraz zarządzanie aplikacjami i tarczami (ale można je pobierać 
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też bezpośrednio na urządzeniu), druga 
zbiera dane o aktywności. Tradycyjnie już 
działa wszystko oprócz przesyłania danych 
o pogodzie. Nie dość, że komplikacje 
zegarka nie odświeżają się regularnie, to po 
jakimś czasie przestają pokazywać dane 
w ogóle (nawet po nadaniu stałego dostępu 
Wear OS do lokalizacji telefonu i powiado-
mień). Ponadto na iOS nie działa obsługa 
SMS-ów oraz LTE i o ile brak tej pierwszej 
funkcji można przecierpieć, to już ograni-
czenie wsparcia sieci komórkowej uważam 
za duży brak. Obsługiwane jest za to Google 
Pay, często płacę zegarkiem i bardzo cenię 
tę funkcję. System zegarka działa bardzo 
płynnie i szybko, ma klasyczny dla Wear 
OS układ. Na lewo od tarczy mamy ekran 
asystenta, od góry wysuwamy centrum 
sterowania, a od dołu listę powiadomień. 
Na ekranie po prawej od tarczy znajdują 
się natomiast widżety. Do obsługi mamy 
też dwa przyciski, górny wywołuje menu, 
a dolny jest konfigurowalny i domyślnie ma 
przypisaną aplikację treningową Oppo. Pod-
czas korzystania z zegarka raz musiałem go 
zrestartować, bo przestał wyświetlać tarczę 
(ale pozostałe elementy interfejsu, w tym 
kropka sygnalizująca nowe powiadomienie, 
pojawiały się). Ponadto nieustannie wyświe-
tla się ekran sterowania muzyką, nawet 
gdy odtwarzana była dzień wcześniej (na 
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szczęście da się tę funkcję wyłączyć). 
Ogólnie trudno mi jednak narze-
kać na system, zwłaszcza że dzięki 
rozsądnemu interfejsowi i dużemu, 
zakrzywionemu ekranowi obsługa to 
przyjemność. W modelu o rozmiarze 
koperty 46 mm ekran ma przekątną 
1,91”, 326 i pokrywa 100% palety DCI-
P3. To oczywiście dobra wiadomość, 
bo kolory faktycznie wyglądają natu-
ralnie, ale w zegarku ten parametr nie 
ma aż tak dużego znaczenia. Odpo-
wiada mi też zakrzywienie ekranu, 
które jest subtelne i nie rozciąga nie-
elegancko interfejsu. Niestety, mniej-
sza wersja go nie ma – jej ekran jest 
płaski i ma niższą ostrość (301 PPI). 
Ekran Oppo Watch ma też wyraźny 
ghosting. Pierwszy raz zauważyłem 
go podczas ćwiczenia oddechu, gdy 
napisy na środku zostawiały po sobie 
ślad. Po wyłączeniu i ponownym pod-
świetleniu ekranu lub pełnoekrano-
wej animacji problem znika, niemniej 
nigdy nie spotkałem się z takim pro-
blemem w smartwatchu.

Prócz funkcji smart Oppo Watch ma 
też dużo rozwiązań przeznaczonych 
do monitorowania zdrowia oraz reje-
stracji treningów. Zegarek korzysta 
z Google Fit, które jest obecne nie 
tylko w postaci aplikacji i widżetów, 
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ale też specjalnych tarcz. Podstawowy widżet podsumowuje godziny 
aktywności, czas ćwiczeń, spalone kalorie i zrobione kroki. Ponadto 
zbieramy też punkty kardio, które dostajemy za wykonywanie ćwiczeń 
(rejestrowane są zarówno podczas treningów, jak i automatycznie, w tle). 
Nie zabrakło aplikacji do ćwiczenia oddechu (Oppo zrobiło też swoją, 
przez co mamy dwie, niemal identyczne) oraz pomiaru tętna (tu również 
aplikacja jest zdublowana). Ponadto mamy też klasyczne monitorowa-
nie treningów, niestety zarówno w aplikacji Oppo, jak i Google Fit, nie 
da się edytować pól danych. Interfejs jest na szczęście na tyle przej-
rzysty, że nie odczuwałem szczególnej potrzeby zmian, choć może to 
przeszkadzać, jeśli na przykład chcemy skupić się na spalaniu tłuszczu 

(a więc ważna jest dla nas strefa tętna i kalorie). 
Tylko monitorowanie snu nie ma zdublowanych 
aplikacji. Zegarek czytelnie pokazuje jego fazy 
i jakość, a bateria pozwala mierzyć go codziennie. 
Oppo opracowało też dodatkową aplikację z szyb-
kimi, 5-minutowymi treningami. Podzielone są na 
kilka kategorii, każde ćwiczenie jest zilustrowane, 
a zegarek prowadzi nas przez trening krok po 
kroku. Uważam tę aplikację za niezwykle przydatną 
i pomysłową, liczę, że będzie rozbudowywana 
o nowe treningi.

Oppo dobrze dostosowało swojego smartwatcha 
do monitorowania aktywności. Większa wersja ma 

wodoodporność do ciśnienia 5 ATM, mniejsza – do 3 ATM. Z zegarkiem 
można sparować słuchawki Bluetooth i słuchać zapisanej na nim muzyki 
(z iOS nie da się jednak zgrać plików na zegarek). Ponadto dzięki trybowi 
niewrażliwości na dotyk można zablokować ekran podczas pływania 
czy snu, by się sam nie podświetlał (da się go włączyć tylko przyciskiem). 
Nie wszystko jednak działa tak, jakbym tego oczekiwał od smartwatcha 
z wyższej półki. GPS bardzo długo łapie sygnał, nawet na otwartej prze-
strzeni zajmowało to czasem do dwóch minut. Jakość rysowanego śladu 
jest dobra, co prawda zdarza się przerzucanie z jednej na drugą stronę 
ulicy, ale nie jest to na tyle częste, by znacząco wpływać na zmierzoną 
odległość. W sporcie istotne jest też to, jak zegarek zachowuje się na 
nadgarstku, a Oppo Watch leży na nim wyjątkowo pewnie. Koperta jest 

Zegarek korzysta z Google 

Fit, które jest obecne nie 

tylko w postaci aplikacji 

i widżetów, ale też dedyko-

wanych tarcz.
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lekka, a pasek szeroki i wygodny, obsługę ułatwia też możliwość wstrzy-
mywania treningu przyciskiem.

Mam spory problem z oceną Oppo Watch. Testowałem ten większy 
i jednocześnie znacznie lepszy model. Mniejsza wersja jest sporo gor-
szym urządzeniem – ze słabszą baterią, wolniejszym ładowaniem, niższą 
gęstością pikseli na wyświetlaczu (który nie jest zakrzywiony), z niższą 
odpornością na wodę, bez wariantu LTE oraz spodem z poliwęglanu, 
a nie ceramiki. Teoretycznie wachlarz funkcji jest niemal ten sam, ale 
w praktyce różnice znacząco mogą wpływać na komfort obsługi. Tym 
samym uznałem, że najuczciwiej będzie ocenić tylko model w rozmiarze 
46 mm. A ten jest świetny i, choć dubluje aplikacje i miewa sporadyczne 
problemy z oprogramowaniem, to doskonale spełnia zarówno funkcję 
smartwatcha, jak i urządzenia do pomiaru aktywności. Oppo naprawdę 
dobrze go zaprojektowało, pamiętając nie tylko o funkcjach, ale i o tym, 
że takie urządzenie nosimy na co dzień, więc musi być też ładne.

Oppo Watch       

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6

 Plusy:
• wygląda dobrze nawet z wyłączo-

nym ekranem
• duży, czytelny wyświetlacz ułatwia-

jący obsługę
• aplikacja 5-minutowych treningów

 Minusy:
• zdublowane aplikacje
• GPS długo łapie sygnał
• brak zamiennych pasków w ofercie Oppo

Cena wersji w rozmiarze: 
• 41 mm – około 1000 PLN 
• 46 mm – około 1300 PLN
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Huawei, właściciel marki Honor, od lat tworzy zegarki, które łączą ze 
sobą funkcje smart oraz sportowe, ale nacisk kładą głównie na te 
drugie. Nowy Honor Watch GS Pro nie dość, że pozostaje wierny tym 
założeniom, to dzięki wzmocnionej obudowie i fenomenalnej baterii 
sprawdzi się nawet w trudnych warunkach.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Honor Watch GS Pro – przetrwa wszystko  |  Paweł Hać

Honor Watch GS Pro 
– przetrwa wszystko
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Gdyby nie wzornictwo Honor Watch GS Pro 
mógłby być przypadkowo uznany za jeden 
z poprzednich modeli smartwatcha Honor 
lub Huawei. Producent konsekwentnie 
trzyma się swojego systemu Lite OS i towa-
rzyszącego mu układu przycisków i inter-
fejsu. Obudowa nowego smartwatcha tego 
chińskiego producenta wskazuje jednak na 
to, że pomimo znajomego oprogramowa-
nia możemy spodziewać się kilku istotnych 
nowości. GS Pro już na pierwszy rzut oka 
sprawia wrażenie niezwykle wytrzymałego 
urządzenia, któremu niestraszne nawet 
sporty wyczynowe. Obudowę wykonano 
głównie z plastiku, który w zależności od 
miejsca jest gładki lub chropowaty. Wyjąt-
kiem jest szkło pokrywające ekran, metalowy 
pierścień z podziałką kompasu oraz dwa 
boczne przyciski ze stali nierdzewnej. Ekran 
jest duży i ma świetne odwzorowanie barw 
(AMOLED). Dzięki przekątnej 1,39 cala i wyso-
kiej rozdzielczości (454 × 454 px) wszystko 
jest na nim czytelne. Na spodzie koperty 
znalazły się piny do ładowania oraz optyczny 
czujnik tętna i tlenu we krwi. Spasowanie 
koperty jest perfekcyjne, a jakość materia-
łów bardzo wysoka – wyraźnie czuć, że była 
ona podczas projektowania urządzenia jed-
nym z priorytetowych elementów. Zegarek 
przeszedł pozytywnie testy w 14 kategoriach 
zawartych w normie MIL-STD-810G. Obejmują 
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one między innymi odporność na sól, wodę, pył, wibracje, promieniowa-
nie słoneczne, skrajne temperatury czy niskie ciśnienie. Ponadto jest też 
wodoszczelny do ciśnienia 5 ATM.

Pasek wykończono podobnie jak kopertę – od zewnątrz jest chropowaty, 
od środka gładki, co w połączeniu ze sporą szerokością i dobrą wen-
tylacją sprawia, że świetnie leży na nadgarstku. Otworów w pasku jest 
dużo, da się go zapiąć ciasno nawet na szczupłym nadgarstku. Pasek ma 
klasyczne zapięcie na sprzączkę, równie standardowe jest teleskopowe 
mocowanie (mieści paski o szerokości 22 mm). GS Pro to nieprzesadnie 
ciężki zegarek: koperta bez paska waży 45,5 g, z paskiem waga rośnie do 
76,2 g (dla porównania Apple Watch 6 z paskiem sportowym Nike waży 

65,3 g). Czuć go wyraźnie na nadgarstku, zwłaszcza 
podczas treningu, ale nie jest uciążliwy. Większy 
problem stanowią jego rozmiary, odstaje wyraźnie 
od nadgarstka i zahacza się o mankiet koszuli, dość 
niewygodnie też mi się w nim śpi. Ciekawostką jest 
to, że w wersji kolorystycznej Camo Blue wyposa-
żono go w pasek nylonowy, a nie gumowy. Testo-
wałem wariant czarny, więc nie mogłem porównać 
go z gumowym. Żałuję też trochę, że GS Pro nie 
jest dostępny w kolorze militarnej zieleni, idealnie 
podkreślałby charakter tego urządzenia. W czarnej 
wersji prezentuje się świetnie – surowe wzornictwo 

i duże gabaryty bardzo mi się podobają, ponadto zastosowanie sporych 
przycisków o wyraźnym kliknięciu i umieszczenie ekranu trochę głębiej 
niż krawędź bezela ma dodatkowy wymiar praktyczny.

Wspominałem już, że Honor Watch GS Pro działa na znanym Lite OS. 
Huawei od lat nie zmienił znacząco tego oprogramowania, wciąż jest to 
zamknięty system, bez możliwości doinstalowania jakichkolwiek aplikacji, 
a także z ograniczonymi możliwościami personalizacji. Ma uproszczone 
powiadomienia, z którymi nie można podjąć żadnej interakcji, a kompli-
kacje można zmieniać tylko w ograniczonym zakresie, i to nie na wszyst-
kich tarczach. Prostota systemu sprawia jednak, że jest nieskomplikowany 
w obsłudze – w poziomie przewijamy widżety, z dołu wysuwamy powia-
domienia, z góry centrum sterowania. Pod górnym przyciskiem mamy 

GS Pro już na pierwszy 

rzut oka sprawia wrażenie 

niezwykle wytrzymałego 

urządzenia.
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dostęp do menu głównego, do dolnego można przypisać jedną z wielu 
aplikacji (domyślnie są tam treningi). Na smartfonie do obsługi zegarka 
wykorzystywana jest aplikacja Zdrowie Huawei – to tam trafiają wszystkie 
dane aktywności, można też zbierać w niej informacje z innych urządzeń, 
takich jak wagi czy opaski fitness. Interfejs mi się podoba, wszystkie pod-
stawowe dane pojawiają się na jednym ekranie, a po wybraniu ich mamy 
dostęp do historii pomiarów i szczegółowej analizy (szczególnie dobrze 
wypada analiza snu). W aplikacji można też zarządzać tarczami i dodawać 
nowe. Niewiele z propozycji producenta trafiła w mój gust, ale wybór jest 
duży i każdy powinien znaleźć przynajmniej kilka, które się mu spodobają. 
Tradycyjnie już miałem problemy z odświeżaniem widżetu pogody, który 
pobiera dane z telefonu. Niestety, często zegarek przestawał go odświeżać 
i pozostawał tylko reset urządzenia. GS Pro ma 4 GB wbudowanej pamięci, 
do której można wrzucić muzykę. Da się to zrobić jednak tylko na smartfo-
nach z Androidem, na iOS nie ma takiej opcji.

GS Pro nie należy do szybkich urządzeń – interfejs ma wyraźne opóźnienia, 
a animacje nie są płynne. To zaskakujące, zwłaszcza że poprzednie modele 
Honor, które testowałem, działały znacznie płynniej, a oprogramowanie 
nie zmieniło się praktycznie wcale. Kwestię always-on display rozwiązano… 
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dziwnie. Da się włączyć tę funkcję, ale do 
wyboru jest tylko kilka tarcz, na dodatek 
są one zupełnie inne niż te, które można 
wybrać w głównym widoku. Zegarek może 
pełnić funkcję zestawu słuchawkowego, da się 
z niego nie tylko odbierać połączenia i prowa-
dzić rozmowy, ale też wybierać numery – te 
muszą być jednak w ulubionych lub znajdo-
wać się na liście ostatnich połączeń, nie ma 
opcji przeglądania wszystkich kontaktów. Na 
co dzień to może mało przydatna funkcja, ale 
gdy mamy telefon w plecaku bądź w torbie, 
staje się to całkiem sensownym sposobem 
na przeprowadzenie rozmowy (zwłaszcza 
że wbudowany głośnik jest głośny). Huawei 
zaimplementowało w GS Pro kilka funkcji 
monitorowania zdrowia. TruSleep rejestruje 
sen i pozwala szczegółowo go analizować 
w aplikacji, ponadto dostępna jest też prosta 
punktacja do szybkiej oceny. Urządzenie ma 
też całodobowy monitoring tętna, pomiary 
wykonywane są w 5-minutowych interwałach. 
Dostępny jest również pomiar wysycenia krwi 
tlenem, ale GS Pro nie ma certyfikacji w tym 
zakresie, więc pomiary nie mogą być trak-
towane jako podstawa do diagnostyki 
medycznej. Są jednak dość powtarzalne 
i realistyczne (wahają się o 2–3 punkty 
procentowe pomiędzy pomiarami). Zega-
rek otrzymał też barometr i kompas – oba 
przydadzą się podczas wędrówek.

Sportowa strona GS Pro prezentuje się świet-
nie. Zegarek ma wbudowany odbiornik GPS, 
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który dobrze radzi sobie na otwartej prze-
strzeni i całkiem nieźle sprawuje się także 
w otoczeniu wysokich budynków. Urządzenie 
szybko łapie sygnał, potrzebuje na to od kilku 
sekund do około pół minuty, zależnie od 
warunków. Rysowanie śladu jest zazwyczaj 
prawidłowe, choć zdarzyło mi się „przebiec” 
na drugą stronę ulicy bądź ściąć zakręt w spo-
sób, jaki realnie byłby niemożliwy. Interfejs 
treningowy nie jest niestety konfigurowalny, 
nie można edytować pól danych. Na szczę-
ście dobrze go przemyślano, nie jest przeła-
dowany informacjami (jednocześnie widać 
maksymalnie cztery informacje, nie licząc 
aktualnej godziny i strefy tętna, wizualizowa-
nej pierścieniem wokół tarczy). Świetnym ele-
mentem jest możliwość wyścigu z duchem, 
czyli ustawienia docelowego tempa i bie-
żący podgląd tego, czy przez cały trening 
biegniemy szybciej, czy wolniej niż to zało-
żyliśmy. Bieganie jest zresztą najbardziej roz-
budowaną aktywnością sportową – oprócz 
trybu treningu w terenie i na bieżni zegarek 
oferuje też 13 treningów biegowych na róż-
nym poziomie trudności. Jeśli podczas aktyw-
ności rejestrowany jest ślad GPS, to zegarek 
pozwala z poziomu ekranów treningu skorzy-
stać z funkcji Route Back, która poprowadzi 
nas z powrotem przebytą trasą do punktu 
startu. Co prawda ślad nie jest nanoszony 
na mapę, ale nawet bez niej stanowi dużą 
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pomoc, gdy trenujemy w nowym miejscu, nawet niekoniecznie na odludziu 
(zdarzyło mi się kiedyś zgubić, biegając w mieście – wiele bym dał, by mój 
zegarek miał wtedy taką funkcję).

Oprócz biegania GS Pro pozwala też śledzić ponad 100 innych aktywności. 
Każdy tryb można skonfigurować, wybierając przynajmniej cel i przypo-
mnienia o danej aktywności. Tryby dodajemy ręcznie, więc na liście zawsze 
panuje porządek – nie ma ryzyka, że za każdym razem będziemy zmuszeni 
przewijać wszystkie rodzaje treningów. Producent chwali się na stronie, że 
zegarek ma rozbudowane funkcje narciarskie. Niestety, stoki są obecnie 
zamknięte, a nie jestem synem żadnego ministra, by móc to sprawdzić. Bar-
dzo fajnym dodatkiem, rzadko spotykanym w zegarkach smart, jest obli-
czanie czasu potrzebnego po wysiłku na regenerację organizmu. Huawei 
zadbał nie tylko o to, by móc wygodnie mierzyć aktywność, ale też, by się 
do niej przygotować. W tym celu rozbudowano aplikację Pogoda, która 
oprócz opadów i temperatury pokazuje także pozycję słońca i księżyca, 
jego fazę, a także informacje o pływach. Zegarek wyświetla też ponoć bie-
żące alerty pogodowe, ale nie miałem okazji otrzymać żadnego.

Rzadko zdarza mi się zapomnieć, gdzie mam ładowarkę do smartwatcha. 
W przypadku GS Pro dwukrotnie myślałem, że ją zgubiłem, bo podłą-
czałem go do zasilania co 2–3 tygodnie. Przy korzystaniu z niego bez GPS 
bateria wytrzymała mi 20 dni. Nie korzystałem z always-on display, ale Blu-
etooth było stale włączone, a zegarek był na moim nadgarstku całą dobę, 
monitorując też sen. Czas pracy skrócił się do około dwóch tygodni, gdy co 
drugi dzień korzystałem z treningu przez 30 minut, zawsze wykorzystując 
GPS. Nie spotkałem się jeszcze z tak dobrym akumulatorem w zegarku 
o podobnych funkcjach i z dużym, kolorowym wyświetlaczem. Na dodatek 
na naładowanie się do pełna potrzebuje tylko 2 godzin, co również jest 
bardzo dobrym wynikiem. Do ładowania służy magnetyczna ładowarka 

Kwestię always-on display rozwiązano… dziwnie.
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z gniazdem USB-C, zegarek nie wspiera niestety standardu Qi. Niemniej 
jednak rozwiązanie Huawei sprawdza się, ładowarka jest wygodna i można 
ją bez trudu podłączyć bezwzrokowo. Podczas ładowania wyświetlany jest 
szacowany czas do zakończenia tej czynności – to kolejny dodatek, któ-
rego brakuje mi w wielu smartwatchach.

Przetestowałem już kilka zegarków Huawei, ale mimo to, że ich oprogramo-
wanie jest do siebie bliźniaczo podobne, to używając Honor Watch GS Pro, 
miałem wrażenie obcowania z trochę innym urządzeniem. Jego wzornictwo 
odbiega od tego, czego dotąd trzymał się producent i uważam, że to bar-
dzo dobry krok. Ten zegarek jest po prostu ładny i świetnie wykonany. Sys-
tem faktycznie się nie zmienił i to jego największa wada – przydałoby się 
choćby więcej możliwości personalizacji czy instalowania aplikacji trzecich. 
GS Pro nadrabia za to baterią, która wytrzymuje absurdalnie długo bez 
ładowarki, i to nawet pod obciążeniem. Żaden znany mi smartwatch nie 
może się z nim pod tym względem równać.

• 

Honor Watch    
GS Pro      

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• doskonała bateria
• wiele trybów treningu
• automatyczny pomiar snu i tętna

 Minusy:
• ubogie funkcje smart
• niepłynny interfejs

Cena: około 900 PLN
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Pierwszy Mi Band był produktem o niezwykle dobrym stosunku ceny 
do możliwości, a drugi poprawił ten wynik, dodając ekran, a tym 
samym znacznie zwiększając możliwości urządzenia. Testując szóstą 
generację opaski, miałem wrażenie, że Xiaomi wypaliło się z pomysłów 
na to, jak wyróżnić się, zachowując bardzo konkurencyjną cenę.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Xiaomi Mi Band 6 – jest dobrze, ale…  |  Paweł Hać

Xiaomi Mi Band 6 
– jest dobrze, ale…
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Mi Band jest z założenia produktem tanim 
i prostym, ale oferującym możliwie jak naj-
więcej funkcji. Nowa wersja na pierwszy rzut 
oka nie różni się od poprzednika, przynaj-
mniej póki nie włączymy ekranu. Opaska 
ma bardzo proste i uniwersalne wzornictwo, 
środkowa „pastylka” osadzona jest w gumo-
wej opasce, zapinanej na pojedynczy pin. 
Już w piątej generacji Xiaomi wprowadziło 
magnetyczną ładowarkę, która nie wymagała 
wyjmowania głównej części urządzenia z opa-
ski, a tym samym komfort ładowania był 
znacznie wyższy. Tu zastosowano identyczne 
rozwiązanie. Inne elementy również są bar-
dzo podobne, a niektóre nawet identyczne. 
Opaska na pierwszy rzut oka jest taka sama: 
zrobiona z przyjemnej w dotyku i solidnej 
gumy, wystarczająco długa, by pasować 
nawet na szeroki nadgarstek. Zapięcie nie jest 
jednak idealne, podczas kilku tygodni uży-
wania kilka razy przypadkiem je rozpiąłem, 
zaczepiając o coś nadgarstkiem. Wymiary 
są takie same, co w Mi Band 5, dlatego do 
najnowszej wersji urządzenia pasują rów-
nież paski od poprzedniej generacji. Prosta, 
pozbawiona przycisków konstrukcja ułatwiła 
osiągnięcie niezłej odporności na wodę – Mi 
Band 6 wytrzymuje jej ciśnienie do 5 ATM.

Główna część urządzenia nie wyróż-
nia się niczym szczególnym, brak 
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charakterystycznych elementów pozwala 
jednak dopasować opaskę do większości stro-
jów. Obudowa jest plastikowa, na dekielku 
mamy czujnik tętna i saturacji krwi, front zaś 
pokrywa zaokrąglone na krawędziach szkło. 
Nie ma przycisku pod ekranem, znanego 
z poprzedniej wersji – do cofania wykorzy-
stujemy gesty. Ekran jest zaokrąglony i ma 
asymetryczną ramkę, grubszą w dolnej części. 
Na co dzień tego nie widać, bo maskuje to 
dobrze zaprojektowany interfejs. Nie ma tu 
żadnych przycisków fizycznych – przeszka-
dzało mi to wyłącznie podczas treningów, 
gdy chciałem wstrzymać pomiar. Dotyk 
nie sprawdza się tak dobrze, jak przycisk 
o wyczuwalnym skoku. Opaska jest dość pła-
ska (12,7 mm grubości), wchodzi pod mankiet 
koszuli, przegrywa dopiero ze ściągaczem 
sportowej bluzy. Waży niewiele, bez paska 
to 12,8 g, natomiast ze standardową opaską 
waga wynosi 23,9 g. Na co dzień jej nie czuć 
na nadgarstku, ponadto nie przeszkadza też, 
gdy opieramy nadgarstek na biurku, pisząc 
lub korzystając z myszy.

Xiaomi wrzuciło do Mi Band 6 większy 
wyświetlacz, który wypełnia sporą część 
frontu, jest też ładnie zaokrąglony. Ma on 
wysoką rozdzielczość (152 × 486 pikseli), sporą 
przekątną (1,56 cala), a kolory są mocno nasy-
cone – to w końcu AMOLED. Niestety, jego 
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jasność nie jest regulowana automatycznie, a w mocnym słońcu czytelność 
pozostawia sporo do życzenia. Niemniej jednak bardzo dobrze reaguje na 
dotyk i gesty, ponadto można skonfigurować go tak, by podświetlał się 
po podniesieniu nadgarstka tylko w określonych godzinach, co pozwala 
oszczędzić baterię. Nowy ekran i eliminacja przycisku pod nim równo-
znaczne są z przebudową interfejsu. Główna tarcza mieści teraz więcej 
informacji, a preinstalowane trzy warianty do wyboru są bardzo czytelne 
i sprawdzają się na co dzień. Są też w pewnym zakresie konfigurowalne 
– można zmieniać niektóre komplikacje, ale już nie kolorystykę. Da się też 
doinstalować bezpłatnie inne, aczkolwiek te podstawowe najbardziej przy-
padły mi do gustu. Niektóre elementy tarczy nie reagują na dotyk, inne tak 
– to odrobinę mylące, zwłaszcza na początku.

Interfejs Mi Band 6 bazuje na gestach w większym zakresie niż ten 
w poprzednich wersjach urządzenia. Przesuwając palec w pionie, wywo-
łujemy menu aplikacji, które przewija się płynnie. Jeśli na ekranie tarczy 
głównej przesuniemy palec w poziomie, wywołamy widżety. Wśród nich 
może być sterowanie odtwarzaniem, pogoda, podsumowanie dnia, tętno, 
PAI czy powiadomienia. Opcji jest znacznie więcej, podoba mi się, że pro-
ducent w tak prostym urządzeniu daje aż tyle możliwości. Aby cofnąć się 
do poprzedniego poziomu menu, trzeba wykonać gest od lewej do prawej 
krawędzi – jest intuicyjny, choć działa w 9 na 10 przypadków. Zauważyłem, 
że opaska nie nadąża odczytywać go, jeśli wykonuję go szybko jeden po 
drugim, trzeba to po prostu wyczuć. Z poziomu aplikacji na smartfona 
da się wyłączyć niechciane funkcje – to również przydatne, choć nie od 
razu. Warto pozbyć się nieużywanych aplikacji, bo nawigacja po menu 
z wieloma pozycjami bywa uciążliwa. Ponadto odpowiednie skonfiguro-
wanie częstotliwości mierzenia tętna i innych pomiarów znacznie wpływa 
na baterię. Producent deklaruje nawet dwa tygodnie działania, ale mnie 
udało się osiągnąć połowę tego czasu. Korzystałem z podświetlania ekranu 

Producent deklaruje nawet dwa tygodnie działania, ale mnie 

udało się osiągnąć połowę tego czasu.

SPRZĘT 102



po uniesieniu nadgarstka, pomiaru tętna co 5 minut i wszystkich opcji 
pomiaru snu. Mi Fit, dostępne na iOS i Androida, umożliwia też indywi-
dualną konfigurację powiadomień czy wibracji, dokładne ustawienie czę-
stotliwości monitorowania tętna (najmniejszy interwał to jedna minuta), 
włączenie śledzenia snu i stresu, a także aktualizowanie oprogramowania 
urządzenia. To także agregator danych zbieranych przez opaskę, na doda-
tek integrujący się z systemowym Zdrowiem w iOS. Interfejs jest prosty 
i czytelny, ciekawostką jest wykorzystanie systemu punktowego PAI, służą-
cego do mierzenia aktywności – ostatni raz widziałem go w opaskach Mio.

Pomimo tego, że opaska jest niewielka, już bezpośrednio na niej można 
wykonać i podejrzeć wyniki podstawowych pomiarów snu, stresu czy 
tętna. Bardziej złożone statystyki trafiają do aplikacji na smartfonie. Waż-
nym elementem oprogramowania są treningi. Do wyboru jest aż 30 rodza-
jów aktywności, od biegu na sali i w plenerze, przez HIIT, po skakanie na 
skakance i taniec. W treningu można ustawić cele, dla biegania jest to na 
przykład odległość, tempo czy strefa tętna. Pól danych nie da się edyto-
wać, ponadto przewijają się płynnie – akurat podczas aktywności lepszym 
rozwiązaniem jest skokowe przeskakiwanie między zestawami wyświetla-
nych danych. Urządzenie nie ma modułu GPS, korzysta z telefonu do loka-
lizowania. Oznacza to, że na każdy trening wymagający określenia pozycji 
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trzeba ze sobą zabrać smartfona. To uciążliwe, ale uważam, że w tak taniej 
opasce to najlepsza dostępna alternatywa. Oprogramowanie Mi Band 6 
jest całkiem rozbudowane, niemniej jednak zdarzają się drobne błędy. 
Opaska co chwilę informowała mnie o tym samym, przeszkadzało mi to na 
tyle mocno, że wyłączyłem powiadomienia z tej aplikacji. System nie ma 
polskiej wersji językowej, ale obsługa jest bardzo prosta i oparta na ele-
mentach graficznych.

Przez lata Mi Band zapisał się w świadomości użytkowników jako tani, ale 
solidny sprzęt do mierzenia podstawowych parametrów aktywności. Szó-
sta generacja cały czas trzyma się tych założeń, ale oferuje zdecydowanie 
więcej. Jest przy tym równie atrakcyjna cenowo, co pierwsze wersje. Teraz 
jednak tempo wprowadzania istotnych dla użytkownika zmian nie jest już 
tak szybkie, w stosunku do poprzedniej generacji poprawiono kilka rzeczy, 
natomiast są to bardzo podobne urządzenia. Mi Band 6 to świetna opaska 
dla niezdecydowanych, którzy nigdy nie mieli takiego sprzętu. W tej cenie 
może konkurować właściwie tylko ze swoim poprzednikiem.

Xiaomi                 
Mi Band         

• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• mnogość funkcji w niskiej cenie
• ładowarka magnetyczna
• mocna bateria

 Minusy:
• zbyt ciemny ekran do używania 

na słońcu
• sporadyczny brak reakcji na gesty

Cena: około 180 PLN
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Firma Fitbit jest jednym z najbardziej znanych producentów opasek 
sportowych i zegarków na świecie. Sama używam ich produktów 
od wielu lat i cenię je za dokładność i naprawdę dobre algorytmy 
i wreszcie za aplikację, która nie ma sobie równych. Tym bardziej 
cieszyłam się na nowy model, Fitbit Luxe. 

PATRYCJA RUDNICKA
@pawelhac

Fitbit Luxe – pierwsza opaska z kolorowym wyświetlaczem  |  Patrycja Rudnicka

Fitbit Luxe 
– pierwsza opaska z kolorowym wyświetlaczem
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Pamiętam moje początki z przyczepianym na klipsie Fitbit One, a następ-
nie Charge HR i nawet kilkunastokilometrowymi, prawie całodniowymi 
spacerami z córką w wózku. O tyle o ile zegarki, szczególnie nowsze 
modele Versa i Sense, są naprawdę ładne i pod względem wyświetla-
czy nie odbiegają od konkurencji, to opaski raczej wyglądem się nie 
wyróżniały. Wszystkie trackery aktywności miały dotychczas monochro-
matyczny wyświetlacz. Producent stawiał na dobre czujniki, algorytmy 
i aplikację, a sam wygląd schodził na drugi plan. Wraz z Fitbit Luxe podej-
ście to się całkowicie zmieniło!

Najnowsza opaska jest po prostu ładna. Ma też kolorowy wyświetlacz 
AMOLED, na który wielu fanów marki, w tym również ja, czekało. Wyświe-
tlacz ma wyraziste kolory, jest jednak trochę mały. Pod światło wyraźnie 
widać grubą ramkę dookoła; szkoda, że producent nie zrobił wyświetlacza 
na całej powierzchni – tak jak w np. najnowszym Mi Bandzie od Xiaomi. 
Tracker występuje w trzech wersjach kolorystycznych: złotej, srebrnej 
i czarnej. Dwie pierwsze mają obudowę z polerowanej stali, wersja czarna 
jest matowa. Wygląda to naprawdę dobrze i tak samo dobrze czuje się 
jakość wykonania! Co może zaskoczyć, to kompletny brak przycisków. Nie 
ma nawet dotykowego przycisku z wibracją, jak to było np. w Charge 3 i 4 
oraz Sense. Wszystko obsługujemy dotykiem lub stuknięciem w ekran. 
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Muszę powiedzieć, że jest to bardzo wygodne 
i mam wrażenie, że producent mocno 
poprawił responsywność. Ekran reaguje 
natychmiast i przesuwanie palcem w celu 
wywołania konkretnego ekranu danych lub 
konkretnej funkcji to teraz czysta przyjem-
ność. W standardzie dostajemy silikonowy 
pasek w dwóch rozmiarach, ale możemy 
dokupić też biżuteryjne bransolety stalowe 
Gorjana lub mesh, a także pasek nylonowy 
i skórzany. Jest również wersja specjalna opa-
ski w kolorze złotym sprzedawana od razu 
z paskiem silikonowym oraz stalową branso-
letą Gorjana.

Tyle o wyglądzie, a co jest 
w środku?
Całodzienne śledzenie aktywności i tętna, 
20 różnych treningów oraz SmartTrack, który 
rozpoznaje najpopularniejsze aktywności 
(takie jak bieganie, spacer, pływanie, aero-
bik) – to tylko niektóre z funkcji smartopaski. 
Opaska jest wodoodporna do 50 m, można 
z nią spokojnie pływać, a także nurkować. 
Luxe, podobnie jak starsze trackery Charge 3 
i 4 oraz zegarki Versa i Sense, mierzy natlenie-
nie krwi. W aplikacji możemy podejrzeć, jak 
SpO2 oscylowało podczas naszego snu, a na 
ekranie opaski możemy zobaczyć średnią 
wartość z całej nocy. Jest to bardzo przydatne 
nie tylko teraz w dobie Covid-19. Sprawdza-
jąc wariacje natlenienia, od razu możemy 
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zauważyć np. bezdechy senne. Kolejna 
rzecz, Aktywne Minuty. To z kolei wskaźnik 
znany już z poprzednich wersji wearables 
Fitbita, obliczany jest na podstawie naszego 
wieku i tętna spoczynkowego i za zadanie 
ma zachęcać nas do ruchu. Domyślny cel 
to 150 min tygodniowo – tyle zaleca Świa-
towa Organizacja Zdrowia. Minuty naliczają 
się w trakcie aktywności, jeśli tętno skoczy 
powyżej pierwszej strefy. Strefy tętna usta-
lane są automatycznie na podstawie wieku 
i tętna spoczynkowego, ale możemy je też 
zmienić ręcznie na własne wartości.

Poza powyższymi funkcjami możemy też 
śledzić w aplikacji poziom stresu, ilość odde-
chów na minutę podczas snu, a także zmien-
ność rytmu serca (HRV), która pozwoli nam 
wychwycić, kiedy jesteśmy zestresowani, 
zmęczeni lub chorzy. Z ciekawostek Fitbit jest 
w stanie wychwycić chorobę jeszcze zanim 
pojawią się u nas jakiekolwiek inne objawy. 

Oczywiście Fitbit Luxe tak jak jego poprzed-
nicy ma możliwość śledzenia kobiecego 
cyklu oraz analizę snu, w której chyba nie 
ma sobie równych. Używałam zegarków róż-
nych producentów i żaden inny nie miał tak 
dokładnych statystyk snu. Pełna analiza obej-
muje czas snu, czas spędzony procentowo 
w poszczególnych fazach (REM, głęboki sen, 
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płytki sen) z możliwością długoterminowej analizy oraz porównaniem do 
średniej uzyskanej przez osoby tej samej płci w podobnym wieku. Do tego 
mamy dokładną analizę tętna podczas snu oraz wariacje SpO2.

Fitbit ma też kilka ciekawych sposobów na motywowanie nas do ruchu. 
Oprócz standardowych odznak (ostatnio doszły nowe z Minionkami) 
i rywalizacji na kroki czy Aktywne Minuty mamy też wirtualne wyścigi po 
szlakach górskich oraz Fitbit Bingo. Na szczególną uwagę według mnie 
zasługuje właśnie Bingo. Gra ta polega na odkrywaniu paneli według przy-
padkowo wylosowanego wzoru. Odkrycie panelu kosztuje nas określoną 
liczbę kroków, przebytych kilometrów lub Aktywnych Minut. Ten, kto 
pierwszy odkryje wszystkie panele ze wzoru, wygrywa.

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń Fitbit, możemy wykupić 
opcję Fitbit Premium. Daje ona wgląd w dokładniejsze statystyki (ale 
oczywiście bez niej wszystko nadal będzie działało i aplikacja będzie ana-
lizowała nasz ruch i sen) oraz daje dostęp do planów treningowych i tzw. 
Mindfulness Sessions. Treningi są podzielone na kategorie i poziomy trud-
ności. Wraz z opaską Luxe dostajemy pół roku wersji próbnej Premium, po 
tym okresie subskrypcja kosztuje 47,99 zł miesięcznie.
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Bateria
Producent podaje, że bateria wytrzymuje do pięciu dni. I rzeczywiście tak 
jest. Ostatnio zabrałam mojego Fitbit Luxe na wakacje w góry, zapomi-
nając spakować kabel ładujący. Już się martwiłam, że będę miała dziurę 
w statystykach. A tu miła niespodzianka! Odłączyłam go od ładowarki 
w poniedziałek rano przed wyjazdem, a dopiero w piątek wieczorem, aku-
rat jak już wróciliśmy do domu, upomniał się o ładowanie (około godziny 19 
było 5% baterii). Jest to bardzo przyzwoity wynik, dzięki temu nie musimy 
na krótkie kilkudniowe wyjazdy pamiętać o zabraniu ładowarki. Niestety, 
w przypadku dłuższych pobytów poza domem brak kabla łądującego 
może okazać się problemem. Fitbit ma swoje specjalne złącza i końcówki 
ładujące, tak więc nie naładujemy opaski poprzez zwykłe USB-C czy micro-
USB. Nawet jeśli będziemy mieć kabelek od innego modelu, to nic nam to 
nie da – każdy zegarek i każda opaska ma inną końcówkę…

Wady
Pomimo wielu zalet Fitbit Luxe ma niestety też kilka wad. Pierwszą, która 
rzuciła mi się w oczy już pierwszego dnia użytkowania, jest zbyt mały roz-
miar fontu w przypadku powiadomień. Wszelkiego rodzaju SMS i inne wia-
domości są nieczytelne. Mam dobry wzrok, ale, żeby odczytać wiadomość, 
muszę naprawdę mocno wytężyć oczy. Drugą wadą jest brak płatności 

SPRZĘT 110



zbliżeniowych. Mają ją zegarki oraz opaski Charge 3 SE i Charge 4. Miałam 
więc też nadzieję, że Luxe, jako najnowszy produkt, też będzie miał Fitbit 
Pay. Ale niestety nie ma… Nie ma również wbudowanego GPS. Na szczęście 
można korzystać z tzw. Assisted GPS, czyli za pośrednictwem telefonu 
i dzięki temu tracker dokładniej oblicza długość tras, które wykonamy, 
idąc, biegnąc czy jadąc rowerem oraz rysuje ślad na mapie.

Dla kogo zatem jest przeznaczony Fitbit Luxe? 
Na pewno urządzenie sprawdzi się u osoby, która ceni sobie wygląd tego, 
co nosi na nadgarstku, a która nie potrzebuje zaawansowanych funkcji 
sportowych. Jest to idealny tracker codziennych aktywności i snu. Może też 
być praktycznym uzupełnieniem biżuterii (ze stalowymi bransoletami daje 
naprawdę stylowe wrażenie). Świetnie wygląda na prawej ręce, podczas 
gdy na lewej znajduje się klasyczny zegarek (ja właśnie tak go noszę – albo 
z klasycznym zegarkiem, albo z Apple Watch). Ale oczywiście może też być 
noszony samodzielnie zamiast zegarka.

Fitbit Luxe nie jest tanią opaską. Kosztuje 749 zł (149,95 euro na stronie pro-
ducenta), a w wersji limitowanej z bransoletą Gorjana 199,95 euro (w Polsce ta 
wersja jeszcze jest niedostępna, można kupić tylko przez stronę producenta).

-

 Plusy:
• Elegancki wygląd
• Kolorowy wyświetlacz
• Prosta obsługa dotykiem i stuka-

niem w ekran 

 Minusy:
• Brak płatności Fitbit Pay
• Zbyt mały wyświetlacz 

i tym samym nieczytelne 
powiadomienia

• Aby w pełni wykorzystać wszyst-
kie funkcje, należy opłacać Fitbit 
Premium (dostajemy 6 miesięcy 
za darmo wraz z zakupem opaski)

• Brak wbudowanego GPS
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Opaska na nadgarstku nikogo już nie dziwi – monitorowanie 
aktywności jest po prostu ważne, zwłaszcza gdy więcej czasu 
spędzamy w domu. Oppo Band to propozycja dla osób, które nie chcą 
wydać za dużo, ale liczy się dla nich możliwie długa lista funkcji.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Oppo Band – jeszcze jedna budżetowa opaska  |  Paweł Hać

Oppo Band 
– jeszcze jedna budżetowa opaska
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W przeciwieństwie do smartwatcha opaska 
może z powodzeniem trafić na drugi nad-
garstek, nie wywołując przy tym skojarzeń 
z Diego Maradoną. Wzornictwo Oppo Band 
nie odbiega od tego, co proponują inni pro-
ducenci, a najbliżej jej do produktów Xiaomi. 
Błyszczący, szklany front jest lekko wypukły, na 
dole znajduje się jedynie delikatne logo produ-
centa. Wokół mamy plastikową ramkę, będącą 
już częścią opaski. Pasek zrobiono z porządnej, 
przyjemnej w dotyku gumy, a jego zapięcie na 
pojedynczy pin trzyma mocno i łatwo się go 
używa. Oppo Band jest pozbawiona jakich-
kolwiek przycisków fizycznych, do obsługi 
wykorzystywany jest wyłącznie dotyk. Korpus 
pastylki zrobiono z plastiku, a na jego spodzie 
umieszczono optyczne czujniki tętna i saturacji 
krwi oraz piny do ładowania. Opaska wyraź-
nie odstaje od nadgarstka, ma ponad 11 mm 
grubości, przez co zaczepia się o mankiet czy 
ściągacz. Ogólnie nie robi jednak wrażenia 
przesadnie dużej, jej rozmiary są porówny-
walne z podobnymi urządzeniami.

Pomimo tego, że Oppo Band nie należy do dro-
gich urządzeń, jej możliwości są całkiem impo-
nujące. Mierzy dzienną aktywność, w tym liczbę 
kroków, spalone kalorie czy czas na nogach, 
ale oprócz tego sprawnie monitoruje sen, 
tętno oraz saturację krwi. W przypadku tętna 
pomiary nie odbiegają od tego, co wskazuje 
Apple Watch 6, jest więc dobrze. Można ustalić 
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ich częstotliwość, do wyboru mamy interwał o długości 6 minut, 2 minut 
lub jednej sekundy. Ten ostatni ma sens wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie 
będziemy korzystać z alertów tętna spoczynkowego, aplikacja do obsługi 
opaski nie pozwala bowiem podejrzeć wyników z częstotliwością mniejszą 
niż co minutę, nie da się też ich wyeksportować. Saturacja również wygląda 
wiarygodnie, w moim przypadku waha się w granicach od 94 do 100%, z poje-
dynczymi odchyleniami w postaci wyniku równego 90%. Biorąc pod uwagę to, 
że optyczny pomiar wymaga pozostawania w bezruchu i dobrego przylegania 
czujnika do skóry, dokładność jest niezła, zwłaszcza że wszystkie wspomniane 
pomiary wykonywane były w tle. Nie miałem niestety okazji porównać jej 
z pomiarami profesjonalnego pulsoksymetru. Śledzenie snu wypada naj-
słabiej, opaska ma tendencję do zawyżania wyniku poprzez uwzględnianie 

w czasie snu również niskiej aktywności wieczorem 
– Oppo Band konsekwentnie wlicza w moim przy-
padku czas, który spędzam na kanapie, czytając. Nie 
jest więc idealnie, opaska pozwala mieć co najwyżej 
ogólny obraz tego, jak wygląda nasza aktywność.

Gdyby nie to, że równolegle z Oppo Band mam okazję 
testować smartfona z Androidem, ten tekst pojawiłby 
się pewnie miesiąc później. Dopiero w połowie kwiet-
nia dodano kompatybilność tej opaski z iOS, wcześniej 
przeznaczona do niej aplikacja HeyTap Health była 
dostępna wyłącznie na systemie Google. Program ma 

prosty i przejrzysty interfejs, którego nie trzeba się uczyć. Główny ekran ma 
widżety podsumowujące aktywność i pomiary, a po dotknięciu ich przeno-
szeni jesteśmy do szczegółów. Druga zakładka pozwala natomiast włączyć ze 
smartfona śledzenie aktywności – opaska nie jest wtedy wymagana. Ostatni 
z ekranów umożliwia zarządzanie sparowanymi opaskami. Z aplikacji można 
zmienić tarczę bądź stworzyć własną, na bazie zdjęcia, skonfigurować czę-
stotliwość pomiaru tętna oraz jego alerty, ustawić alarm, cele wykonywa-
nych kroków czy spalanych kalorii oraz włączyć lub wyłączyć automatyczne 
wstrzymywanie i wznawianie treningu. Mamy też kilka funkcji praktycznych: 
czas, w którym ekran podświetla się po podniesieniu opaski, harmonogram 
trybu nocnego czy kolejność i widoczność aplikacji na opasce. Warto zajrzeć 
tu po tygodniu–dwóch i pozbyć się niepotrzebnych programów, bo nawigo-
wanie po menu urządzenia nie należy do najszybszych.

Pomimo tego, że Oppo 

Band nie należy do drogich 

urządzeń, jej możliwości są 

całkiem imponujące.
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Zaprojektowanie sensownego interfejsu dla urządzenia, które obsługujemy 
wyłącznie dotykiem, a jego ekran ma przekątną 1,1 cala, jest nie lada wyzwa-
niem. Wyświetlacz AMOLED opaski ma bardzo dobrą rozdzielczość i odwzo-
rowanie kolorów, świetnie reaguje też na dotyk. Naraz pokazuje też sporo 
informacji, bardziej złożone tarcze wyświetlają około pięciu różnych danych, 
pozostając przy tym czytelne. Problem zaczyna się w momencie, gdy jeste-
śmy w ruchu i chcemy przejść do jakiejś konkretnej funkcji. Nawigacja bazuje 
na gestach – w pionie przewijamy aplikacje, w poziomie cofamy się o poziom 
w menu, a będąc na tarczy głównej, zmieniamy ją. Trafienie w elementy 
ekranu wymaga precyzji, dlatego podczas treningu korzystanie z opaski jest 
właściwie niemożliwe. Interfejs sprawdza się jednak poza nim, jest czytelny, 
pomimo bardzo ograniczonej przestrzeni. Ma polską wersję, która wypada 
dobrze (choć gdzieniegdzie zdarza się koślawe tłumaczenie pojedynczych 
słów). Na opasce można bezpośrednio podejrzeć podstawowe dane snu czy 
aktywności, zmierzyć tętno i saturację, a także skorzystać z kilku podstawo-
wych narzędzi, takich jak minutnik, stoper, szukanie telefonu czy zdalny spust 
migawki. Powiadomienia są niestety wyświetlane jako osobna aplikacja, nie 
można szybko się do nich dostać. Jest też aplikacja pogody, która dobrze syn-
chronizuje się ze smartfonem i pokazuje sporo informacji. Treningi są całkiem 
rozbudowane: do dyspozycji użytkownika oddano 13 trybów, obejmujących 
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bieganie, pływanie czy grę w badmintona. Każdy z nich ma odrobinę inny 
interfejs, na ekranie wyświetlane jest do czterech informacji. Pól danych nie 
da się konfigurować, ale od tak prostego sprzętu tego nie oczekuję. Aplika-
cja treningów wprowadza w niewielki błąd, podczas rozpoczynania treningu 
wyświetla animację sugerującą szukanie sygnału GPS. Obrazuje ona jednak 
to, że opaska próbuje połączyć się z telefonem, z którego chce pobierać dane 
o lokalizacji (bo sama nie ma odpowiedniego modułu). Nawet bez GPS odle-
głość jest mierzona całkiem dokładnie, podczas treningu biegowego Oppo 
Band zawyżyła pokonany przeze mnie dystans o niecałe 10%. Gdy biegałem 
z telefonem w kieszeni, odległość była już prawidłowa.

Niewielki ekran i spora grubość sugerują, że Oppo Band może wytrzymać na 
baterii całkiem długo. Faktycznie, 12 dni pracy bez ładowarki jest osiągalne, 
jednak wątpię, by ktokolwiek musiał ją ładować tak rzadko. Wynik ten doty-
czy bowiem używania Oppo Band z wyłączonym właściwie wszystkim. Po 
włączeniu podświetlania ekranu po uniesieniu nadgarstka (domyślnie jest 
wyłączone), mierzenia tętna co 6 minut, monitorowania snu i saturacji, włą-
czeniu powiadomień z telefonu i ustawieniu jasności na 100%, czas pracy 
skraca się znacznie i w moim przypadku wynosi 4 dni. W tym czasie mieści 
się jeden półgodzinny trening, kilkadziesiąt powiadomień o wiadomościach 
oraz połączeniach dziennie. Maksymalny poziom jasności wynika z tego, że 
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opaska nie reguluje go automatycznie, a ekran w pełnym słońcu staje się czy-
telny dopiero przy takim ustawieniu. To niewątpliwie wpływa na czas pracy 
na baterii i komfort używania opaski po zmroku, niemniej jednak przy niższej 
jasności Oppo Band była po prostu nieużywalna. Samo ładowanie również 
nie jest do końca dobrze przemyślane, wymaga wyjęcia pastylki z gumowej 
opaski, co nie jest ani wygodne, ani też nie ma dobrego wpływu na trwałość 
urządzenia. Szkoda, że Oppo rozwiązało to w ten sposób.

Po świetnym Oppo Watchu moje oczekiwania co do Oppo Band były spore, 
tymczasem dostałem urządzenie, które nie wywołało we mnie zbyt wielkich 
emocji. Producent postanowił wejść na rynek nasycony podobnymi produk-
tami i całkiem nieźle wybrnął z tej konfrontacji. Oppo Band jest solidnym 
sprzętem, który nie wyróżnia się wzornictwem, za to nadrabia oferowanymi 
funkcjami. Ma jednak braki, które na co dzień są zauważalne: ekran jest 
zbyt ciemny, nieszczególnie dobrze przemyślano też sposób ładowania. Na 
pochwałę zasługuje natomiast przejrzystość aplikacji na Androida oraz iOS. 
W podobnej cenie mamy kilka innych urządzeń – problemem Oppo Band 
jest to, że żadna jej cecha nie każe wybrać właśnie jej.

Oppo Band     

• Design: 3,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• wiele funkcji w niskiej cenie
• czytelny interfejs
• przejrzysta aplikacja na smartfona

 Minusy:
• sposób ładowania
• brak szybkiego dostępu do 

powiadomień
• ciemny ekran

Cena: około 200 PLN
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Co stanie się z połączenia muzyka, a w zasadzie wokalisty, 
z ekonomistą? Od razu odpowiem – Airofit, świetny przyrząd do 
treningu oddechowego. Ale po kolei.

Airofit 
– trenujemy nasz oddech

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Airofit – trenujemy nasz oddech  |  Dominik Łada
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Ta historia jest bardzo ciekawa. Kilka lat 
temu Christian Poulsen, z wykształcenia 
muzyk, wokalista klasycznie wykształcony, 
spotkał się ze znajomym, który pokazał mu 
instrument, nie muzyczny, tylko… medyczny, 
pomagający astmatykom w leczeniu. 
W trakcie rozmowy podsunął mu pomysł, 
aby wykorzystać to urządzenie wśród woka-
listów do treningu wokalnego. Tak też się 
stało. Panowie, jako związani z Uniwersyte-
tem w Kopenhadze, z powodzeniem zaczęli 
stosować je podczas zajęć. Jakiś czas później 
jeden z synów Christiana trenujący pływa-
nie zakwalifikował się do zawodów. Wśród 
pływaków wiadomo ¬– oddech jest ważny. 
Christian zaczął zgłębiać temat, jednocze-
śnie poddając syna treningowi podobnemu 
do tego, jaki wcześniej robili z wokalistami. 
Przyniosło to bardzo dobre efekty i suk-
cesy w zawodach. Te wszystkie wydarzenia 
zmotywowały Christiana Poulsena do zało-
żenia start-upu i rozpoczęcia projektowania 
nowego urządzenia.

Urządzenie, które mieli, było za duże. Mało 
intuicyjne. Cóż, medyczne. Dlatego zaczęli 
zastanawiać się nad zaprojektowaniem 
czegoś zdecydowanie mniejszego, wygod-
niejszego. Takiego, które można zawsze mieć 
ze sobą. Tak w skrócie zrodził się pomysł na 
Airofit.
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Airofit to gumowy ustnik, trochę podobny do tego, jaki mamy w akwa-
lungach nurkowych. Mamy po dwóch stronach dysze – jedna do wdy-
chania powietrza, druga do wydychania. Są tam pokrętła zmieniające 
prześwit, dzięki którym możemy właśnie dostosowywać nasz oddech. 
Całość wyposażona jest w specjalne czujniki, które przez Bluetooth łączą 
się z naszym telefonem z zainstalowaną aplikacją.

SPRZĘT 120

https://www.youtube.com/watch?v=viOCHFyZcG4


Właśnie aplikacja to clou całej koncepcji. To ona 
odpowiada za to, jak i co będziemy trenować. 
Na samym początku zaczynamy od określenia, 
do czego będziemy wykorzystywać nasz Airofit. 
Czy naszym celem jest relaksacja, podniesienie 
jakości życia, terapia tudzież rehabilitacja czy też 
podnoszenie wydolności w sporcie lub naszych 
możliwości w muzyce. Jak widać, zastosowań jest 
mnóstwo.

Jeśli chodzi o kwestie medyczne, to Airofit 
przede wszystkim polecany jest w profilaktyce 
i rehabilitacji związanej z astmą i przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc (COPD). Jestem ast-
matykiem, ale całe szczęście u mnie podłoże jest 
alergiczne, dzięki czemu, odpukać, mam lekką 
postać, dlatego ostatecznie wybrałem treningi 
pod kątem poprawy wydolności, np. na rowerze.

Airofit używam od około miesiąca. Ważne, aby 
podczas sesji skupiać się na treningu oddecho-
wym, a nie robić go „przy okazji” czegoś innego. 
Trening oddechowy jest jak każdy inny – wymaga 
skupienia. Aplikacja nas prowadzi i precyzyjnie 
pokazuje, co w danym momencie musimy wyko-
nać – ile czasu ma trwać wdech, a ile wydech, na 
jak długo wstrzymać oddech. Istotne, by treningi 
odbywać w spokoju, najlepiej będąc wypoczę-
tym, nie po wysiłku. Właśnie te treningi mają 
nam pomóc później podczas innych aktywności, 
gdy oddech jest ważny. Airofit uczy nas oddychać 
i dzięki temu podnosi naszą wydolność. Nie ma 
co liczyć na błyskawiczne efekty, ale sukcesywna 
praca z czasem je przyniesie. Dzięki Airofit zaob-
serwowałem u siebie ciekawy efekt: w ciągu mie-
siąca wzrosła mi pojemność płuc. Ale spokojnie, 
po prostu zacząłem inaczej oddychać, skupiam 
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się właśnie bardziej na treningu, niż było to na samym początku i pilnuję, 
aby być bardziej wypoczętym i mniej spiętym.

Airofit to świetny sprzęt. Polecam go zarówno osobom trenującym mniej 
lub bardziej poważnie jakiś sport, jak i jako urządzenie umożliwiające 
nam relaksację. Osoby mające problemy oddechowe powinny bardzo 
poważnie rozważyć jego zakup. Posiadacze Apple Watch i Fitbit znają 
ze swoich nadgarstków treningi oddechowe, ale są one bardzo proste, 
„casualowe”. Jeśli chcemy osiągać lepsze efekty, to Airofit nam w tym 
pomoże zdecydowanie lepiej. Airofit można kupić bezpośrednio ze 
strony producenta za 1299 PLN.
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Już niecały rok po pandemii zauważyliśmy, że naszą kondycję fizyczną 
trafił szlag. Po długich bojach w końcu zdecydowaliśmy się na 
zainwestowanie w wioślarza.

Naprawiam swoją kondycję po 
roku w domu z powodu pandemiiWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Naprawiam swoją kondycję po roku w domu z powodu pandemii  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

SPRZĘT 123

https://twitter.com/morid1n


Dlaczego wioślarz?
Nie mamy wiele wolnego czasu w ciągu dni 
pracujących. Wstajemy ok. 6:00 rano i nie-
długo później siadamy do pracy. Większość 
maszyn wspomagających ćwiczenia skupia 
się na konkretnych partiach ciała, a nam zale-
żało na czymś bardziej uniwersalnym. Jak się 
dowiedzieliśmy, zupełnym przypadkiem, wio-
ślarz aktywuje aż 85% mięśni, a pozostałe 15% 
można w prosty sposób poruszyć innymi ćwi-
czeniami. To mocno wyróżnia go na tle bieżni, 
rowerków itp. Jednocześnie zależało nam na 
tym, aby urządzenie nie nadwerężało naszych 
stawów – oboje mamy z nimi sporadyczne 
problemy po wcześniejszych urazach czy 
wypadkach, więc chcieliśmy uniknąć robienia 
sobie krzywdy.

Ostatnią zaletą (i jednocześnie wadą) wio-
ślarza jest jego rozmiar i potrzebna dla niego 
przestrzeń. W przypadku naszego modelu, 
zachowując również trochę wolnej prze-
strzeni na możliwość swobodnego poruszania 
się, okazało się, że potrzebujemy ok. 230 cm 
na długość i 92 cm na szerokość. W praktyce 
mamy go więcej. Wioślarze są stosunkowo 
niskie (nasz ma ok. 50 cm), więc jeśli nie 
mamy miejsca na ich stałe rozstawienie, 
to można je postawić do pionu. Zajmuje 
wtedy mniej więcej 60 × 50 cm na podłodze 
i 220 cm na wysokość. Większość oferuje też 
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prosty sposób na przestawienie ich z poziomu do pionu, dzięki czemu nie 
trzeba być siłaczem, aby to sprawnie zrobić.

Jaki wioślarz?
Po zdecydowaniu się na wioślarza pozostało wybrać model, który nas 
interesuje. Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że wioślarze stosujące powie-
trze do wytwarzania oporu są bardzo (ale to bardzo!) głośne. To może nie 
byłoby problemem, gdybyśmy mieszkali w domku jednorodzinnym, ale 
nawet wtedy pozostają takie utrudnienia jak słuchanie podcastów w takim 
hałasie. Sam hałas też męczy, więc szybko zrozumieliśmy, że idealny dla 
nas będzie wioślarz wyposażony w baniak z wodą, w którym zanurzone są 
łopatki. Jak nimi zakręcimy, to wytwarza się opór. Tego typu wioślarze nie 
mają regulacji oporu, który zależy wyłącznie od tego, jak mocno ciągniemy. 
Co więcej wodny wioślarz wytwarza przyjemny szum wody, który nie prze-
szkadza innym, nawet jeśli są na wideokonferencji – różnica w poziomie 
hałasu jest ogromna.

Waterrower
Na rynku jest mnóstwo różnych wioślarzy, ale tylko kilka marek, które są 
cenione za wysoką jakość wykonania i trwałość urządzeń. Chcieliśmy coś, 
co przetrwa przynajmniej dekadę i model, który jest naprawialny we wła-
snym zakresie. Po długich rozważaniach stanęło na Waterrower.

Firma oferuje modele stalowe i aluminiowe, przeznaczone raczej do 
siłowni oraz drewniane, które zdecydowanie lepiej komponują się 
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w mieszkaniach lub domkach. Zdecydowaliśmy się na model Club 
z monitorem S4, znany w Polsce jako Shadow S4), głównie dlatego, że 
tylko ten model był dostępny od ręki, a pozostałe (np. przepiękny Classic 
S4 Orzech) nadal oczekują na dostawę cztery miesiące później.

Shadow S4 przyjechał w 2–3 kartonach i wymagał samodzielnego montażu, 
który zajął nam mniej więcej 60–90 minut (nie mierzyłem). Zawczasu kupi-
liśmy do niego 20 litrów wody destylowanej, która nie jest wymagana, ale 
zalecana – nie wytwarzają się w niej drobnoustroje, nie trzeba tak często 
korzystać z tabletek z chlorem (w komplecie) i nie powoduje osadzania się 
kamienia wewnątrz baniaka.

Po prawie czterech miesiącach korzystania z niego mogę również powie-
dzieć, że nie wymagał żadnych napraw i jedyne, co zrobiłem, to po 
dwóch miesiącach ponownie dokręciłem śruby – kilka z nich się lekko 
poluzowało. Nie trzeba do niego też mieć żadnych specjalistycznych 
ciuchów i teoretycznie możemy nawet ćwiczyć bez butów lub w klap-
kach (ale lepiej w butach). Warto też nauczyć się prawidłowej pozycji na 
wioślarzu, co robiliśmy w pierwszych tygodniach, kosztem wydajności 
samych sesji (na YouTubie jest mnóstwo filmów na ten temat). Nagrałem 
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też krótki klip demonstrujący, jak głośne jest to urządzenie – jako że 
nagrane jest iPhone’em, to sam dźwięk będzie zależał od tego, jak głośno 
go słuchacie, ale podpowiem, że można spokojnie rozmawiać z drugą 
osobną bez podnoszenia głosu.

Najbardziej zaskakującą dla mnie rzeczą po pierwszych paru sesjach był 
fakt, że podczas ćwiczenia nie miałem wrażenia, że wkładam specjalnie 
duży wysiłek w urządzenie, ale zaraz po zakończeniu treningu, jak tylko 
wstałem, od razu poczułem, że nogi mam jak z waty oraz to, że wiele róż-
nych mięśni w moim ciele nie pozostawało bezczynnych. To wszystko bez 
zbędnego obciążania stawów.

Nigdy wcześniej w życiu nie korzystałem z wioślarzy i żałuję trochę, że 
nikt mi nie powiedział, jak kompletny trening można na nim odbyć. Nie 
było tanio, ale zakup był trafiony i nie żałujemy wydanych pieniędzy na 
markę Waterrower – Shadow S4 jest jeszcze lepszy jakościowo, niż się 
spodziewaliśmy.
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Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest sen. Podczas 
spania regenerujemy nasz organizm. Niedobory snu mogą prowadzić 
do wielu schorzeń, znacząco obniżają jakość naszego życia. Warto 
kontrolować swój sen i uczyć się dobrych nawyków z nim związanych. 
Pomoże w tym chyba najlepsze dostępne obecnie rozwiązanie 
– Withings Sleep Analyzer.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Withings Sleep Analyzer – kontroluj swój sen  |  Dominik Łada

Withings Sleep Analyzer 
– kontroluj swój sen
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Wiele osób przyzwyczajonych jest w ostatnich czasach do noszenia 
wszelkiego rodzaju opasek fitnessowych czy smartzegarków, które mają 
możliwość prostego mierzenia snu. W większości przypadków dają one 
nam możliwość prostej analizy, ale zawsze mają jeden podstawowy minus, 
przede wszystkim widoczny w smartzegarkach. To bateria, która przez 
noc może się wyładować. Withings podszedł do tematu od drugiej strony 
i zaprojektował urządzenie, które nie ma baterii i jest przeznaczone tylko 
do przeprowadzania bardzo dokładnej analizy snu.

Budowa
Sleep Analyzer to mata, która jest płaska, wykonana z szarego materiału 
naszpikowanego czujnikami, o wymiarach ok. 65 cm × 20 cm × 0,5 cm. 
Podłączamy ją kablem USB do źródła zasilania. Kabel jest wystarczająco 
długi, aby starczyło go do podłączenia nawet do dość odległego gniazdka. .

Montaż
Withings Sleep Analyzer wkładamy pod materac od strony, gdzie śpimy, 
na wysokości naszej szyi/karku. Matę układamy pod materac, nie pod 
prześcieradło, dzięki czemu kompletnie jej nie czujemy podczas leżenia. 
Mata może być używana z większością rodzajów materacy o różnej gru-
bości – sprężynowymi, lateksowymi, piankowymi i termoelastycznymi. 
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Będzie działać zarówno pod materacem położonym na listewkach, jak i na 
podłodze. To pierwsze tego typu urządzenie na rynku, dające laboratoryjne 
wyniki, jednocześnie niewymagające od nas zakładania czegokolwiek na 
siebie do zrobienia pomiarów. Pomiarów nie zakłóca obecność drugiej 
osoby, śpiącej obok.

Synchronizacja
Mata łączy się z naszym telefonem (wspierany jest zarówno iOS, jak i Android) 
przez Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n. Co ważne, mata używa połą-
czenia tylko podczas synchronizacji, po naszym obudzeniu i wstaniu z łóżka, 
zatem nie musimy się obawiać „niekorzystnego wpływu fal radiowych”. 
W trakcie naszego snu zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi są wyłączone.

Jak tylko wstaniemy z łóżka, Withings Sleep Analyzer błyskawicznie 
zsynchronizuje wszystkie dane z naszym kontem w aplikacji Health Mate 
(tej samej, której używamy do wszystkich pozostałych urządzeń Withings 
– wagi, termometru, ciśnieniomierza, zegarków). Dokładne i jasne do zro-
zumienia dane pozwolą nam szybko odkryć, jak poprawić jakość naszego 
snu. Aplikacja Health Mate (integruje się iOS-owym Zdrowiem) przecho-
wuje wszystkie dane dotyczące naszego zdrowia. Możemy je w każdej 
chwili z aplikacji przesłać do lekarza lub pokazać podczas wizyty.
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Mata Sleep Analyzer została opracowana we współ-
pracy z lekarzami zajmującymi się snem w szpitalu 
Béclère w Paryżu. Następnie poddano ją gruntownym 
testom pod kątem zgodności z wynikami analizy poli-
somnograficznej (PSG), która jest uznana za najwyższy 
standard w diagnostyce snu.

Monitorowanie snu
Withings Sleep Analyzer dokładnie analizuje cykle 
naszego snu, umożliwiając nam ocenę stopnia rege-
neracji organizmu w nocy. Jednocześnie dostajemy 
w jasny i klarowny sposób przedstawioną ocenę 
naszego snu. W „pakiecie” dostajemy jeszcze trzy 
ważne funkcje – stałe monitorowanie tętna podczas 
snu, wykrywanie chrapania oraz, co jest chyba naj-
istotniejsze, diagnozowanie bezdechu sennego.

• Sen głęboki – podczas głębokiego snu spowalnia 
się oddech i rozluźniają się mięśnie. Ta faza umoż-
liwia regenerację po wysiłku fizycznym. Jest rów-
nież wyjątkowo ważna dla zdolności uczenia się 
i pamięci – w jej trakcie mózg konsoliduje i prze-
twarza informacje, które przyswoił w ciągu dnia.

• REM – większość snów ma miejsce właśnie w tej 
fazie. Jedną z funkcji snu w fazie REM jest też 
porządkowanie emocji. W tej fazie również odbywa 
się konsolidacja pamięci.

• Sen lekki – najmniej regenerujący etap snu, ale 
ważny z punktu fizjologicznego. Podczas tej fazy 
najłatwiej się obudzić.

• Ocena snu – mata Sleep Analyzer ocenia sen pod 
kątem sześciu wskaźników – czasu trwania snu, 
regeneracji, przerw, regularności, czasu potrzebnego 
na zaśnięcie. Odpowiednie kolory przy każdym 
z nich od razu informują o tym, który parametr 
wymaga poprawy. Sposób oceny snu został opra-
cowany przez lekarzy na podstawie specjalnego 
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algorytmu, który odzwierciedla fizjologiczne zna-
czenia każdego parametru dla organizmu.

• Stałe monitorowanie tętna – Sleep Analyzer mierzy 
tętno podczas całego naszego snu. Wskaźnik ten 
informuje, czy faza głębokiego snu jest wystarczająco 
długa oraz o wpływie stylu życia na zdrowie serca. 
Odpowiednie kolory od razu informują, czy wyniki są 
prawidłowe, a w przypadku pomiarów odbiegających 
od normy wyświetlane są porady zdrowotne.

• Wykrywanie chrapania – dzięki Sleep Analyzer 
możemy poznać liczbę epizodów chrapania oraz 
czas ich trwania. Wzorce chrapania zostały opraco-
wane na podstawie specjalnych algorytmów wyklu-
czających dźwięki otoczenia, takie jak odgłosy pralki, 
przejeżdżających samochodów czy wibracje tele-
fonu komórkowego. Sleep Analyzer odróżni także 
chrapanie partnera i nie uwzględni go w pomiarach.

• Diagnozowanie bezdechu sennego potwierdzone 
certyfikatem medycznym – bezdech senny to 
poważna i niebezpieczna dolegliwość, o której 
często nie wiemy. Powoduje zmęczenie i może 
mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne 
– wysokie ciśnienie, zaburzenia rytmu serca, 
udary mózgu i niewydolność serca. Szacuje się, że 
bezdech senny ma 1 na 5 osób dorosłych, a 80% 
z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Sleep Analy-
zer monitoruje intensywność zaburzeń oddycha-
nia, analizując czynność klatki piersiowej i serca. 
W ten sposób wykrywane są przerwy w oddy-
chaniu charakterystyczne dla bezdechu sennego. 
Jego nasilenie jest określane zgodnie z klasyfika-
cją Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu jako 
niskie, łagodne, umiarkowane lub ciężkie.
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Automatyzacja
Mając Withings Sleep Analyzer, możemy w prosty sposób zrobić automa-
tyzację w naszej sypialni. Matę możemy zintegrować z IFTTT i przygotować 
różne scenariusze, np. uruchamiać światła lub muzykę w momencie wsta-
nia z łóżka. Opcji jest mnóstwo i są ograniczone praktycznie tylko przez 
naszą wyobraźnię.

Podsumowanie
Matę testuję od około miesiąca. Dzięki niej dowiedziałem się, że śpię za 
krótko, choć myślałem, że wystarczająco długo, że zdarzają mi się, niestety, 
bezdechy, które będę w najbliższym czasie analizował z lekarzem. Jedno-
cześnie straciłem argumenty w dyskusjach z żoną o chrapaniu. Sleep Ana-
lyzer bezceremonialnie potwierdza to, co moja druga połowa od dawna 
mi mówi. Cóż, życie. Chyba jedyny minus, dość prosty do „naprawienia”, 
to brak polskiej lokalizacji samej aplikacji Health Mate i przez to dostęp-
nych po polsku opisowych analiz. Withings Sleep Analyzer to według mnie 
powinien być obowiązkowy element wyposażenia każdej sypialni. Przy 
możliwościach, jakie oferuje,  cena 649 zł jest świetna.
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Oferta smartfonów OnePlus jest już bardzo bogata, nic więc dziwnego, 
że producent zdecydował się na uzupełnienie jej o kolejny rodzaj 
urządzeń. Słuchawki OnePlus Buds Pro mają topową specyfikację, 
choć ich cena wcale na to nie wskazuje.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

OnePlus Buds Pro  |  Paweł Hać

OnePlus Buds Pro
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Nowe słuchawki OnePlus mają bar-
dzo klasyczny kształt. To dokanałówki, 
zamknięte w niewielkiej obudowie, lekko 
wystającej z ucha. Dostępne są w kolo-
rze białym lub czarnym, oba warianty 
mają dwukolorowe obudowy (matowe, 
z błyszczącymi elementami. W komple-
cie dostajemy etui ładujące – jest nie-
wielkie, co ułatwia transport słuchawek.

Topowe słuchawki nie mogą obecnie 
obyć się bez ANC. OnePlus Buds Pro 
wyposażono w system mikrofonów (po 
trzy w każdej słuchawce, dzięki czemu 
wyciszanie otoczenia ma być bardziej 
skuteczne. Poziom redukcji hałasu 
dostosowywany jest automatycznie, 
a maksymalny poziom wyciszenia wynosi 
40 dB. Słuchawki obsługują też Dolby 
Atmos, co powinno mieć duży wpływ 
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na wrażenia z oglądania filmów oraz 
przestrzenność generowanego dźwięku. 
Producent pozwala też spersonalizować 
dźwięk dzięki indywidualnemu profilowi, 
nazwanemu OnePlus Audio ID.

OnePlus Buds Pro oferują długi czas 
pracy na baterii: uwzględniając dołado-
wania z etui, wynosi on nawet 38 godzin. 
Ponadto etui obsługuje Warp Charge, 
czyli szybkie ładowanie. Wystarczy 
10 minut, by słuchawki dostały energię 
na kolejne 10 godzin pracy. Etui może być 
też ładowane bezprzewodowo na łado-
warkach zgodnych ze standardem Qi.

Słuchawki będą dostępne w sprzedaży 
od 25 sierpnia (przedsprzedaż rusza 18 
sierpnia, o północy). Ich cena wyniesie 
679 PLN.
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Czy dobrze grające słuchawki muszą być drogie? Niekoniecznie, tylko 
trzeba wiedzieć, co wybierać. Pięć lat temu Creative wprowadził na 
rynek model JAM. Od razu został doceniony przede wszystkim przez 
sportowców. Był nawet oficjalnie promowany przez triatlonistów 
z Polish Ironman Team. Teraz producent prezentuje nową, odświeżoną 
ich wersję – Sound Blaster JAM V2.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Creative Sound Blaster Jam 2 – nowa wersja kultowych słuchawek  |  Dominik Łada

Creative Sound Blaster Jam 2 
– nowa wersja kultowych słuchawek
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Wizualnie JAM V2 niewiele różni się 
od poprzednika. Na obudowie został 
dodany przedrostek „Sound Blaster”, 
poza tym słuchawki wyglądają praktycz-
nie tak samo. Odróżnia je zastosowanie 
złącza USB-C w miejsce micro USB.

Zmiana jest spora w kwestii możliwości 
nowego modelu. Po pierwsze, działa on 
w tej chwili na jednym ładowaniu ponad 
22 godziny, czyli prawie dwa razy dłużej 
niż poprzednik. Po drugie, mamy wbu-
dowane dwa mikrofony i technologię 
redukcji szumów Qualcomm cVc 8.0, 
które współdziałają ze sobą, aby wyła-
pywać głos i tłumić szumy z otoczenia, 
co zapewnia doskonałe efekty podczas 
rozmów w trybie bezprzewodowym. Po 
trzecie, mamy teraz dostępny Bluetooth 
5.0 wraz z multipointem, czyli możemy 
równolegle być podłączeni do dwóch róż-
nych urządzeń, np. telefonu i tabletu lub 
komputera.
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Po czwarte, o ile producent zdecydował się 
zastosować dokładnie te same przetwor-
niki neodymowe (32 mm), co w poprzednim 
modelu, o tyle zamiana oprogramowania 
i dodanie obsługi większej liczby kode-
ków – obsługiwane są teraz aptX HD, aptX 
LL, aptX i SBC – powodują, że dźwięk jest 
wyraźnie lepszy. Mam stary model i różnica 
w dźwięku jest zaskakująco duża, na plus. 
Po piąte, JAM V2 możemy teraz podłączyć 
kablem USB-C bezpośrednio do naszego 
komputera i używać ich jako przewodowego 
systemu głosowego, który idealnie sprawdzi 
się podczas telekonferencji itp. Oczywiście, 
jednocześnie ładując słuchawki. Zaledwie 
10 minut ładowania pozwala cieszyć się bez-
przewodowym działaniem zestawu słuchaw-
kowego przez kolejne cztery godziny. Funkcja 
VoiceDetect automatycznie wycisza i wyłącza 
wyciszenie mikrofonu bez uniesienia nawet 
palca lub eliminuje wszelkie odgłosy tła we 
własnym otoczeniu, a także u innych osób, 
korzystając z dwukierunkowej technologii 
redukcji szumów NoiseClean. Co więcej, 
z aplikacji Creative możemy, korzystając 
z komputera, zmienić equalizer i dostosować 
dźwięk do naszych preferencji. Niestety nie 
ma aplikacji mobilnej,

Jak widzicie, zmian jest mnóstwo i to 
wszystko przy zachowanej mniej więcej tej 
samej, bardzo dobrej cenie – 169 PLN.
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Sportowcy doceniali JAM za to, że były bardzo lekkie (83 g) i wygodne. Bar-
dzo dobrze sprawdzały się podczas treningów. Sam ich używam podczas 
dłuższych aktywności, gdy bardziej się pocę i słuchawki douszne zaczynają 
mi wypadać z uszu. Nowy model jest cięższy o… 1 g. Co więcej, w zestawie 
mamy dodatkowe, zamienne nauszniki, które bardzo szybko docenimy, gdy 
pierwsze będą przepocone.

Zmian jest naprawdę sporo, wszystkie na duży plus i to tylko za te 169 
PLN. W tej cenie to „no brainer”, lepszych w tej kategorii nie znajdziecie. 
Można je kupić w oficjalnym sklepie Creative na stronie. Więcej informa-
cji na stronie produktu. 

Wizualnie JAM V2 niewiele różni się od poprzednika. Na obudo-

wie dodany został przedrostek „Sound Blaster”, poza tym słu-

chawki wyglądają praktycznie tak samo.
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Kontakt z otoczeniem podczas uprawiania sportu jest bardzo ważny, 
szczególnie jeśli nie trenujemy na zamkniętym, przeznaczonym 
do tego obiekcie. Wiele modeli słuchawek oferuje specjalny tryb 
przepuszczania do ucha dźwięków z zewnątrz. Słuchawki Aftershokz 
nie potrzebują takiego rozwiązania – dzięki przewodnictwu kostnemu 
to, co dzieje się wokół, słyszymy zawsze.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Aftershokz OpenMove – stały kontakt  |  Paweł Hać

Aftershokz OpenMove 
– stały kontakt
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Pierwsze modele słuchawek Aftershokz 
zrobiły na mnie naprawdę duże wra-
żenie. Przylegały do głowy obok ucha, 
a mimo tego były w stanie transmitować 
do niego dźwięk, nie blokując przy tym 
odbioru żadnych sygnałów z zewnątrz. 
To było niemałą nowością w produktach 
konsumenckich; przewodnictwo kostne 
było wykorzystywane głównie w sprzęcie 
medycznym. Do dziś korzystam z modelu 
Trekz Titanium, który mimo kilku lat na 
karku wygląda i działa jak nowy. Open-
Move, czyli nowe słuchawki Aftershokz, 
bardzo go przypominają, choć to najtańszy 
model w ofercie. Ich zasada działania nie 
zmieniła się, ale są zdecydowanie dojrzal-
szym produktem. To urządzenie przezna-
czone do sportu, bardzo lekkie (ważą tylko 
29 g) i odporne na wodę (IP55). Obudowa 
jest zrobiona z matowego, wysokiej jakości 
plastiku, a elastyczny pałąk pokryto gumą. 
Na lewej słuchawce znalazł się przycisk do 
sterowania odtwarzaniem, na obudowie 
prawego zausznika mamy natomiast dwa 
przyciski, służące nie tylko do regulacji 
głośności, ale i włączania urządzenia, paro-
wania i zmiany korekcji brzmienia. Obok, 
pod zaślepką, znajduje się port USB-C. Słu-
chawki robią wrażenie bardzo trwałych, są 
też ładne, aczkolwiek ich nietypowe wzor-
nictwo łatwo rzuca się w oczy, niezależnie 
od koloru obudowy.
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Podstawowym zastosowaniem OpenMove jest sport, muszą więc być 
wygodne w obsłudze i odporne na warunki zewnętrzne. Ich konstrukcja 
sprawia, że bardzo trudno je uszkodzić. W zestawie dostajemy zresztą 
miękkie etui do transportu, w bagażu się zatem nie porysują (ale mate-
riał obudowy jest na tyle wytrzymały, że i tak bym się o niego specjalnie 
nie martwił). Pomimo niewielkiej liczby przycisków obsługa słuchawek 
jest bardzo wygodna. Klawisze mają wyraźny, wyczuwalny skok i nie 
wymagają użycia przesadnie dużej siły. Ponadto wyłącznik jest bardziej 
wypukły od przycisku obok, nie sposób ich pomylić. Trzeba jednak 
zapamiętać kilka kombinacji przycisków, bo sterowanie jest całkiem 
rozbudowane. Zmiana korekcji dźwięku odbywa się przez przytrzyma-
nie obu przycisków głośności, poziom baterii sprawdzamy, wciskając 
przycisk do ściszania, ale tylko wtedy, gdy muzyka nie jest odtwarzana. 
Nawet po kilku dniach nadal zastanawiałem się, jak wywołać daną 
funkcję, choć problematyczne są tylko te, z których korzysta się rzadko. 
Pewnym ograniczeniem w zastosowaniach sportowych jest konstrukcja 
słuchawek, konkretniej zaś opierający się na karku pałąk. W ćwiczeniach 
wymagających odchylania głowy do tyłu powoduje to przemieszczanie 
się słuchawek (nie spadają, ale ich ruch wpływa na brzmienie odtwarza-
nego dźwięku).
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Przez to, że OpenMove mają konstrukcję otwartą, kiepsko nadają się do 
używania w hałaśliwych miejscach pokroju siłowni czy samolotu. Nie 
pomaga im też stosunkowo niska głośność maksymalna, są zbyt ciche, by 
przebić się w takim otoczeniu. Zupełnie inaczej wygląda to na zamknię-
tych obiektach sportowych, w parkach czy innych przestrzeniach, gdzie 
jest cicho. Ponadto nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy 
rowerem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu z otocze-
niem (a ten, ze względu na bezpieczeństwo, jest zdecydowanie ważniej-
szy niż jakość brzmienia). Ich konstrukcja sprawia, że dźwięk słyszymy nie 
tylko my, ale i osoby w najbliższym otoczeniu (choć tylko w minimalnym 
stopniu). Ich użyteczność w zastosowaniach sportowych podnosi też nie-
zła bateria, która ładuje się co prawda długo, bo niecałe dwie godziny, ale 
wystarcza za to nawet na sześć godzin odtwarzania. Trzeba jednak pilno-
wać, by je wyłączyć, bo nie robią tego automatycznie. Ponadto słuchawki 

Nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy rowe-

rem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu 

z otoczeniem.
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mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie, umożliwia to 
też płynne przełączanie (i to automatyczne) pomiędzy źródłami dźwięku.

Słuchawki mają trzy ustawienia korekcji brzmienia, oprócz standardo-
wego mamy też wzmocnienie głosu, doskonale sprawdzające się podczas 
rozmów czy słuchania podcastów oraz tryb słuchania z zatyczkami do 
uszu. Dostajemy je w zestawie, są spakowane w niewielkie etui, można 
je też czyścić na mokro. Po założeniu ich dźwięk faktycznie jest inny, 
choć trudno nazwać go lepszym. Pojawia się trochę basu, całe brzmienie 
znacznie się obniża, ale jednocześnie znacznie spada szczegółowość. To 
zawsze jakiś sposób na głośne otoczenie, ale długofalowo nie wyobra-
żam sobie zakładania zatyczek równolegle ze słuchawkami. Przez zde-
cydowaną większość czasu używałem korekcji standardowej do muzyki 
i wzmocnienia głosu do podcastów. Wrażenia z odsłuchu muzyki były 

Niskich tonów nie ma właściwie wcale, ale przy takiej konstruk-

cji nie spodziewałem się, że będzie inaczej.
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niezłe, szczegółów jest całkiem sporo, separacja instrumentów jest na 
akceptowalnym poziomie, dobrze brzmi przede wszystkim środek, góra 
została zauważalnie wyciszona. Niskich tonów nie ma właściwie wcale, 
ale przy takiej konstrukcji nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Pod-
czas rozmów czy w czasie odtwarzania podcastów OpenMove spisują się 
znacznie lepiej. Odsłuch jest bardziej naturalny, rozmowa również, bo nie 
tłumią dźwięków z zewnątrz. Mikrofon też daje radę, przyzwoicie zbiera 
dźwięk, nawet w głośnym otoczeniu mowa jest zrozumiała.

Bardzo lubię urządzenia pokroju OpenMove. Te słuchawki są bardzo 
niszowe, ich konstrukcja nie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości brzmie-
nia, ale to nigdy nie było celem ich producenta. Mają gwarantować kontakt 
z otoczeniem, a jednocześnie odtwarzać dźwięk (który wcale nie musi być 
muzyką). W przypadku tego modelu mamy do czynienia z urządzeniem 
dopracowanym, pomimo dość skromnego wachlarza funkcji. Zdecydowa-
nie polecam, zwłaszcza jeśli mają urozmaicić trening w mieście.

Aftershokz    
OpenMove    

• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• zapewniają komfort słyszenia otoczenia
• naturalne prowadzenie rozmów
• wygodne i lekkie

 Minusy:
• brak automatycznego wyłączania
• przeciętne brzmienie i brak basu
• opierają się na szyi przy odchylaniu głowy
• dane

Cena: 399 PLN

Dostępne w: Aftershokz
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W produktach audio coraz rzadziej trafia się sprzęt, który zaskakuje 
czymś innymi niż jakością. Bose Frames są od tego miłym 
odstępstwem – choć nie lubię tego słowa, to określenie „gadżet” 
pasuje do nich jak ulał.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bose Frames Alto – dobrze brzmiące okulary  |  Paweł Hać

Bose Frames Alto 
– dobrze brzmiące okulary
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Jak dotąd próby zaimplementowania słuchawek w okularach nie były zbyt 
spektakularne, ponadto dźwięk był w nich jedynie dodatkiem do pozo-
stałych funkcji. W Google Glass wykorzystywano przewodnictwo kostne, 
co zapewniało niezłą jakość brzmienia (aczkolwiek całkowicie pozbawioną 
niskich tonów) i pozwalało zachować w miarę naturalną formę zauszni-
ków. Gdy pierwszy raz przeczytałem o Bose Frames, sądziłem, że również 
tu wykorzystano tę formę transmisji dźwięku. Tymczasem za odtwarzany 
dźwięk odpowiadają umieszczone w obu zausznikach głośniki, skierowane 
w stronę ucha. To nietypowe rozwiązanie sprawdza się, o dziwo, świetnie, 
ponadto pozwoliło też zaprojektować obudowę tak, że na pierwszy rzut 
oka trudno odróżnić Frames od zwykłych okularów przeciwsłonecznych. 
Bose opracowało dwa modele: kanciaste Alto, przypominające klasyczne 
Ray Ban Wayfarer i występujące w dwóch rozmiarach oraz zaokrąglone 
Rondo, dostępne tylko w mniejszej wersji, również podobne do niektórych 
modeli wspomnianego producenta.

Oprawki występują tylko w jednym kolorze – matowa czerń jest bardzo uni-
wersalna, choć szkoda, że Bose nie pokusiło się choćby o uzupełnienie linii 
błyszczącym modelem. Ponadto lekko prześwitują, odsłaniając elementy 
konstrukcji w górnej części frontu oprawek. Szkła są wymienne, oprócz 
standardowych, czarnych soczewek możemy dokupić też niebieskie bądź 
srebrne, lustrzane (te jako jedyne mają polaryzację). Ich wymiana jest bardzo 
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prosta i błyskawiczna, wystarczy wcisnąć je do wewnątrz oprawek narożnik 
po narożniku. Oprawka ma złote akcenty – na ten kolor wykończono zawiasy 
oraz przycisk do sterowania. Po wewnętrznej stronie prawego zausznika 
znalazło się magnetyczne złącze ładowania, a na jego dolnej krawędzi wspo-
mniany już przycisk. Zauszniki są dość grube, ale to jedyna cecha odróżnia-
jąca je od klasycznych okularów. Jakość wykonania i spasowania materiałów 
jest dobra, aczkolwiek nieadekwatna do ceny – plastik jest porównywalny 
do tego, który używany jest w oprawkach za około 200 złotych (podczas 
gdy Bose Frames wyceniono pięciokrotnie drożej). Testowałem Bose Frames 
w wersji Alto, ale technicznie nie różnią się od Rondo niczym.

Pomimo oszczędnego podejścia do liczby przycisków obsługa Bose Fra-
mes jest bardzo wygodna. Do konfiguracji służy aplikacja Bose Connect, 
w której można zmienić wyświetlaną nazwę urządzenia, ustawić czas auto-
matycznego wyłączenia, zmienić język komunikatów głosowych bądź je 
wyłączyć, a także włączyć sterowanie głośnością przez obracanie głową. 
Ta ostatnia funkcja pojawiła się dopiero po ostatniej aktualizacji oprogra-
mowania, przez chwilę używałem okularów bez niej (a więc nie mogłem 
z ich poziomu regulować głośności). Program pokazuje stan naładowania 
akumulatora, ma też prosty odtwarzacz, pozwalający jedynie przełączać 
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utwory i zmienić głośność. Aplikacja jest prosta i przejrzysta, ponadto Bose 
nie wypuściło na szczęście osobnego programu tylko do Frames, dodało je 
do Bose Connect tak, jak swój pozostały sprzęt audio. Okulary informują 
o wszystkim za pomocą komunikatów głosowych, dostępnych również po 
polsku. Brzmią niestety trochę nienaturalnie, ale można się do tego przy-
zwyczaić. Trudno przywyknąć natomiast do tego, że po każdym włączeniu 
okularów trzeba wybrać je z listy sparowanych urządzeń na telefonie, by 
się połączyły – ani razu nie zadziałało mi to automatycznie. To najbardziej 
uciążliwa wada Frames, doskwierająca szczególnie wtedy, gdy telefon cho-
wamy do torby czy plecaka.

Okulary przeciwsłoneczne noszę praktycznie codziennie, zarówno w samo-
chodzie, jak i na ulicy. Bose Frames towarzyszyły mi więc często, nawet 
w sytuacjach, gdy nie słucham muzyki. Jako okulary sprawdzają się świet-
nie – pomimo pogrubionych nauszników są wygodne, ciężar rozłożony jest 
tak, że nie zsuwały się bardziej niż inne modele, które noszę. Nie mają co 
prawda silikonowych nosków, które można dopasować do kształtu nosa, 
oprawki są po prostu wyprofilowane, ale to w zupełności wystarcza. To 
oczywiście bardzo subiektywna ocena, polecam każdemu przymierzyć je 
przed zakupem. Szkła są bardzo dobrej jakości, łatwo się je czyści (choć 
przy krawędziach bywa to problematyczne), a polaryzacja również działa 
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znakomicie. W komplecie dostajemy sztywne etui zamykane na magnes, 
które bardzo przypadło mi do gustu. Doskonale chroni okulary, ponadto 
wewnątrz pokryte jest miękkim, podobnym nieco do zamszu materiałem 
(na zewnątrz mamy natomiast syntetyczną skórę). Zabrakło niestety ście-
reczki do czyszczenia – szkoda, to akurat niezbędne akcesorium.

W chwili, gdy zamieniłem zwykłe okulary na Bose Frames, dołączyły one 
do urządzeń, które muszę ładować codziennie. Bateria okularów jest nie-
stety słaba, wystarcza na około dwie godziny słuchania muzyki (przy około 
50% głośności). Ładowanie od zera do pełna trwa natomiast ponad trzy 
godziny, więc nie można ich ot tak szybko podładować. Szkoda też, że Bose 
nie zdecydowało się na opracowanie etui z funkcją ładowania – przy tak 
krótkim czasie pracy na wbudowanym akumulatorze mogłoby wiele zmie-
nić. Bose Frames mają też dość niski stopień ochrony przed wodą – wytrzy-
mają tylko lekkie zachlapanie (IPX4), więc mocniejszy deszcz może je 
uszkodzić. Sterowanie opracowano bardzo rozsądnie – pojedynczy przycisk 

Szkła są wymienne, oprócz standardowych, czarnych soczewek 

możemy dokupić też niebieskie bądź srebrne, lustrzane.
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działa dokładnie tak, jak na pilocie EarPodsów – pojedyncze wciśnięcie 
wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, a podwójne i potrójne przerzucają 
do następnego bądź poprzedniego utworu. Przytrzymanie go wywołuje 
Siri, chyba że jednocześnie zaczniemy obracać głowę – w ten sposób regu-
lujemy głośność (Frames mają wbudowany żyroskop), choć czułość tego 
rozwiązania jest zbyt duża, przez co wystarczy niewielki ruch, by głośność 
zmieniła się znacząco. Aby wyłączyć okulary, trzeba obrócić je górą w dół 
na przynajmniej dwie sekundy, nie sposób zrobić tego przypadkiem. Nie 
byłem początkowo przekonany do sprowadzenia sterowania wszystkim do 
jednego przycisku, ale okazuje się to bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Frames mają wbudowany mikrofon, działający doskonale. Moi rozmówcy 
słyszeli mnie dobrze nawet wtedy, gdy byłem w głośnym otoczeniu, bez 
problemu działa też Siri. Gdy rozmawiałem przez okulary, kilka razy przycią-
gnąłem wzrok innych – minie jeszcze chwila, zanim przyzwyczaimy się do 
ludzi mówiących do siebie i niemających niczego w uszach. A jak brzmią Bose 
Frames? To oczywiście najlepiej grające okulary, jakie nosiłem, ale konkurencji 
nie mają dużej. Muszę przyznać, że decyzja o użyciu głośników skierowanych 

Jako okulary sprawdzają się świetnie – pomimo pogrubionych 

nauszników są wygodne.
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w stronę ucha była trafiona. Dźwięk jest pełny, z najbardziej wyeksponowa-
nym środkiem, choć nie brakuje też niskich tonów. Góra jest lekko przyci-
szona, więc nawet przy głośnym słuchaniu nie przeszkadza. Bose Frames nie 
zapewniają żadnej izolacji od otoczenia, co czyni je świetnymi do uprawiania 
sportu na świeżym powietrzu, ale jednocześnie ogranicza to ich możliwości 
dźwiękowe. Dźwięk jest dość skondensowany, bez wyraźnie odczuwalnej prze-
strzeni. Wciąż jednak Frames brzmią znacznie lepiej niż moje Aftershokz Trekz 
Titanium, wykorzystujące przewodnictwo kostne, a pozwalające w równym 
stopniu słyszeć otoczenie. Prawdę mówiąc, do codziennego słuchania muzyki 
podczas spaceru czy biegania jakość brzmienia jest więcej niż wystarczająca.

W Bose Frames wiele rzeczy można poprawić – wyraźnie czuć, że to pierwsza 
generacja produktu, który jest bardzo nowatorski. Nie są to okulary, którymi 
zastąpiłbym moje Persole, nie potrafiłbym też zamienić na nie AirPodsów. 
Jakość materiałów mogłaby być znacznie lepsza, doskwiera też konieczność 
częstego i długiego ładowania baterii. Frames nadrabiają swoją niepowtarzal-
nością i jakością dźwięku – nie spotkałem drugiego urządzenia, które równie 
mocno nie izolowałoby od otoczenia, a jednocześnie brzmiało tak dobrze.

Bose Frames  
Alto     

• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• umiejętne połączenie słuchawek 

i okularów
• dobra jakość brzmienia
• proste, ale wygodne sterowanie

 Minusy:
• słaba bateria
• przeciętna jakość wykonania

Cena: 1000 PLN
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DJI Air 2S to najnowszy członek rodziny, wypełniający lukę między 
modelami Mini 2 i Mavic 2 Pro. Ma większą, 1-calową matrycę i lepszą 
jakość wideo oraz zdjęć. Cenowo nawet idealnie wstrzelił się 
pomiędzy swoich braci. Ale czy to najlepszy wybór dla każdego z nas?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja DJI Air 2S – dron idealny?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Recenzja DJI Air 2S 
– dron idealny?
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Specyfikacja techniczna to jednak suche liczby, które nie oddają tego, co 
naprawdę taki dron sobą reprezentuje. Dlatego należy najpierw określić 
swoje potrzeby, a potem do nich dobrać drona tak, aby je spełniał. To o tyle 
istotne, że różnica w cenie jest jednak spora, więc jeśli macie ograniczony 
budżet, to warto podejść do nich sumiennie, szczególnie że dla wielu osób 
będzie to hobby dla przyjemności, a nie do zarabiania pieniędzy.

Specyfikacja

DJI  Mini 2 Air 2S Mavic Pro

Wymiary (złożony) 138 × 81 × 58 mm 180 × 97 × 77 mm 214 × 91 × 84 mm

Wymiary (rozłożony) 159 × 203 × 56 mm 183 × 253 × 77 mm 322 × 242 × 84 mm

Waga 249 g 595 g 907 g

Czas lotu 31 min 31 min 31 min

Vmax 57,6 km/h 68,4 km/h 72 km/h

Matryca 1/2,3'' 1'' 1''

Rozdzielczość zdjęć 12 MP 20 MP 20 MP

Rozdzielczość wideo (najwyższa) 4K przy 30 fps 5,4K przy 30 fps 4K przy 30 fps

Rozdzielczość wideo z 60 fps 2,7K 4K 2,7K

Bitrate 100 Mbps 150 Mbps 100 Mbps

Podgląd wideo podczas lotu 720p / 30 fps 1080p / 30 fps 1080p / 30 fps

Bitrate wideo na żywo 8 Mbps 10 Mbps 12 Mbps

Opóźnienie wideo na żywo 200 ms 120-130 ms 120-130 ms

Jakość 8-bit 8-bit + 10-bit w Dlog-M 8-bit

Obiektyw 24 mm f/2.8 22 mm f/2.8 28 mm f/2.8-f/11

ISO 100–3200 100–6400 (wideo) 100–6400 (wideo)
   100–12800 (foto) 100–12800 (foto)

Migawka 4 s do 1/8000 8 s do 1/8000 8 s do 1/8000

Odporność na prędkość wiatru 29–38 km/h 38,5 km/h 29–38 km/h

Temperatura pracy 0–40°C 0–40°C -10–40°C

Czujniki przeszkód Brak Przód + tył  Przód + tył + góra   
   + góra + dół + dół + lewo + prawo

Cena 469 EUR 1029 EUR 1499 EUR

Fly More Combo 609 EUR 1329 EUR 1878 EUR
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Mini 2
Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że Mini 2 to jest pełnoprawny 
dron, z prawdziwego zdarzenia. Niech nie zmyli Was jego niska waga 
czy niewielkie gabaryty – chciałbym potrafić nim rejestrować materiały 
w połowie tak dobre, jak zawodowcy i doświadczeni piloci.

Bardzo istotną kwestią, wobec obowiązujących na świecie ograniczeń 
w lataniu jest jego niska waga (249 g). W wielu krajach, bez zdania odpo-
wiednich egzaminów i uzyskania odpowiednich papierów, nie będziecie 
mogli czymkolwiek większym polecieć, np. będąc na wakacjach, bez ryzy-
kowania ogromnych kar finansowych lub więzienia. Nie dotyczy to akurat 
w przeważającej większości EU ani Polski, bo dla Mini 2 i Air 2S potrzebne 
są te same kwalifikacje, ale na pewno będzie łatwiej, więc polecam zapo-
znać się z lokalnymi przepisami.

DJI Air 2S
Jesteście tu jeszcze? Chcecie wiedzieć, dlaczego warto dopłacić do Air 2S?

Świetnie, zaczynajmy zatem!
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5,4K 4K60!
Najważniejszą pozornie zaletą Air 2S jest fakt, że można nim nagrywać 
wideo w 5,4K przy 24 / 25 / 30 fps, ale to zmyłka. Zdecydowanie istotniej-
sza jest możliwość nagrywania 4K przy 60 fps, aby móc spowolnić wideo 
2,5-krotnie do 24 fps. To pozwoli na rejestrację bardziej „kinowego” obrazu, 
zdecydowanie przyjemniejszego dla oka.

ActiveTrack / Spotlight / POI
Kolejną funkcją, której brakuje w Mini 2, jest Active Track oraz pokrewne 
funkcje, jak Spotlight czy POI.

Active Track odpowiada za śledzenie obiektu widocznego w kamerze 
drona, czyli teoretycznie możemy pojechać w dzicz, wystartować, a dron 
będzie za nami podążał, rejestrując nasze wyczyny na rowerze, samocho-
dowe, na motocyklu, na nartach, deskorolce, czy co tam jeszcze sobie 
wymyślicie. Ta funkcja ma dwa tryby – Trace i Parallel, czyli albo leci za 
nami, albo równolegle do nas.

Teoria to jedno, a praktyka niestety weryfikuje, że ta funkcja nie działa 
w 100%. Miałem sytuacje, w których poprawnie śledził samochód jadący 
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z prędkością 40–50 km/h pod gęstymi drzewami, a następnego dnia naj-
mniejsza gałązka wystająca nad jezdnię go zmyliła i dron zgubił swój cel. 
Raz nawet zaczął śledzić zupełnie inne auto… Nie jest to więc funkcja, na 
której można polegać i w koniec końców po nagraniu parunastu sekund 
musiałem ponownie nakierować bezradnego drona na niebie.

Do tego jeszcze dochodzą wszelkie przeszkody na trasie drona. Ma on sys-
temy antykolizyjne (przód, tył, góra i dół), ale nie są one idealne i o ile mi 
się nie udało go rozwalić, to widziałem parę osób, które nie miały proble-
mów ze spowodowaniem katastrofy lotniczej. Jak to zestawimy z tym, że 
Air 2S nie ma czujników bocznych, a najfajniejszy tryb to ten równoległy, to 
musimy pamiętać o tym, aby zadbać o pustą przestrzeń wokół nas.

Funkcja Spotlight powoduje, że niezależnie co będziemy wyprawiali dro-
nem na niebie, to jego kamera zawsze będzie w środku kadru utrzymywała 
wybrany wcześniej cel. To fajna funkcja dla początkujących pilotów, ale ci 
bardzo szybko nauczą się robić to ręcznie (bo nie jest to specjalnie trudne), 
dzięki czemu będą mogli korzystać z zasady trójpodziału, która daje zdecy-
dowanie lepsze efekty.

Na deser zostaje też funkcja POI (point of interest), w której wybieramy nasz 
cel i prędkość drona, a ten zacznie latać wokół tego punktu po okręgu.
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Zdjęcia
1-calowa matryca ma większe piksele, a to powoduje, że zdjęcia wykony-
wane w trudniejszych warunkach oświetleniowych będą lepszej jakości. Nie 
miałem okazji zrobić bezpośredniego porównania z Mini 2, ale przejrzałem 
kilka porównań i różnica jest wyraźna.

Air 2S ma sporo funkcji ułatwiających robienie zdjęć, jak SmartHDR 
i kilka innych, ale to dron, który potrafi robić zdjęcia w DNG (RAW) do 
późniejszej obróbki, więc nawet nie sprawdzałem, jak dobre są JPG pro-
sto z aparatu. Z samych DNG jestem bardzo zadowolony – to naprawdę 
świetny latający aparat, który pozwoli nam uchwycić ujęcia, które nie 
byłyby bez niego możliwe.
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Hyperlapse

Hyperlapse to w dużym skrócie time lapse, ale w ruchu. Zamiast nagrywać 
wideo, aparat robi zdjęcia w równych odstępach czasu, np. co 2 sekundy, 
a potem te zdjęcia składa w film. Łatwo policzyć, że w jednej sekundzie 
materiału 24 fps są 24 klatki, czyli 24 zdjęcia. To oznacza, że jedna minuta 
hyperlapse’a składa się z 1440 zdjęć. Jeśli zastosujemy 2-sekundowy 
odstęp między zdjęciami, to „nagranie” 1 sekundy zajmuje nam 48 sekund, 
a 1 minuty aż 2880 sekund, czyli 48 minut. Siłą rzeczy jesteśmy tutaj ograni-
czeni maksymalnym czasem lotu oraz miejscem na karcie.

DJI Air 2S może nam nagrać, w pełni automatycznie, nasz hyperlapse, 
a aplikacja potem w ciągu paru sekund złoży zdjęcia w wideo. Możemy też, 
podczas nagrywania, zdecydować się zapisać oryginalne zdjęcia, również 
w RAW (jako DNG) na kartę pamięci, aby móc potem ręcznie je złożyć, co 
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da nam ogromną przewagę jakościową. Jak widać na załączonym filmie pt. 
„DJI Air 2S Hyperlapse 01 – DJI vs. Lightroom”, DJI ma przewagę w kwestii 
stabilizacji obrazu (Final Cut Pro nie potrafi sobie z nim poradzić, ale ponoć 
świetnie działa Warp Stabilizer w Premiere), ale Lightroom niszczy DJI pod 
względem jakości i kontroli użytkownika.

Niestety, podczas nagrywania moich hyperlapse’ów była bardzo wietrzna 
pogoda, więc siłą rzeczy nie jest to maksimum, które da się wyciągnąć 
z drona. Nagrania powtórzę, gdy zastanę w końcu lepsze warunki pogo-
dowe, aby finalna ocena była sprawiedliwa.

QuickShots i MasterShots

To są całkiem ciekawe funkcje, które umożliwiają automatyzację pewnych 
ujęć. Na przykład, jeśli chcemy zrobić dronie (selfie, ale dronem), który składa 
się z lotem drona do tyłu, a potem płynnym przejściem na lot do góry, to 
zrobi to za nas. Wybór QuickShots jest spory i kilka ich przykładów znajdzie-
cie na filmie pt. „DJI Air 2S – pierwszy lot, pierwsze testy i pierwsze wrażenia”.

MasterShots, dla porównania, to bardzo ciekawy sposób na zrobienie 
serii ujęć w ciągu 2–3 minut, co ręcznie zajęłoby nam zdecydowanie dłu-
żej. Dron, po wybraniu obiektu, nagrywa serię ujęć w ruchu, które potem 
zapisuje w wybranej przez nas rozdzielczości. Mamy też możliwość stwo-
rzenia krótkiego filmu, który trwa od 15 do 30 sekund, na podstawie goto-
wych szablonów. Jest ich w sumie 20 i przykład wszystkich znajdziecie na 
naszym filmie pt. „Wszystkie 20 szablonów DJI MasterShots”. Najlepsze 
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w MasterShots jest jednak to, że dron na karcie pamięci zapisuje wszystkie 
ujęcia jako jeden długi plik, więc w ciągu 2–3 minut mamy zestaw przebitek 
do wykorzystania później, podczas montażu.

Uwaga! Gdy ustawiamy rozdzielczość i klatkaż nagrywanego wideo, to ten jest 
osobno zapamiętywany dla trybów wideo, QuickShots i MasterShots, więc 
uważajcie, bo te dwa ostatnie domyślnie ustawione są na 1080p zamiast 4K.

Fly More Combo
Fly More Combo kosztuje więcej, ale to jest zestaw, którego szukacie. Po 
pierwsze, ma trzy baterie w zestawie zamiast jednej. Po drugie, ma dwu-
krotnie więcej zapasowych śmigieł. Nieoceniona jest też ładowarka, która 
umożliwia sekwencyjne ładowanie trzech baterii oraz kontrolera. Na deser 
zostaje zestaw filtrów ND (ND4/8/16/32), które są absolutnie potrzebne oraz 
całkiem przyzwoita torba na ramię, która mieści wszystko powyższe. Dla 
sytuacji kryzysowych jest również adapter, który zamienia baterię od drona 
w powerbank dla naszych sprzętów.

Podsumowując: Albo Fly More Combo, albo nic.

Dron idealny?
Siłą rzeczy, idealny dron to taki, który spełnia nasze oczekiwania. Przykła-
dowo, gdybym sporo podróżował, to preferowałbym Mini 2 pod względem 
gabarytów i uproszczonych procedur latania w niektórych krajach (przy-
pomnę jeszcze raz, że Mini 2 to pełnoprawny dron, a nie zabawka), ale jed-
nocześnie Air 2S nie jest na tyle duży, aby był kłopotliwy, a ma kilka zalet, 
które sobie cenię, w tym 4K60 i większą matrycę.
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Nie wiem, czy wiecie, ale UAG, prócz pancernych obudów do telefonów, 
tabletów i komputerów, ostatnio wprowadził do swojej oferty plecaki. 
Plecak może nie jest tak pancerny, jak inne produkty producenta, ale 
na pewno jest praktyczny. UAG Standard Issue to 24-litrowy, codzienny 
plecak, który sprawdzi się też na krótszych wyjazdach.

UAG Standard Issue 
– plecak do zadań specjalnychDOMINIK ŁADA

@dominiklada

UAG Standard Issue – plecak do zadań specjalnych  |  Dominik Łada
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Plecak jest dość sztywny, dzięki 
czemu mamy lepszą amortyzację 
– czy też zabezpieczenie – dla rzeczy, 
które niesiemy. Plecy są usztywnione 
i specjalnie uformowane, aby była, 
przynajmniej teoretycznie, wenty-
lacja. Co ważne dla mnie, o czym 
zawsze wspominam przy recenzowa-
niu plecaków – UAG Standard Issue 
ma specjalny pasek, dzięki któremu 
wygodnie zaczepimy plecak o rączkę 
od walizki.

Plecak ma budowę „muszelkową”, tzn. 
główny przedział otwieramy prawie 
cały jak ostrygę. W środku znajdziemy 
sporo miejsca, wspomniane około 
24 l, a także kilka kieszeni, w tym 
dwie niezależne, w których zmiesz-
czą się dwa iPady. Po bokach mamy 
dostępne dwie zewnętrzne kieszenie 
zapinane na suwak. W odróżnieniu 
od plecaków innych producentów 
boczne kieszenie zostały wyposażone 
w dodatkowe przegrody ułatwiające 
nam utrzymanie porządku.

UAG Standard Issue ma jedno orygi-
nalne rozwiązanie. Ma górną kieszeń 
na przykład na aparat lub okulary, 
która jest wyściełana i dodatkowo 

SPRZĘT 166



zabezpiecza delikatny sprzęt. Ma też osobny dostęp, z boku, do specjal-
nej kieszeni na komputer. Spokojnie zmieścimy tam najnowszego Mac-
booka Pro 16". Paski mają zapięcie piersiowe oraz szlufki do zawieszenia 
choćby okularów albo AirPodsów, oczywiście w specjalnym pokrowcu od 
UAG. Sam plecak nie jest ciężki, ale z drugiej strony nie jest też produk-
tem z wagi piórkowej. Waży ok. 1 kilograma.
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Ostatni smaczek wyróżniający UAG Standard Issue – w komplecie 
mamy… dwa rzepy z logo UAG. Jeden jest z białymi literami, a drugi, 
mniej rzucający się w oczy, z czarnymi. Co kto lubi. Możemy też chodzić 
bez logo albo przygotować jakieś swoje i przyczepiać je w tym miejscu 
właśnie rzepem.

Dostępne mamy trzy wersje kolorystyczne – wszystkie z nadrukiem 
kamuflażowym: szary, czarny oraz pomarańczowy. Plecak dostępny 
będzie wkrótce w ofercie polskiego dystrybutora, firmy Alstor.
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Baseus Otaku Life Rotary Adjustment Lazy Holder – strasznie długa 
nazwa dla bardzo prostego i praktycznego urządzenia – mocowania 
na wysięgniku dla iPada lub telefonu.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Baseus Otaku Life Rotary Adjustment Lazy Hotder  |  Dominik Łada

Baseus Otaku Life Rotary 
Adjustment Lazy Holder
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Bardzo długo szukałem rozwiązania mojego 
„problemu”. Otóż od początku sezonu zimo-
wego przesiadłem się na trenażer i zacząłem 
jeździć na swoim rowerze w domu. Począt-
kowo miałem pomysł, aby pedałować podczas 
oglądania filmu w TV. Szybko został jednak 
zarzucony, gdy okazało się, że zwyczajnie jest 
za głośno dla reszty domowników. Ja mia-
łem komfort i duży TV, ale wszyscy pozostali 
musieliby zaakceptować ciągłe tło dźwiękowe, 
przypominające pracę golarki albo miksera. 
Nie chcieli… Życie.

Musiałem przenieść się do gabinetu. Ale czym 
jest jazda w domu bez możliwości oglądania 
czegoś? W końcu pedałowanie i patrzenie się 
w ścianę jest nudne. Pierwszy pomysł był taki, 
że postawiłem iPada na biurku. Jednak było 
dość daleko i niewygodnie, bo każde zatrzy-
manie filmu musiało wiązać się z zejściem 
z roweru. Poza tym ekran iPada z odległości 
wydawał się malutki.
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Potrzeba jest matką wynalazku. Budowałem różne konstrukcje, ale były 
niestabilne. Zacząłem zastanawiać się, co zrobić i wtedy z pomocą przy-
szedł internet. Okazuje się, że chiński Baseus ma w swojej ofercie to, czego 
potrzebowałem. Dość długie ramię-wysięgnik, do którego mogę bez pro-
blemu wpiąć swojego iPada Pro 11".

Ramię przykręcamy np. do blatu, ustawiamy kąt sztywnego ramienia, popra-
wiamy ustawienie elastycznym końcem, głowicą 3D ustawiamy idealny kąt 
mocowania i voilà, jesteśmy w domu. Problem rozwiązany za około 80 zł.

Baseus Otaku Life Rotary Adjustment Lazy Holder dostępny jest w dwóch 
kolorach – białym (taki kupiłem, aby pasował do mojego biurka) oraz czar-
nym. Konstrukcja jest solidna, iPad mocno i stabilnie siedzi w mocowaniu. 
Jedyny minus jest taki, że sztywne ramię nie ma możliwości kręcenia się 
wokół własnej osi, dlatego trzeba znaleźć optymalne umiejscowienie dla 
niego. Poza tym polecam, bo za takie pieniądze nie dostaniemy niczego 
lepszego do takiego zastosowania.
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Akcesoria do mocowania telefonów do rowerów to jest nisza. Nie to, 
że mało osób z tego korzysta, wręcz przeciwnie. Nisza, bo nie ma zbyt 
dużego wyboru na rynku. Teraz to się zmieni. Dawno nie trafił w moje 
ręce tak dobrze przemyślany i kompletny koncept, jakim jest system 
mocowań Hi5 Mount Series.

Hi5 Mount Series 
– przemyślany system mocowania telefonów

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Hi5 Mount Series – przemyślany system mocowania telefonów  |  Dominik Łada
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Ale po kolei. Coraz więcej osób jeździ na 
rowerze i korzysta w tym czasie z tele-
fonów jako liczników albo przynajmniej 
chce mieć go pod ręką, aby móc szybko 
zrobić zdjęcie. Najlepszym rozwiązaniem 
w takiej sytuacji jest mocowanie na kie-
rownicę. W podobnej sytuacji są moto-
cykliści. Testowałem kilka rozwiązań, 
ale większość z nich miała jakieś wady. 
Albo, mówiąc delikatnie, średnio trzy-
mała telefon, tak że strach w ogóle było 
jechać, albo w drugą stronę – trzymała 
tak mocno, że trudno było odpinać go 
z zaczepu albo w niego włożyć.

Dużo jeżdżę na rowerze i dokładnie śle-
dzę ten temat, dlatego ucieszyłem się, 
gdy zobaczyłem nowy produkt w pol-
skiej dystrybucji – Hi5 Mount Series. Co 
ważne, to jest cały, kompletny ekosys-
tem mocowań, które sprawdzą się nie 

ROWERY 174



tylko na rowerze czy motocyklu, ale też w samochodzie, w domu czy 
podczas uprawiania sportu.

Mocowania są świetnie przemyślane. Składają się z szybkozłączki Quick 
Mount, w którą wklikujemy nasz telefon. Aby go wypiąć, wystarczy prze-
kręcić go zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Oczywiście mamy też 
bezpiecznik, którym blokujemy rygiel wypinający. Całość wykonana jest 
z pancernego plastiku, a mocowania w większości przypadków są metalowe.

Ale jak przyczepiać nasz telefon do Hi5? Możemy kupić dedykowaną obu-
dowę - w tej chwili dostępne są obudowy do:
• iPhone X / XS / 11 Pro
• iPhone XR / 11
• iPhone 12 / 12 Pro
• iPhone 12 Pro Max

Najfajniejsze w Hi5 Mount Series jest to, że nie jesteśmy ograniczeni tylko 
do wymienionych wyżej telefonów. W każdym opakowaniu każdego 
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mocowania dostajemy dwa adaptery, które 
możemy przykleić do dowolnego urządze-
nia. Producent poleca przyklejać adaptery 
do case'ów, obudów, nie bezpośrednio 
do telefonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możemy używać dowolnego Androida 
albo np. innego, starszego model iPhone’a. 
W moim przypadku jest to iPhone 11 Pro 
Max. Razem z adapterami w zestawie znaj-
dują się szablony ułatwiające przyklejenie 
go do obudowy.

Wspominałem o ekosystemie. Tak, to prawda. 
W skład całej koncepcji Hi5 Mount Series 
wchodzi w tym momencie 10 mocowań 
umożliwiających wykorzystanie ich w prak-
tycznie każdym momencie.

Do rowerów mamy opcję montażu na kierow-
nicy Bike Phone Holder, możemy przymoco-
wać do mostka MTB Phone Holder albo do 
lusterka Mirror Phone Holder.

Ten ostatni pasuje też do motocykli, uzupeł-
niając dedykowany Moto Phone Holder.

Do samochodów w ofercie znajdziemy moco-
wania do kratki nawiewu Car Air Vent Holder, 
przyklejane bezpośrednio do deski rozdziel-
czej Car Dash Mount oraz bardzo praktyczny 
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dla pasażerów z tyłu uchwyt do zagłów-
ków Headrest Phone Holder.

Zestaw akcesoriów Hi5 Mount Series 
zamyka się jeszcze trzeba rozwiązaniami. 
Są to praktyczne mocowanie na ścianę 
Wall Phone Holder, klips do paska Belt 
Phone Holder oraz coś co zadowoli 
wszystkich biegaczy – uchwyt na ramię 
Arm Band Phone Holder.

Wszystkie akcesoria są w cenach od 79 
do 119 zł. Cena bardzo dobra, pozwalająca 
zbudować kompletny zestaw, dostoso-
wany do swoich potrzeb i utrzymać port-
fel w ryzach. Polecam.
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Dlaczego piszę teraz o zakupach na rok 2021? Sytuacja jest bardzo 
prosta, w większości sklepów rowerowych wyprzedano wszystkie 
starsze modele. Obecnie, jeśli ktokolwiek chce zamówić rower, to ma 
możliwość wybrać czasem rower z ubiegłorocznej kolekcji 2020 lub 
z nowej 2021, ale dostawa jest pod koniec lub w przyszłym roku.

Kupujemy rower na 2021: 
GravelADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Kupujemy rower na 2021: Gravel  |  Adalbert Freeman
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Gdy jeszcze dwa, trzy lata temu ktoś mówił „Gravel”, to raczej nikt nie 
wiedział, o co rozmówcy chodzi. A jeśli był dociekliwy i drążył temat? Co 
to za rower? Ma kierownicę od szosówki, wygląda jak rower przełajowy, 
a czasami jak wyprawowy. Więc jaki jest?

By wiedzieć, jaki warto kupić, najpierw wyjaśnię, czym jest rower Gravel. 
Gravel to dokładne tłumaczenie z angielskiego oznacza „szuter”. Drogi 
szutrowe wymagają od roweru kilku rzeczy. Podstawową rzeczą, gdy 
mówimy o Gravelu, jest rama. Wielu producentów stara się dostosować 
swoje ramy szosowe typu „endurance”, czyli „wygodne”, dla amatorów. 
Były też próby dostosowania ram przełajowych, ale to był zły pomysł. 
Rowery przełajowe są krótkie i wyższe. Bardzo zwinne i trudniejsze do 
prowadzenia, mają szybko pokonywać trudne zakręty. Gravele są niższe 
i dłuższe. Bardziej majestatyczne, choć nadal dosyć szybkie i bardzo 
przyjemne w prowadzeniu.

Rama zastosowana musi spełniać jeszcze kilka warunków. Rama to krę-
gosłup konstrukcji. Ważne, by miała spore prześwity kół, czyli by można 
było użyć szerokich opon, prawie takich jak w MTB. Oczywiście jest 
spory wybór opon gravelowych. Tu mamy też różnicę z rowerami prze-
łajowymi, w których najszerszą oponą jest rozmiar 32 mm, bo tylko takie 
opony są dopuszczane do zawodów.

Rama Gravela ma sporo punktów montażowych, dwa lub trzy miejsca na 
bidony, możliwość montażu na przednim widelcu sakw, z tyłu bagażnika 
torby podsiodłowe itp.

Kierownica zastosowana to dla wielu laików zwykła kierownica, ale w tego 
rodzaju rowerach stosujemy kierownice lekko szersze i z tzw. flarą – jej 

Gravel to dokładne tłumaczenie z angielskiego oznacza „szu-

ter”. Drogi szutrowe wymagają od roweru kilku rzeczy. Pod-

stawową rzeczą, gdy mówimy o Gravelu, jest rama. Wielu 

producentów stara się dostosować swoje ramy szosowe typu 

„endurance”, czyli „wygodne”, dla amatorów. 

ROWERY 179



dolne chwyty rozchodzą się na zewnątrz. 
Daje to pewniejsze prowadzenie roweru na 
nieutwardzonych drogach, piasku. 

Dla mnie najważniejszy jest rodzaj zastosowa-
nych hamulców oraz typ osi. Oczywiście to, 
jakie są oba wymienione wcześniej kompo-
nenty, jest uzależnione od zastosowanej ramy. 

Na koniec zostawiłem do omówienia zasto-
sowany napęd. Moim zdaniem to najmniej 
istotny element, niemniej jednak wiele 
osób kupuje rower, dając się nabrać na typ 
tylnej przerzutki. Bardzo wielu producen-
tów stosuje tylną przerzutkę z lepszej grupy 
niż reszta komponentów. Łącznie pracują 
one gorzej niż gdyby były z grupy niższej, 
ale tej samej.

Wiemy już, czym jest rower typu Gravel. Teraz 
kilka porad. Gdybym to ja szukał nowego 
roweru szutrowego to:

1. Najważniejszy dla mnie jest rodzaj 
zastosowanych hamulców. Muszą to być 
hamulce tarczowe. Nie zwracajcie nawet 
uwagi na rowery z innymi rodzajami 
zastosowanych hamulców. Najlepiej, 
oczywiście, gdyby były hydrauliczne, jed-
nak już mechaniczne dają na tyle dobrą 
siłę hamowania, że nie ma co narzekać. 
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Sam ostatnio zjeżdżałem w górach na takich hamulcach i z dobrymi 
klockami spokojnie można pokonywać każdy zjazd.

2. Sztywne osie teraz to już standard. Warto jednak kupując nowy rower, 
na to zwrócić uwagę. Daje to pewność, że raz ustawione hamulce 
tarczowe nie odezwą się Wam po zdejmowaniu kół czy po mocnym 
podjeździe.

3. Istotny jest karbonowy widelec w przypadku ram aluminiowych. Bardzo 
mocno tłumi drgania, co ma wpływ na nasze ręce i odczucie zmęczenia.

4. Korba zastosowana dobrana do naszego doświadczenia i siły. Ja sam 
mam korbę z dwoma blatami 50 zębów duży i 34 mały. Jak na Gravel 
to wartości zbyt duże. Mój Gravel jest z 2019 roku, czyli wyprodu-
kowany został w 2018. Wtedy nie było jeszcze na rynku napędów 
przeznaczonych do tego typu rowerów. Dopiero Shimano wprowa-
dziło grupę GRX w 2019 i taką polecam. Z doświadczenia i obserwacji 
widzę, że najlepsza byłaby korba 46 zębów duża i 30 mała. To ważne, 
bo niewiele osób na zwraca na to uwagę, a później jest problem, by 
podjechać pod nawet niewielkie wzniesienie. Jest też często stoso-
wany napęd firmy SRAM z jednym blatem z przodu. Też dobry, jed-
nak ja bym rekomendował GRX400 z 10 biegami na każdy blat lub 
GRX800 z 11 biegami na każdy blat.

5. Jeśli uda się znaleźć rower z karbonową sztycą, to byłoby genialnie. 
Jeśli jest to standardowa, okrągła, to polecam wymienić w pierwszej 
kolejności. Odczujecie bardzo duży wzrost komfortu jazdy. Tu jednak 
przestrzegam przed zakupem sztyc z aliexpress. Dokładnie taka sztyca 

Najważniejszy dla mnie jest rodzaj zastosowanych hamulców. 
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złamała mi się podczas wjazdu w niewielką dziurę po kałuży. Na szczę-
ście było to w pobliżu samochodu i spokojnie doprowadziłem rower.

Jakie marki polecam? Bardzo dobrym wyborem są marki polskie. Rondo 
specjalizuje się w produkcji Graveli. Sam jeżdżę na rowerze marki Scott 
i też z czystym sumieniem mogę polecić. Teraz też testowałem rower ze 
stajni Giant i byłem zachwycony. Raczej nie polecam z popularnej sie-
ciówki na zakup tego typu roweru, ponieważ są to rowery szosowe tylko 
podrasowane na Gravele. 

Ile to kosztuje? To zależy, jaka marka i jaki osprzęt. Najtańsze można kupić 
w okolicach 4000 zł, najdroższe pewnie koło 20 000 zł. Rozsądnie będzie 
jednak przeznaczyć koło 6000–8000 zł. Mamy wtedy zastosowane wszyst-
kie wyżej opisane komponenty, bez zbędnych dodatków. Oczywiście 
każda marka inaczej się ceni. 

Mam nadzieję, że pomoże to w wyborze roweru na szuter, słabe drogi 
asfaltowe czy ścieżki leśne. Następny opis będzie dotyczył rowerów szoso-
wych. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
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Jest połowa października. W następną niedzielę z kolegami umówiliśmy 
się na ostatnią wyprawę tego sezonu. Mam nadzieję, że pogoda 
pozwoli, mimo że dzisiaj za oknem deszcz i wiatr. Czas zakończyć sezon 
i pomyśleć o następnym rowerze szosowym.

Kupujemy rower: szosaADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Kupujemy rower: szosa  |  Adalbert Freeman
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W poprzednim miesiącu opisałem rower Gravel. Idziemy teraz dalej 
i wybieramy najlepszą dla siebie „szosówkę”. Czym jest tego rodzaj jedno-
ślad? To po pierwsze lekka konstrukcja nastawiona na szybkie pokonywa-
nie kilometrów. Dla wielu osób najbardziej charakterystyczna i rzucająca 
się w oczy jest kierownica typu „baranek”.

Rowery szosowe to nie tylko jeden rodzaj, jak bywało kiedyś. Teraz 
mamy różne warianty i wariacje. Podstawowy jest podział na rowery szo-
sowe, rowery aero i lekkie rowery wspinaczkowe. Rowery wspinaczkowe 
dzielą się znowu na rowery race oraz endurance. Race to rowery do 
wyścigów, widzimy je na wszystkich rozgrywanych zawodach kolarstwa 
szosowego ze startu wspólnego, gdzie mamy podjazdy pod wzniesienia. 
Rowery aero widzimy na zawodach rozgrywanych na płaskich trasach. 
Rowery do jazdy czasowej to bywalcy etapów czasowych oraz wszyst-
kich odmian zawodów triatlonowych.

Czym się różnią powyższe rowery? Różnica jest w ramie i jej geometrii. 
Wszystkie rowery przeznaczone do zawodów mają agresywną sylwetkę. 
Kolarz jest nisko pochylony i układa się aerodynamicznie. Nie jest to dla 
amatora zbyt wygodne i polecam zastanowić się nad tym na wstępie. 
Szczególnie gdy dopiero zaczynamy przygodę z kolarstwem szosowym. 
Niektóre modele oczywiście można ustawić w sposób mniej agresywny. 
Jednak nie w przypadku rowerów czasowych, tu polecam na początek 
kupić rower aero z przystawką czasową zwaną „lemondką”. 

Najlepszym wyborem na początek będą dla amatorów rowery z grupy 
„endurance”. Po pierwsze, są wygodne jak na rower szosowy. Po drugie, 
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przeważnie tańsze niż rowery o sylwetce 
wyścigowej. Jak je poznać? Najłatwiej na 
stronie producenta zerknąć, jak je przypo-
rządkował lub porównując do innych. Mają 
przeważnie wyższą główkę ramy, czyli ten ele-
ment, gdzie zamocowany jest widelec od koła 
przedniego i mostek, na którym jest kierow-
nica. Kierownica jest dzięki temu wyżej i plecy 
kolarza są bardziej wyprostowane. Są modele 
rowerów, np. TCR od Giant czy SuperSix od 
Cannondale, które spokojnie można skonfigu-
rować tak, by nawet amator na nich czuł się 
dosyć wygodnie podczas jazdy do 100 km. 

Podstawowe pytanie to oczywiście, ile 
chcemy przeznaczyć pieniędzy na zakup 
nowego roweru. Możemy podzielić tu rowery 
na takie do 3–4 tys. PLN, potem takie do ok. 
10 tys. i wszystko ponad tę kwotę. 

Zaczynając od najtańszych modeli, mamy tu 
na 100% ramę wykonaną z aluminium. Warto 
wyszukiwać takie rowery, gdzie mamy pełen 
karbonowy widelec. Daje nam to większą 
amortyzację i pochłanianie mikrodrgań, bez 
przenoszenia ich na nadgarstki. Gdyby sztyca 
była karbonowa, to byłoby genialnie, ale 
w większości modeli nie ma co na to liczyć. 
Tak samo jak na sztywne osie czy hamulce 
tarczowe, jeśli już będą, to raczej też mecha-
niczne, a nie hydrauliczne. Zastosowany 
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napęd, czyli przerzutki, to minimum powinny być Shimano Sora. Proszę 
wystrzegać się suportu na kwadrat. Osprzęt Sora działa już na tyle dobrze, 
że poczujemy, jakbyśmy mieli lepszy osprzęt, a kosztowo jest przystępny. 
Lepiej wybrać Sorę i wymienić za zaoszczędzone pieniądze sztycę dla lep-
szego komfortu.

W rowerach do 10 tys. PLN już możemy mieć dwie wersje ram. Najwyższe 
modele aluminiowych rowerów lub podstawowe karbonowe. Lepiej mieć 
karbon czy aluminium? Ja sam osobiście wolałbym mieć słaby osprzęt np. 
Shimano Tiagra i karbonowy rower niż Ultegrę na rowerze aluminiowym. 
Tu znowu dwie rzeczy, na które zwracamy uwagę: sztywne osie i hamulce 
tarczowe. To teraz już raczej obowiązek, ale na rynku są nadal rowery bez 
tych elementów. Możemy kupić taki rower, ale musimy się liczyć z tym, 
że przy odsprzedaży stracimy więcej. To już raczej jest schyłkowy czas 
tego typu rowerów. Jednak dla osoby jeżdżącej rekreacyjnie nie będzie to 
miało większego znaczenia i wtedy uzasadniony jest taki zakup, bo można 
wywalczyć lepszą cenę na rower. 

Powyżej 10–13 tys. PLN to już jest panowanie tylko i wyłącznie rowerów 
karbonowych. Na osprzęcie zaczynającym się od Shimano 105. Musimy 
tylko odpowiedzieć, na ile możemy sobie pozwolić z wydawaniem 
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pieniędzy, bo tak naprawdę wydanie kwoty podobnej jak na samochód 
osobowy nie jest trudne. Tu patrzymy już na dodane w zestawie koła 
i dodatki. Ja osobiście wybrałem Giant TCR z kołami karbonowymi i obu-
stronnym pomiarem mocy. Bo był najlepszy stosunek ceny do oferowa-
nych komponentów. I w tym przedziale tak chyba należy do tego podejść. 
Wybieramy kolory i komponenty. Przy kwotach około 20 tys. PLN wła-
ściwie mamy pewność, że zakupiony rower ma wszystko, co można mieć 
w nowych rowerach. Ceny powyżej wzrastają wraz z zastosowanymi niuan-
sami lub z odpowiednim znaczkiem danej firmy. 

Rower szosowy to dla mnie przez ostatnie dwa lata wyjątkowe przeżycie. 
Prędkość i brak ograniczeń. To zdrowy tryb życia oraz, nie bójmy się tego 
powiedzieć, elegancja i „stylówka”. Wszystko składa się na zupełnie inne 
spojrzenie na środek transportu. Tu musimy inaczej i już świadomie zdecy-
dować się na taką formę aktywności związanej z rowerem.
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Dzisiaj opiszę następny rodzaj roweru. Dla mnie to trochę obcy temat, 
ponieważ od kilku miesięcy nie posiadam już tego rodzaju roweru. 
Poznałem jednak ten rodzaj kolarstwa i zupełnie nie przypadł mi do 
gustu. Jest jednak duża grupa, dla której nie muszą istnieć inne rowery 
z wyjątkiem tego typu. Zaczynamy więc.

Kupujemy rower: góralADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Kupujemy rower: góral  |  Adalbert Freeman
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Rower górski, jak sama nazwa wskazuje, służy do jazdy po górach więk-
szych i mniejszych. Jest więc w swojej konstrukcji przystosowany do tego 
typu terenu. Jest też dużo bardziej wytrzymały niż jego odpowiednik na 
szosy. Rower górski od zawsze kojarzył mi się z grubymi oponami oraz 
wszelkiego typu amortyzatorami. Od tego więc zaczniemy. 

Zanim o kołach i amortyzatorach, muszę jednak wyjaśnić jeszcze jedno. 
Rower górski to ogromna rodzina wszelkiego typu sprzętów. W tym gro-
nie są szybkie rowery tylko z przednim amortyzatorem do XC, czyli Cross 
Country, oraz mocne rowery do Enduro czy DH, czyli DownHill. Klasyczne 
XC znalazło się nawet w programie igrzysk olimpijskich. Są to trasy po kilka 
kilometrów, a zjazd, w zależności od liczby okrążeń, trwa maksymalnie do 
dwóch godzin. Najczęściej jednak około półtorej godziny. Są też maratony 
XC – to większe odległości, od 16 do 160 km. Jest jeszcze kilka rodzajów, 
np. etapowe XC. Enduro czy DH to ogólnie zjazdy z gór. Nie mamy okrążeń, 
jedynie sam zjazd. Jest oczywiście jeszcze kilka rodzajów sportów górskich 
na rowerach, ale są one już bardziej niszowe. 

Podzielmy więc rowery ze względu na przeznaczenie. Pierwsza kategoria 
to rowery górskie XC – w tej kategorii możemy mieć wszystkie rowery do 
turystyki górskiej. Wiem, że to trochę naciągane, ale wydaje mi się, że nieco 
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ułatwi to nam wybranie dobrego roweru. 
Druga kategoria rowery zjazdowe. Tu już nie 
ma kompromisów. Najtrudniejsze warunki.

Zaczynamy więc od kół. Obecnie koła, które 
są już standardem, to 29 cali. Bywają także 
mniejsze rozmiary, 27,5 cala też nie jest błędem, 
ale większość ma już tylko większy rozmiar. 
Najczęściej wykonane z aluminium i „zalane 
mlekiem”, czyli w systemie Tubeless. Co nam 
to daje? Kilka zalet: rower jest o kilka gramów 
lżejszy przez brak dętki, ale największą zaletą 
jest duża odporność na przebicia. Mleczko, 
najczęściej na bazie kauczuku, zakleja przebi-
cia, oczywiście te niewielkie. Można też dzięki 
temu jeździć na mniejszym ciśnieniu, co dodaje 
nam komfortu i lepszej przyczepności. Koła 
karbonowe raczej nie są stosowane ze względu 
na cenę. Jest nawet powiedzenie, że kolarze po 
zmianie kół na karbonowe jeżdżą wolniej, bo 
boją się je uszkodzić. Następną ważną sprawą 
są sztywne osie. Standard od kilku lat.

Hamulce tylko i wyłącznie tarczowe i to w wer-
sji hydraulicznej. Tu chodzi o nasze bezpieczeń-
stwo, szczególnie w górach czy na wszelkiego 
rodzaju trasach w terenie. Jest na szczęście to 
już standard, ale warto to zaznaczyć.

Amortyzatory. W XC mogą być tylko z przodu. 
Mamy lżejszy i szybszy rower. Jednak nie 
ma takiego komfortu jak w maszynach 
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z zastosowaniem dwóch – z przodu i z tyłu. 
Czyli widelec amortyzowany i tylny trójkąt. 
Tu istotną informacją jest rodzaj zastosowa-
nego amortyzatora. Warto wybierać takie 
rowery, gdzie mamy zastosowane amortyzatory 
powietrzne. W najtańszych amortyzatorach są 
zastosowane sprężyny stalowe. Trudno nam jest 
dobrać odpowiednią twardość do naszej wagi 
czy terenu, po którym będziemy jeździć. Po 
jakimś czasie też się wyrabiają i nie tłumią jak na 
początku. Amortyzator powietrzny potrzebuje 
tylko pompki i ustawi ciśnienie odpowiednie 
dla siebie. Warto pamiętać o serwisowaniu 
amortyzatorów. 

W zwykłych rowerach do rekreacyjnej jazdy 
wystarczy skok amortyzatora przedniego 
40–70 mm, w XC najczęściej jest to około 
100 mm, w Enduro 150–170 mm, a już w najtrud-
niejszych zjazdach Downhill nawet 200 mm.

Tylny amortyzator nazywany jest damperem. 
Tu musimy mieć wiedzę o tym, jaką posiadamy 
ramę w przypadku samodzielnego składa-
nia roweru. Zasada jednak jest podobna jak 
w przypadku przednich amortyzatorów. Tu 
rama bardziej determinuje, jaki jest amortyza-
tor. Jednak jeśli możemy, wybierajmy amorty-
zatory powietrzne.

Rama. Rama roweru to złożona sprawa, znowu 
zależy, czy mamy rower full suspension, czy 
z dwoma amortyzatorami, czy hardtail, tylko 
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z amortyzowanym widelcem. Ramy są wykonywane z aluminium lub z kar-
bonu. Tu nie należy się bać, że karbon jest delikatny. Ramy karbonowe to 
już standard. I właściwie tylko zasobność naszego portfela nas ogranicza. 
Jeśli możemy, wybierajmy jednak ramy przystosowane do nowych rozwią-
zań, czyli napędów „1 na…”.

Napędy obecnie stosowane to „1 na…” i wpisujemy tu 11 lub 12. Czyli 
z przodu mamy jedną tarczę, a z tyłu 11 lub 12. Jeśli nas stać, wybieramy 
oczywiście 12. Napędy od Shimano czy od Sram są już wyjątkowo dopraco-
wane. Te zaprezentowane niedawno, 12-rzędowe, działają sprawnie i z dużą 
kulturą. Do rowerów zaczynają też się przebijać przerzutki elektryczne. 
Przy kierownicy mamy jedynie przełącznik i silniczek, a nie linkę, która 
powoduje przeskok łańcucha na zębatkach. 

Ważnym elementem wyposażenia w rowerach górskich są blokady amor-
tyzatorów oraz chowana (regulowana) sztyca. Sztyca może być regulowana 
elektrycznie lub na linkę. Daje nam to możliwość lepszej kontroli podczas 
zjazdów. Możemy przyjmować lepszą pozycję. Druga manetka to blokada 
amortyzatorów. Ta jest przydatna, gdy pokonujemy zróżnicowany teren. 
Nie wszędzie chcemy dużej amortyzacji, podczas zawodów XC amortyza-
cja może przeszkadzać przy podjazdach. Warto, by obie wyżej wymienione 
funkcje miały manetki na kierownicy. 

Temat rowerów górskich czy terenowych jest bardzo szeroki, jednak mam 
nadzieję, że chociaż trochę Wam przybliżyłem, na co należy zwracać 
uwagę przy zakupie czy rozmowie ze sprzedawcą. 
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Kupujemy rower i nagle wyskakuję z trenażerem? Na pewno trenażer 
jest rowerem? Jestem pewien, że nie, ale jest substytutem tej aktywności 
fizycznej. Szczególnie w Polsce od jesieni do wczesnej wiosny ma rację bytu. 
Zaczyna być bardzo popularny, szczególnie to widać na najpopularniejszej 
wirtualnej platformie treningowej Zwift. Nasz rodzimy klub ZTPL (Zwift 
Team PL) był jeszcze do niedawna najliczniejszy, teraz chyba jest drugi pod 
względem członków. Widać to też na wirtualnych trasach.

Kupujemy rower:
trenażerADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Kupujemy rower: trenażer  |  Adalbert Freeman
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Jak kupić trenażer? I w tym przypadku należy podzielić sobie trenażery 
pod względem ceny zakupu oraz tego, jak działają.

Jeśli dzielimy pod względem działania, to przede wszystkim mamy tre-
nażery rolkowe, gdzie wskakujemy i jedziemy swoim rowerem na trzech 
roleczkach jak po normalnej drodze. Mamy tu dobre odzwierciedlenie 
drogi, jednak jest kłopot z odzwierciedleniem trudniejszych warunków 
jazdy. Mechanicznie możemy regulować opór stawiany na koła. Takie tre-
nażery najczęściej stosowane są przez kolarzy przed zawodami, gdzie na 
swoich startowych rowerach mogą zrobić rozgrzewkę. To proste urządze-
nie, łatwe w transporcie i przygotowaniu.

Innym typem trenażerów są rowery stacjonarne, znane nam z siłowni i klu-
bów fitness czy rehabilitacji. To mechaniczne urządzenia, gdzie zmieniamy 
opór stawiany na pedały. Możemy symulować w jakimś stopniu zróżnico-
wany teren. Takie rowery mają często wbudowane jakieś profile trenin-
gowe. Dosyć skutecznie można na nich robić treningi ogólnorozwojowe. 
Ograniczeniem w nich jest brak regulacji i pozycja zupełnie oderwana 
od używanego przez nas roweru. Obecnie na rynku mamy wysyp takich 
sprzętów, są to zaawansowane maszyny treningowe. Możemy odwzorować 
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na nich ustawienia z naszego roweru, łącznie z zastosowaniem takiego 
samego siodełka, oczywiście całkowicie smart.

Najbardziej popularnymi są jednak trenażery, gdzie wpinamy jako część 
całego urządzenia treningowego nasz rower. Możemy to robić na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich: po zastosowaniu specjalnej opony wpinamy 
w trenażer tylne koło. Koło toczy się na rolce i jej opór daje nam moż-
liwość sterowania obciążeniem treningowym. Tu mamy też dwie moż-
liwości: mechaniczną i smart. Mechaniczna to zastosowanie zwykłej 
linki z manetką, która ma kilka wartości zmiany oporu. Drugą opcją jest 
smart i sterowanie urządzaniem elektronicznym. Opór może być stero-
wany przez różnego rodzaju aplikacje w sposób płynny, nie skokowo, jak 
w mechanicznym.

Drugim i najbardziej przeze mnie polecanym rozwiązaniem jest trenażer 
smart z wypinaniem roweru bez koła tylnego. Jedynie na zębatkę zwaną 
kasetą. Nie spotkałem się z mechanicznym sterowaniem w takich trenaże-
rach. Tu rządzi smart, a najczęściej Zwift, choć jest już coraz więcej alterna-
tywnych platform treningowych. 
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Jakie są koszty powyższych rozwiań? Najprostsze trenażery możemy kupić 
za kilkaset złotych. Jest to rozwiązanie dla osób, które zimą chcą tylko nie 
„zardzewieć” lub mają niezbyt zasobny portfel. Nie chcą też używać wir-
tualnych platform czy treningów. W ostateczności można do takiego tre-
nażera dokupić czujnik prędkości oraz kadencji i już mieć jakąś namiastkę 
Zwift. Tak też się da. Jednak w ustawkach czy wyścigach nie będziemy 
klasyfikowani, ponieważ nie jesteśmy wiarygodni. Taki trenażer pozwala 
przeprowadzić trening. Musimy jednak pamiętać, w jakim czasie, jakie 
obciążenie mamy ustawić, ponieważ wszystko robimy ręcznie. 

Zupełnie inaczej już jest w urządzeniach smart. Łączymy je poprzez ANT+ 
lub BT z telefonem, komputerkiem rowerowym czy komputerem. Tu 
malutka uwaga. Przeważnie ANT+ jest bardziej stabilne i tak proponuję 
się łączyć. Wadą tego rozwiązania jest potrzeba dokupienia anteny do 
naszego komputera. Gdy jednak mamy już połączony trenażer, możemy 
nim już dowolnie zarządzać. Co to oznacza? Mianowicie możemy wgrywać 
schematy naszych treningów. Symulować różnego typu warunki, obcią-
żenia i nie martwić się o zmianę wszystkiego ręcznie. Możemy skupić się 
tylko na tym, by dać z siebie wszystko. Tu po wybraniu platformy treningo-
wej mamy możliwość wykupienia pakietu, który nas przygotuje do wybra-
nych zawodów. Możemy łatwo przekazać treningi naszym trenerom, którzy 
na bieżąco będą modyfikowali następne treningi i oceniali nasze postępy. 

Zwift. Tu zaczyna się dopiero zabawa. W ubiegłym roku opisywałem tę wir-
tualną grę. To zupełnie nowe podejście do treningów, gdzie będąc w domu, 
możemy startować w zawodach, grupowych ustawkach czy wychodzić na 
przejażdżki ze znajomymi. Trasy symulują rzeczywistość, a dzięki sterowa-
niu trenażerem odczuwamy większe obciążenie, podjeżdżając pod górę 

Najprostsze trenażery możemy kupić za kilkaset złotych. Jest to 

rozwiązanie dla osób, które zimą chcą tylko nie „zardzewieć” 

lub mają niezbyt zasobny portfel. Nie chcą też używać wirtual-

nych platform czy treningów. 
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i łatwość pedałowania, gdy z niej zjeżdżamy. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nie jest nudno. Nie popadamy w letarg, patrząc przed siebie na ścianę czy 
telewizor. Oczywiście nie jest za darmo, koszt miesięczny to około 60 PLN. 
Ja nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na to narzędzie.

Trenażery i wirtualne platformy na wiosnę przeżywały ogromny wzrost 
zainteresowania. Wtedy zabrakło ich w sklepach. Słyszałem, że nawet zawo-
dowi kolarze nagle zamknięci w swoich domach nie mieli ich do dyspozycji, 
szczególnie jak mieszkali w Hiszpanii czy Włoszech. Tam nie były potrzebne, 
nawet gdy u nas jest zima, tam spokojnie można uprawiać kolarstwo. To 
była jedna z niewielu form uprawiania kolarstwa w domu. Organizowano 
wirtualne zawody. Sam w nich brałem udział. Zeskanowano dokładną trasę 
wokół Gdyni i ścigaliśmy się, jakby to była rzeczywista droga. Wszystkie 
ekipy profesjonalnych kolarzy z Pro Tour brały udział w ustawkach, organi-
zowano też zawody pokazowe. Mogliśmy przy okazji być w domach u tych 
zawodników i widzieć ich rodziny, jak ich dopingują. To dodawało otuchy 
w tym trudnym czasie. Już teraz zapowiedziano na grudzień mistrzostwa 
świata w kolarstwie stacjonarnym na platformie Zwift.

ROWERY 197



Wiosna czy lato sprzyjają przemieszczaniu się na rowerze, ale jeździć można 
cały rok. Oczywiście jazda na rowerze przy -15°C i padającym śniegu jest raczej 
dla tych najwytrwalszych i zaprawionych rowerzystów, ale takiej zimy to dawno 
nie było. Przy odpowiednim przygotowaniu sprzętu i odpowiedniego ubioru 
w polskich warunkach rowerem można jeździć przez większość roku, rezygnując 
oczywiście w przypadku skrajnych warunków pogodowych. Jak więc przygotować 
rower, w tym także rower elektryczny, na zimę i jakim rowerem jeździć zimą?

Rower na zimęNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower na zimę  |  Napoleon Bryl
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Pandemia zmieniła nawyki transportowe większości z nas. Rowery podbiły 
miasta i drogi, stały się dla wielu osób codziennym środkiem transportu, 
nie tylko weekendowo-wycieczkowym. Służby odpowiedzialne za infra-
strukturę drogową korzystając z ustawy antycovidowej, zmieniają organi-
zację ruchu w dużych miastach, dodając na najpopularniejszych trasach 
pasy rowerowe lub DDR, które mają umożliwić zachowanie społecznego 
dystansu między rowerzystami. 

Wiosna czy lato sprzyjają przemieszczaniu się na rowerze, ale jeździć 
można cały rok. Oczywiście jazda na rowerze przy -15°C i padającym 
śniegu jest raczej dla tych najwytrwalszych i zaprawionych rowerzystów, 
ale takiej zimy to dawno nie było. Przy odpowiednim przygotowaniu 
sprzętu i odpowiedniego ubioru w polskich warunkach rowerem można 
jeździć przez większość roku, rezygnując oczywiście w przypadku skraj-
nych warunków pogodowych. Polskie jesień i zima bywają kapryśne; w tym 
roku może nie będzie zbyt dużo śniegu, ale deszcz, chlapa i wiatr pewnie 
dadzą się we znaki. 

Jak więc przygotować rower, w tym także rower elektryczny, na zimę 
i jakim rowerem jeździć zimą?

Po pierwsze – bezpieczeństwo
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Koła i opony
Sprawdźmy stan opon, nawet jeżeli poruszamy się głównie po mieście 
i na w miarę nowym rowerze. Może wymiana nie będzie konieczna, ale dla 
chcących zyskać większy komfort można się pokusić o zmianę na opony 
o grubszym bieżniku, najlepiej kostkowym. Są zresztą także dostępne 
opony zimowe, głównie dla rowerów miejskich. Jeżeli jeździmy na rowerze 
ze wspomaganiem elektrycznym, zwróćmy uwagę, czy opona jest do niego 
przeznaczona. Do „elektryków” zaleca się bowiem inne opony, ze względu 
na większe przyspieszenie i prędkości.

Poza tym zmniejszamy lekko ilość powietrza, w mieszczuchach, trekkingach, 
mtb (nie zalecam jeżdżenia zimą na szosowych oponach typu 20–23 C) do 
około 30–35 PSI (2,3 bara). Na trochę bardziej miękkich kołach będzie nam 
łatwiej zapanować nad rowerem w błocie, na mokrym i śniegu. Po sezonie 
letnim sprawdźmy, czy koło nie „bije”, czyli czy jest wycentrowane. Infra-
struktura rowerowa naszych miast, mimo ciągłej poprawy, nie jest najlepsza, 
dziury, wysokie krawężniki dają się we znaki kołom rowerów i nie tylko. 

Hamulce
Nic nam po dobrych oponach, jeżeli hamulce nie będą prawidłowo 
działały. We współczesnych modelach rowerów spotykamy kilka typów 
hamulców. 

W miejskich, tzw. holendrach, najczęściej spotykamy tzw. hamulce rolkowe. 
Ich największą zaletą jest to, że są praktycznie bezobsługowe i konserwacja 
sprowadza się do sprawdzenia linki, pancerza od niej i zajrzenia do serwisu 
raz na kilka sezonów w celu wymiany oleju. Niestety, nie ma rozwiązań 
idealnych; mają one za to dłuższą drogę hamowania i w kryzysowej sytuacji 

Przy odpowiednim przygotowaniu sprzętu i odpowiedniego 

ubioru w polskich warunkach rowerem można jeździć przez 

większość roku, rezygnując oczywiście w przypadku skrajnych 

warunków pogodowych.
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przy większej prędkości nie zatrzymają nas w miejscu. Jeżeli jeździmy roz-
ważnie i nie rozpędzamy się do prędkości wyścigowych, a do tego nie służą 
rowery miejskie, hamulce rolkowe spełniają swoją funkcję. 

Drugim, częściej spotykanym typem są szczękowe różnych rodzajów – naj-
częściej v-brake. Bez względu jednak na ten rodzaj musimy sprawdzić 
klocki hamulcowe, a może nawet wymienić na bardziej miękkie. Często 
materiały, z jakich są wykonane, twardnieją przy niskich temperaturach, 
co spowoduje większy poślizg na obręczy. Tak samo, jak przy rolkowych 
należy sprawdzić linki i pancerze, jeżeli mamy nieuszczelniane, warto się 
zastanowić nad wymianą na takie, żeby woda się nie dostawała. 

W niektórych rowerach, najczęściej w elektrycznych miejskich, można spo-
tkać hydrauliczne hamulce szczękowe. W nich możemy samodzielnie wyre-
gulować siłę śrubami w klamkach. Jeżeli to jest za mało, umówmy wizytę 
w serwisie. Będzie bezpieczniej i taniej, bo jeżeli uszkodzimy hamulec 
hydrauliczny, naprawa tania nie będzie. 

Trzecim typem są hamulce tarczowe. W przypadku mechanicznych spraw-
dzamy linki, pancerze, ewentualnie wymieniamy klocki, a w przypadku 
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hydraulicznych sprawdzamy klocki, wymieniamy, jeżeli jest taka koniecz-
ność, i podobnie jak ze szczękowymi hydraulicznymi, jeżeli nie mamy pew-
ności, czy wszystko jest OK, to lepiej złożyć wizytę w serwisie. 

Ze wszystkich wymienionych typów najmniej podatne na trudne warunki 
pogodowe, deszcz, śnieg, błoto itp. są pierwsze i ostatnie – rolkowe 
i hydrauliczne tarczowe. Rolkowe też mają najsłabszą siłę hamowania, 
w mieście wystarczają, chyba że jeździmy jak peleton Tour de France. Tar-
czowe hamują najmocniej i wymagają wyczucia, gwałtowne hamowanie 
może skończyć się niemiło. Pamiętajmy jednak, że stan podłoża ma zna-
czący wpływ na drogę hamowania i nie szarżujmy zbytnio po mokrej czy 
śliskiej nawierzchni. 

Napęd
Łańcuch albo pasek, zębatki, przerzutki – to one są zazwyczaj najbardziej 
narażone przy niekorzystnych warunkach. Napędy w rowerach miejskich 
najczęściej mają częściowe lub pełne osłony łańcucha, te drugie są najlep-
sze do codziennych dojazdów – zakryty łańcuch prawie nie łapie brudu, 
nie ubrudzimy też spodni. Razem z taką osłoną stosuje się przerzutki pla-
netarne, czyli zamknięte w piaście tylnego koła. W zależności od modelu 
mamy do dyspozycji od 3 do 11 biegów lub regulację bezstopniową. Zaletą 
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takiego rozwiązania jest jego bezobsługowość. Dwa razy do roku zdej-
mujemy osłonę łańcucha, sprawdzamy jego stan, czyścimy, smarujemy, 
zakładamy osłonę. W przypadku przerzutki sprawdzamy linki, pancerze, 
czy są odpowiednio naciągnięte, szczelne i nie mają śladów rdzy. Jeżeli 
biegi przeskakują – naciągamy odpowiednio linkę, ustawiając wskazany 
w instrukcji bieg na manetce i naciągając zaczep na końcu, żeby znaczniki 
na przerzutce zrównały się. Instrukcja regulacji jest prosta i do większości 
modeli dostępna na stronie producenta. Jeździmy do wiosny albo i dłużej, 
nie przejmując się napędem.

Jeżeli mamy jednak rower z zewnętrzną przerzutką (lub przerzutkami) 
i nieosłoniętym łańcuchem, konserwacja nie będzie taka prosta. Łańcuch, 
wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, będzie łapał piach, 
błoto, śnieg, wodę czy co tam spotykamy na drodze. 

Po pierwsze zatem czyścimy łańcuch, zębatki z przodu (tzw. blat), zębatki 
z tyłu (tzw. kasetę lub wolnobieg). Najlepiej użyć do tego specjalnego środka 
– usuwa on resztki smarów i innych zabrudzeń. Sprawdzamy stan zębatek, 
jeżeli są zbyt mocno wytarte, czeka nas wymiana, a z tym już lepiej udać się 
do serwisu. Jeżeli nie ma takiej konieczności, smarujemy łańcuch smarem 
typu zimowego – jest gęstszy, bardziej odporny na wodę, sól itp. Niestety, 
jego wadą jest to, że jest lepki i łapie dużo kurzu. W zależności od aury po 
jeździe w deszczu powinniśmy skontrolować stan napędu, czy nie przylepiło 
się zbyt dużo błota do łańcucha, zębatek, przerzutek i jeżeli trzeba je wyczy-
ścić, to najprościej to zrobić mokrą szmatką lub szczotką z miękkim włosem. 
Czyszczenie jest konieczne po jeździe w śniegu i zazwyczaj wymaga to rów-
nież smarowania najbardziej narażonych elementów. Sprawdzajmy dokład-
nie przerzutkę, sprężynę w niej i kółeczka w wózku, tam się zazwyczaj dość 
dużo śniegu czy błota zbiera. Niektórzy rowerzyści zakładają na zimę tańszy, 
gorszy napęd, żeby nie zniszczyć zbyt szybko tego lepszego. Uważam, że to 
raczej niepotrzebny zabieg, chyba że mamy w rowerze komplet przerzutek 

Sprawdźmy stan opon, nawet jeżeli poruszamy się głównie po 

mieście i na w miarę nowym rowerze.
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elektronicznych wartych kilka, kilkanaście 
tysięcy złotych. Wtedy i tak lepszym wyjściem 
będzie kupno „gorszego” zimowego roweru.

Nie zapominajmy też o sobie i innych uczest-
nikach ruchu. Błotniki! Może nie wyglądają 
idealnie, psują estetykę naszego jednośladu, 
ale jesienią i zimą naprawdę się przydają. 
Dojedziemy do pracy bez „pręgi”, czyli pasu 
błota na plecach i kurtce z przodu, nie ochla-
piemy innych uczestników ruchu i uchronimy 
częściowo rower, ramę od dodatkowej ilości 
wody, błota, śniegu. 

Elektryka
Wszystkie do tej pory podane porady dotyczą 
„mechaniki” i każdego roweru. Jeżeli jednak 
jeździmy na rowerze wspomaganym elektrycz-
nie, dojdzie nam jeszcze dbanie o elektronikę 
i baterię. Baterie nie lubią zimna, jeżeli trzy-
mamy rower pod chmurką albo na balkonie, 
stosujmy zasadę, że bateria idzie do domu. 
Gdy często i dużo parkujemy pod biurem, to 
lepiej wyciągajmy baterię i zabierajmy ze sobą, 
przechowując ją w suchym i ciepłym miejscu. 
Na mroźniejsze dni, w okolicach 0°C, dobrze 
jest się zaopatrzyć w neoprenowy pokrowiec 
na baterię, chroni ją trochę przed chłodem, 
szczególnie podczas dłuższych przejazdów. 
Pamiętajmy też o zdejmowaniu wyświetlacza, 
licznika w modelach, które to umożliwiają. 
Koniecznie sprawdźmy obudowę silnika 
w modelach ze wspomaganiem centralnym. 
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Jest to najniżej zawieszony element roweru i mógł zostać uszkodzony kamie-
niem, krawężnikiem itp. Pęknięcia umożliwią dostanie się tam wody, brudu, 
a tego może silnik nie przeżyć. 

Oświetlenie
Na koniec oczywista oczywistość, ale jeżdżąc dużo, odnoszę wrażenie, że 
nie dla wszystkich. Światła. Jesienią czy zimą wcześniej robi się ciemno, 
jeżdżenie bez oświetlenia to łamanie przepisów i stwarzanie poważnego 
zagrożenia dla siebie i innych, nawet jak jedziemy w mieście po wydzielo-
nej i oświetlonej DDR. Pamiętajmy o białej lampce z przodu i czerwonej 
z tyłu. Unikajmy małych jednodiodowych lampek z marketu za 5 PLN, choć 
i tak są lepsze niż brak światła w ogóle, ale one naprawdę nic nie dają. Za 
kilkanaście złotych można już kupić coś, co świeci w sposób widoczny, nas 
będzie widać i zobaczymy na czas dziurę w drodze. 

Rower w naszym klimacie, poza skrajnymi sytuacjami, jest pojazdem cało-
rocznym. Niestety, infrastruktura i jej stan nie zawsze umożliwia takie jego 
wykorzystywanie. Oczywiście, nie każdy będzie się czuł na siłach i miał 
możliwość jeździć cały rok, ale im więcej jeździmy, tym więcej wprawy 
nabieramy, a rower pozwala oderwać się na chwilę od biurek, klawiatur 
i rozruszać się. Na pewno jest coraz atrakcyjniejszą alternatywą w porusza-
niu się codziennym po mieście. 
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„Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady”. Od lat slogan używany 
najczęściej wśród zapracowanych i zmęczonych. Często to słychać 
w kręgach osób związanych z IT. Miało to symbolizować odcięcie się od 
technologii i ludzi. W tym roku po odwołaniu moich lotów do Izraela i Afryki 
postanowiłem dokładnie tak zrobić. Rzuciłem wszystko, zapakowałem 
rowery na samochód i ruszyłem przez prawie całą Polskę w Bieszczady.

Garmin Road Challenge 2020 
z licznikiem Garmin Edge 1030 PlusADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Garmin Road Challenge 2020 z licznikiem Garmin Edge 1030 Plus  |  Adalbert Freeman
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Może nie było to tak, że z marszu, ale z przymrużeniem oka, prawie. 
Przed samym wyjazdem dostałem najnowszy licznik Garmina oraz zapi-
sałem się na Garmin Road Challenge.

Po pierwsze: czym jest Garmin Road Challenge? To wyzwanie na poko-
nanie trzech tras rowerowych po drogach w trzech polskich pasmach 
górskich. Mamy wiec dziewięć tras. Karkonosze, Tatry i Bieszczady wła-
śnie. W każdym pasmie znajdziemy trasę około 30–40 km, około 100 
km i 200 km. Mamy miesiąc na pokonanie tych tras. Dokumentujemy je 
jakimkolwiek licznikiem czy telefonem, a wynik przesyłamy na stronę 
organizatora. Za wszystkie dziewięć tras pokonanych dostajemy figurkę 
fizyczną, za trzy trasy w jednym z pasm górskich medal fizyczny, a za 
jedną przejechaną trasę – medal wirtualny. Po zarejestrowaniu i opła-
ceniu symbolicznej opłaty startowej dostajemy przewodnik po trasach 
i trasy do wgrania w nasze urządzania. Pozostaje tylko ruszać w góry. 
Moim celem jest 100 km, Wielka Pętla Bieszczadzka.

Jak wspomniałem, otrzymałem też licznik. Testowałem go w Bieszcza-
dach i po pierwszych niezbyt przychylnych odczuciach, zamówiłem 
sobie taki sam. Licznik jest ogromny. Każdy, kto go widział, pytał, czy to 
jakiś telefon. Jednak zastosowany w nim ekran, taki sam jak w liczniku 
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Edge 830 i jego wielkość, dają nam wyjątkowo czytelny obraz z danymi 
czy mapami. Zastosowane rozwiązania omawiałem w liczniku 830 
i wtedy mówiłem, że brakuje flagowca. Dostaliśmy go. Wykonanie 
świetne, na najwyższym poziomie. Jednak tu zaznaczę, że musiałem użyć 
fabrycznego uchwytu, ponieważ mój był zbyt delikatny i za mały. Licznik 
dotykał kierownicy. Nowy moduł GPS jest szybki i dużo sprawniej działa 
przeliczanie tras. Zwiększono pamięć urządzenia oraz baterię, która 
teraz jest ogromna. Po ośmiu godzinach jazdy nadal miałem 70%. Jest to 
bez wątpienia najlepszy licznik rowerowy, jednak nadal uważam, że do 
jazdy amatorskiej lepszym rozwiązaniem będzie licznik 830 lub 530.

Bieszczady.
Wynajęliśmy domek w Cisnej. Serce Bieszczad. Gdy pokonywałem 
ostatnie kilometry samochodem, już się uśmiechałem na każdym pod-
jeździe. Mój rower pewnie podobnie. Cisna to niewielka miejscowość: 
dwa sklepy spożywcze, kilka kramików i kilka galerii z wyrobami lokal-
nych artystów. Niestety, przypomina mi to takie małe wioski w Tatrach. 

ROWERY 208



Jednak jest jedna rzecz, jeden lokal, który 
robi klimat… Ale o tym za chwilę.

Bieszczady przyjęły mnie fajną pogodą, więc 
mogłem cieszyć się poznawaniem ich z siedze-
nia roweru. Zabrałem ze sobą gravela. Stwier-
dziłem, że asfalty nie są idealne, a i pewnie 
gdzieś skręcimy z utwardzonych dróg. 

Pierwszym przystankiem była zapora 
na Solinie i tam się przekonałem, co tak 
naprawdę zrobił COVID. Jeśli ktoś z Was 
był kiedykolwiek na Krupówkach w Zako-
panem, to ma obraz tego, co zobaczyłem. 
Ogromne tłumy ludzi. Wszędzie tandetne 
budy i zapach przypalonego oleju. Pełno 
chińskich zabawek dla dzieci. Gwar i tłok. 
Nie tego szukałem w Bieszczadach. Szybko 
uciekłem.

Następny dzień to miał być szlak i wejście 
na jakąś górę. Podjechaliśmy na parking 
w pobliżu wejścia na szlak. Pani, która sprze-
dawała bilety, powiedziała, że wystawiła 
właśnie 300. bilet parkingowy tego dnia. 300 
samochodów i kilka osób w każdym z nich. 
To nie jest moja bajka. Znajomi poszli, ja 
wróciłem i wsiadłem na rower.

Ruszyłem Garmin Road. Moje 100 km, 
przewyższeń wyszło ponad 1600 m. Droga 
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w większości to główne linie 
komunikacyjne. Ruch i dużo samo-
chodów. Nie najlepsze asfalty, jed-
nak fragmentami można poczuć 
ogromną przyjemność obcowa-
nia z pięknymi widokami. Bardzo 
przyjemne podjazdy, podobne do 
tych, jakie pokonywałem w Hisz-
panii. Może nie tak strome, ale 
jednak. Było gdzie się zmęczyć. 
Po drodze spotkałem kilka osób, 
które podobnie jak ja brało udział 
w wyzwaniu od Garmina. Przyjem-
nie było porozmawiać i podzielić się 
doświadczeniami.  

Następny dzień zorganizowaliśmy 
już wspólnie ze znajomymi i to była 
podróż kolejką wąskotorową. Tu 
mała podpowiedź, że warto kupić 
bilety przez internet lub być na 
miejscu zaraz po otwarciu. Bilety 
szybko się kończą. Sama wycieczka 
kolejką trwa około 45 minut. 
Jedziemy na małą stacyjkę w głębi 
lasu, tam lokomotywka przepina się 
i wracamy tą samą trasą. Na stacji są 
trzy kramiki z kawą i miejscowymi 
przysmakami. Warto posmakować 
chleba pokrojonego od serca ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem.
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Dopiero następny dzień to były prawdziwe Bieszczady. Droga w dużej 
części szutrowa, od Cisnej w stronę Lisznej i prosto do granicy ze Słowa-
cją. Fajny podjazd, a na szczycie wieża obserwacyjna. Potem szaleńczy 
zjazd i szutrem lub rozwalającą się drogą do Żubraczy przez Solinkę. 
Przepiękny fragment niezadeptanych Bieszczad. To było dokładnie to, 
czego szukałem. Po drodze mijaliśmy obozy zakapiorów Bieszczadzkich, 
wypalaczy węgla drzewnego. Gravel idealnie się sprawdzał.

Cisna. W niej jeden lokal. 
Siekierezada. Kultowy lokal. Nie, nie jest to ten z filmu. Powstał chyba 
niejako pod wpływem tego filmu. Jednak jego wystrój i klimat tam 
panujący jest jedyny na świecie. Piwo i wino lane z kija. Rzeźbione 
wszędzie diabły pospinane łańcuchami. Na stołach powbijane siekiery. 
I książki. Oprawione w grube drewniane okładki, przynajmniej przez 
dekadę zostały zapisane przez każdego, kto miał długopis. Pierwotnie 
były tam opowieści właściciela knajpy. O przygodach i perypetiach 
klientów lokalu. O ich pijaństwie i o tym, jak sobie radzili w tym dzikim 
kiedyś zakątku. Teraz trudno rozczytać te opowiadania. Można je na 
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szczęście znaleźć na stronie internetowej Siekierezady. Można też kupić 
trzy książki. Można też kupić szklankę wina z nalewaka, który „kopie” 
i poczytać to, co dodali ci, co tu byli. Od zwykłych „tu byłem”, po duże 
rysunki, aż do wierszy. No i na końcu… pierogi. Ruskie. Zapiekane. 

Bieszczady. Pierwszy raz je zobaczyłem i… urzekły mnie. Nie te podobne 
do Krupówek, ale te bardziej schowane. Te na uboczu i mniej dostępne. No 
i Siekierezada. Mam nadzieję, że to latte w karcie, to tylko dla żartów. Dla 
samych pierogów mógłbym przejechać te ponad 800 km… Czy jest tu jak 
kiedyś? Nie, mimo że w wielu miejscach nie ma zasięgu telefonii komór-
kowej, jednak postęp coraz bardziej wpływa na takie miejsca. Już trudno 
zobaczyć coś pierwotnego i dzikiego… Choć może za płytko szukałem.
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Na rynku jest dużo liczników – a tak naprawdę komputerów rowerowych 
z nawigacją – przeznaczonych dla tych, co jeżdżą raczej sportowo, 
koncentrując się bardziej na aspektach treningu niż nawigacji i atrakcjach 
turystycznych. Urządzeń przeznaczonych dla turysty rowerowego już 
jest mniej. Turystyka rowerowa staje się coraz popularniejsza, są wakacje, 
trzeba by wybrać się na wycieczkę i nawigacja by się przydała. Jedną 
z nawigacji dla turysty rowerowego jest Mio Discovery Plus. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Mio Discovery Plus   |  Napoleon Bryl

Mio Discovery Plus 
Rowerowa nawigacja dla turysty.
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Pierwsze, co wyróżnia urządzenie, to wielkość. Mio Discovery Plus jest duży 
jak na nawigację, komputer rowerowy (73 mm szerokości na 129 wysokości 
mm i 22 mm grubości), dzięki temu mamy jednak do dyspozycji doty-
kowy wyświetlacz o przekątnej 4” i rozdzielczości 360 × 600 px. Wyjaśnia 
to powierzchnię urządzenia; podejrzewam, że wyjaśnieniem grubości jest 
duża bateria. Discovery Plus według producenta pracuje do 15 godzin, co, 
o dziwo, się sprawdziło podczas moich testowych wycieczek. Obudowa 
jest dobrze wykonana i sprawia wrażenie bardzo solidnej – takiej, co 
upadki nie będą jej straszne. Także trzy przyciski po prawej stronie urzą-
dzenia zalane w gumie będą odporne na uszkodzenia mechaniczne. 

Po uruchomieniu i przejściu konfiguracji i aktywacji map kodem z pudełka 
możemy ruszać w drogę. Kafelkowy interfejs urządzenia przypomina tro-
chę ten znany z Windows (urządzenie jest oparte o Windows CE). Oo nie-
przyzwyczajonych będzie wymagał chwili na przeklikanie się przez opcje. 
Jednak ostatecznie nie powinien stanowić problemu dla użytkowników. 
Ikony i opcje są czytelne i zrozumiałe. Wyświetlacz nie ma wysokiej roz-
dzielczości, ale z wyświetlaniem interfejsu, a, co ważniejsze, mapy radzi 
sobie bardzo dobrze, nawet w pełnym słońcu. Responsywność ekranu na 
dotyk też jest wystarczająca, ale nie spodziewajmy się takiej prędkości jak 
w najnowszych iPhone. 
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Nawigacja – najważniejsza opcja dla turysty rowerowego. Dostajemy 
preinstalowane mapy całej Europy. Mapy są czytelne i dość dokładne, 
chociaż czasem w mieście potrafią wskazywać, że wybrany numer przy 
danej ulicy jest błędny. Ważną funkcją w Mio Discovery Plus są POI 
– czyli punkty użyteczne dla rowerzysty. Możemy wyświetlić najbliższe 
sklepy rowerowe, biwaki, pola namiotowe hotele czy restauracje. Bardzo 
to pomaga planować trasę wycieczki. Po wybraniu trasy sposób wskazań 
kierunku jest bardzo czytelny, a przed każdą zmianą kierunku ostrzega 
nas sygnałem dźwiękowym. Tak jak wspominałem, w mieście czasem 
może nas poprowadzić drogą okrężną, mapa nie zawiera bowiem wszyst-
kich tras rowerowych, których dużo się podczas pandemii pojawiło. 

Z dodatkowych interesujących funkcji ciekawą opcją jest „Zaskocz mnie”. 
Jeżeli jesteśmy znudzeni jakąś trasą, którą często pokonujemy albo 
chcemy odkryć nieznane drogi w okolicy, to ta funkcja pozwoli znaleźć 
nieznane wśród znanego. Dla rowerzystów z zacięciem sportowym jest 
z kolei funkcja Fitness pozwalająca stworzyć prosty plan treningowy. Ale 
dla bardziej wymagających użytkowników funkcje sportowe mogą być 
zbyt ograniczone. 
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Oczywiście Mio Discovery Plus ma całą gamę dodatkowych funkcji 
spotykanych w większości nawigacji: zapisywanie ulubionych lokaliza-
cji, synchronizację z popularnymi serwisami Strava, Komoot, RouteYou, 
serwisem producenta MioShare, importowanie śladów GPX… Możemy 
również zsynchronizować Discovery Plus z naszym smartfonem. W przy-
padku iOS możemy, jeśli tylko chcemy, dostawać powiadomienia o przy-
chodzących sms-ach, mailach itp. Do synchronizacji z iPhone’em nie 
jest wymagana aplikacja. Jeżeli jednak chcemy mieć możliwość pełnego 
zarządzania urządzeniem, potrzebna będzie aplikacja MioShare. Synchro-
nizacja powiadomień ze smartfonem z Androidem również jest możliwa, 
ale wymaga aplikacji. Z powodu braku pod ręką takiego urządzenia nie 
mogłem sprawdzić jej działania.

Do rejestracji urządzenia w serwisie MioShare i aktualizacji oprogramowa-
nia niezbędny będzie komputer i program Mio Cyclo Agent, dostępny dla 
macOS i Windows. Sądząc po GUI, wersja dla macOS jest przeportowanym 
programem dla Windows. Do najładniejszych nie należy, ale spełnia swoją 
funkcję. Zarejestrujemy w niej Discovery Plus, zaktualizujemy firmware 
i mapy. Po rejestracji w serwisie MioShare program nie będzie potrzebny do 
synchronizacji danych. Urządzenie ma wbudowane Wi-Fi i można przesyłać 
trasy bezpośrednio z niego (OTA), bez udziału komputera. 
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Mio Cyclo Discovery Plus nie jest urzą-
dzeniem dla każdego. Jeżeli uprawiasz 
sportową jazdę na rowerze, to funk-
cje treningowe mogą się okazać zbyt 
skromne. Szukasz bardzo aktualnej 
mapy rowerowej do jazdy po mieście, 
to ok – dojedziesz do celu, niestety cza-
sem trochę okrężną drogą. Jednak jeżeli 
chcesz odkrywać okolicę z siodełka 
roweru, na krótszych i dłuższych wypra-
wach, to Discovery Plus, zgodnie ze swoją 
nazwą, będzie bardzo dobrym partnerem 
wycieczek rowerowych.
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Kilka dni temu Garmin miał prezentację nowego produktu. 
Jedną z lepszych prezentacji. Bardzo krótką i treściwą. Co prawda 
prezentowany produkt zachwyci dosyć wąską grupę odbiorców, ale 
było warto poświęcić te 30 minut.

Garmin Rally ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Rally   |  Adalbert Freeman
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Garmin zaprezentował nowe wersje pomiaru mocy w pedałach. Testowa-
łem poprzednie dwie. Ostatnia o nazwie Vector była w wersji pierwszej 
mało stabilna i dopiero upgrade dał dobry produkt. Teraz mamy zupełnie 
nową serię rowerowego pomiaru mocy Rally™. 

Czym jest pomiar mocy w rowerze? Jest to jedyny obiektywny wskaź-
nik, jaki możemy brać pod uwagę przy ocenie naszej jazdy. Rower jest 
maszyną, na którą wielki wpływ ma wiatr i ukształtowanie terenu. Tak 
obrazowo: jadąc z górki z wiatrem, spokojnie możemy jechać 40 km/h bez 
zmęczenia długi odcinek drogi, a znowu pod wiatr i pod górę pokonamy 
sporo krótszy. Gdy z boku spojrzymy na cyfry przejechanych kilometrów 
i prędkości, to nie możemy wywnioskować, czy trening był efektywny, czy 
nie. Pomiar mocy pokazuje, jaką moc wkładamy w pedałowanie. Gdy zjeż-
dżamy, nie pedałujemy i mamy 0 wat, gdy jedziemy pod górkę, watów jest 
tyle, ile mamy w nogach. Dlatego każdy, kto myśli o wykonaniu dobrego 
treningu, opiera się na watach, a nie na kilometrach czy prędkości. 

„Pedały o specjalnie zaprojektowanej, smukłej konstrukcji mierzą całko-
witą moc, kadencję i zaawansowane dane dynamiki jazdy, w tym balans 
lewej/prawej strony, fazy mocy i dodatkowe parametry jazdy podczas każ-
dej jazdy – od szosy, przez góry, po szuter”. 

ROWERY 219



Pomiar mocy może być w wersji uproszczonej, ale i sporo tańszej: jed-
nostronnej lub droższej – dwustronnej. Jednostronna jest, gdy czujniki 
są tylko w lewym pedale, moc kolarza jest obliczana, podwajając moc 
z jednej nogi. Oczywiście, jeśli mamy zmierzoną dysproporcję, możemy 
wprowadzić offset. Ja ze względu na chore biodro mam 52% na lewej 
nodze i 48% na prawej. Drugi pomiar jest dwustronny, czyli czujniki są 
w obu pedałach.

Garmin zaprezentował trzy wersje:
• Rally RS100 i Rally RS200, zaprojektowane do jazdy szosowej, kompaty-

bilne z blokami SHIMANO SPD-SL.
• Rally XC100 i Rally XC200, zaprojektowane do jazdy w terenie, kompaty-

bilne z blokami SHIMANO SPD.
• Rally RK100 and Rally RK200, zaprojektowane do jazdy szosowej, kom-

patybilne z blokami LOOK KE.
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Czujniki mocy Rally dostarczają danych właśnie na temat balansu pra-
wej i lewej nogi, co daje nam możliwość korekty pedałowania. Mierząc 
kadencję (czyli to, jak szybko kręcimy), moc całkowitą i zaawansowaną 
dynamikę jazdy, pedały z dwoma czujnikami wskazują rowerzystom, jak 
i gdzie wytwarzają moc. Analiza mocy, dynamiki jazdy oraz pozycji kolar-
skiej (mamy możliwość weryfikacji, kiedy wstajemy z siodełka) pozwala 
nam poprawiać formę, przygotować się do zawodów czy podnosić 
wydolność organizmu. 

Każdy trener, a przeważnie teraz trenerzy nie jeżdżą z kolarzami, ma 
dokładny ogląd całego treningu kolarskiego. Miałem możliwość doświad-
czenia tego, gdy trenowałem na obozie w Hiszpanii, a trener cały czas był 
w Polsce. Warto dodać, że najlepsza synchronizacja jest z komputerkami 
rowerowymi Edge firmy Garmin. Pomiar mocy Rally jest także kompaty-
bilny z popularnymi platformami do treningu w pomieszczeniach, w tym 
z aplikacją Tacx Training, Zwift, TrainerRoad…

Pomiar mocy Rally montuje się tak samo jak standardowe pedały i można 
go szybko wymieniać między rowerami. Zapewniają do 120 godzin pracy 
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na baterii, co pozwala rowerzystom trenować przez wiele tygodni. Są 
przystosowane do całorocznej jazdy na szosie i w terenie, a oś pedału 
została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo zmieniać system pedałów 
zamontowany w Rally. Można system jednostronny zmienić w dwustronny 
po dodaniu pakietu do konwersji.

Niestety ceny pomiarów mocy nie są niskie. Nawet chińskie pomiary 
w korbach to wydatek około 1500 zł. Tu mamy najwyższy standard, 
połączony z pedałami. Same pedały w takiej wersji oceniałbym na ok. 
1000 zł. Z pomiarem mocy jednostronnym to koszt 699,99 euro dla wer-
sji do rowerów MTB, zaś pomiar jednostronny dla szosy to 649,99 euro. 
Pomiar dwustronny to odpowiednio 1199,99 euro dla MTB i 1099,99 euro 
dla rowerów szosowych. 

ROWERY 222



Niezbyt śledzę nowości jako konsumentka. Jeśli pojawia się u mnie 
potrzeba zakupu jakiegoś „dobra”, sprawdzam ofertę ulubionych 
producentów czy marek. Dotyczy to w takim samym stopniu telefonu 
czy laptopa, jak i butów czy książek. Innymi słowy, fakt wypuszczenia 
jakiegoś produktu na rynek nie jest dla mnie wystarczającym 
powodem, by ten produkt kupić. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Thule Spira Vertical Tote – dobra torba, jak na zamówienie  |  Ania Gabryś

Thule Spira Vertical Tote 
– dobra torba, jak na zamówienie
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To samo dotyczy toreb. Poszukując niedawno pojemnej torby, która spełni-
łaby moje potrzeby, zajrzałam do oferty Thule – w domu mamy kilka pro-
duktów Thule, lubimy je i używamy stale, m.in. sakwy rowerowe czy plecak 
dla eleganckiego rowerzysty. Dzięki temu znalazłam torbę, która zgadzała 
się z większością mojej listy życzeń. Podzielę się więc wnioskami po miesiącu 
noszenia Thule Spira Vertical Tote, bo właśnie to jest ta torba, z której jestem 
bardzo zadowolona. 

Zacznę od potrzeb, które nowa torba miała spełniać. Są trzy absolutne must 
have i trochę nice to have, jak mawiają anglojęzyczni mistrzowie marketingu. 
Czyli próg był wysoki! Cechy obowiązkowe: 

• bezpiecznie w niej przeniosę 13’’ MBP, bez dodatkowej ochrony (kieszeń na 
laptopa),

• zmieszczę do niej połowę życia (jest bardzo pojemna, a nie wygląda na to),
• nie wygląda jak kolejna-profesjonalna-bardzo męska-torba na laptopa 

(jest ładna, elegancka, kobieca i pasuje zarówno do sukienki, jak i jeansów, 
na wyjście do knajpy i na spotkanie z klientem biznesowym).

Warto też dodać, że torba dla mnie musi albo po prostu być sakwą rowe-
rową, albo bez problemu mieści się do sakwy, bo rower jest moim głów-
nym środkiem transportu. Wydawałoby się, że te trzy cechy nie będą żadną 

ROWERY 224

https://imagazine.pl/2019/10/10/sakwa-thule-packn-pedal-commuter/
https://imagazine.pl/2019/07/09/thule-backpack/
https://imagazine.pl/2019/07/09/thule-backpack/


przeszkodą, tymczasem… poszukiwania trwały 
długo i po ich zakończeniu tym chętniej przed-
stawię produkt Thule. 

Torba należy do kolekcji akcesoriów podróż-
nych i codziennych, oferowanych przez Thule 
w bardzo bogatym wyborze formatów i w trzech 
wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej 
i czerwonej. Prawidłowo czarny jest po prostu 
czarnym, a czerwony to Rio Red, niebieski zaś 
– Legion Blue. Ten niebieski nie jest do końca 
„niebieskim” i właśnie ten kolor mnie do siebie 
przekonał. To wpadający lekko w szmaragd kolor 
z gatunku nieoczywistych, ciepły i raczej ciemny, 
przywodzący na myśl fale morskie i niebo na 
japońskich drzeworytach Hiroshige. Lubię tę 
paletę barw, zwłaszcza w postaci dodatków do 
ubioru, Legion Blue łyknęłam więc jak rybka 
na drzeworycie, tym bardziej że wnętrze Spira 
Vertical wykonano w kolorze piaskowym – czyli 
skojarzenie z japońską paletą jak najbardziej 
jest uzasadnione. Obejrzałam uważnie torbę 
i z zadowoleniem przyjęłam wszystkie detale 
wykończeniowe, skórzane (choć przyznam, że 
wolałabym materiały inne niż skóra naturalna) 
i metalowe (lekko błyszczące, znakomicie kon-
weniujące z kolorem torby). Z przyjemnością 
podrapałam lekko paznokciem po skośnym 
splocie materiału, z którego wykonano zasadni-
czą, dolną część torby – lubię takie powierzchnie 
lekko „chropawe”, na których nie trzymają się 
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zabrudzenia, a materiał z pewnością jest wodoodporny. Obadałam liczbę kie-
szeni wewnętrznych i zewnętrznych, zakładając, że i tak, jak zawsze, będzie ich 
za mało. 

W związku z tą ostatnią uwagą zaczęłam się w torbie rozgaszczać. Włoży-
łam laptopa do przeznaczonej dla niego wyściełanej kieszeni, z uznaniem 
stwierdziłam, że ma miękko, nie za ciasno i że gdyby był 15’’, też by wszedł. Do 
sąsiadującej kieszeni włożyłam teczkę z dokumentacją medyczną dziecka. 
Do kolejnej, ewidentnie przygotowanej pod tablet, nie miałam, co włożyć, 

bo nie mam tabletu, ale gdybym miała, to dzięki tej 
środkowej (w którą, przypominam, włożyłam doku-
mentację) laptop i tablet nie obijałyby się o siebie. 
Bardzo sprytne, pomyślałam znowu z uznaniem. Po 
drugiej stronie wnętrza torby do niewielkich kieszonek 
wrzuciłam etui z zapasowymi słuchawkami i jakieś 
inne drobiazgi, i… nie miałam pomysłu, co włożyć do 
głębokiej kieszeni zapinanej na zamek! Do kieszeni 
zewnętrznych trafiły podręczne drobiazgi – telefon, 
słuchawki, kluczyki do roweru, scyzoryk… Wreszcie 
dopchałam torbę notesem, butelką z wodą, kosme-
tyczką, zapasową maseczką (przypominam, to czasy 
pandemii!)… Kolejne trzy kropki, bo w tym momencie 
zabrakło mi weny, co jeszcze mogłabym umieścić 
w tej torbie, bo miejsce ciągle w niej było! Niby torba 
ma tylko 15 l pojemności, tymczasem pakowność jak 
bagażnik kombi: wkładasz, wkładasz, a ciągle jeszcze 
jest miejsce. To nie jest częsta sytuacja, że po spa-

kowaniu połowy życia, w torbie nadal zmieściłaby się jeszcze ćwierć tego, 
co zostało. Co więcej, torba wcale nie sprawiała wrażenia przeładowanej; 
dopiero zarzucenie jej na ramię przypomniało mi o tym, że życie jest ciężkie, 
nawet jeśli to tylko jego połowa. 

Warto w tym momencie wymienić kilka z owych nice to have, o których 
wspomniałam na początku. Wiele kieszeni na różne szpeja – łatwo było to 
wywnioskować z poprzedniego akapitu. Pionowa Spira od Thule jest tu zaska-
kująco hojna. Kieszeni jest dużo i zmieściłyby jeszcze więcej szpejów, gdybym 
miała ich więcej. Kieszenie są łatwo dostępne, bez zapięcia lub zamykane na 

Torba Vertical Spira należy 

do kolekcji akcesoriów 

podróżnych i codziennych 

oferowanych przez Thule 

w bardzo bogatym wybo-

rze formatów i w trzech 

wersjach kolorystycz-

nych: czarnej, niebieskiej 

i czerwonej.
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zamek. Zewnętrzne kieszenie znajdują się po obu stronach torby, co uważam, 
że jest przełomowe w torbach kobiecych. Na pierwszy rzut oka tylko drobna 
zawieszka przy zamku z logo producenta informuje, gdzie jest przód i tył 
– mnie to akurat wyjątkowo denerwuje w typowo damskich torbach, że jedna 
ze stron jest „lepsza” i to ją należy pokazywać światu, co nie do końca godzi 
się z moim antydyskryminacyjnym światopoglądem. Po wypełnieniu torba 
nie wygląda na przepełnioną i nie traci kształtu – to, jak sądzę, cecha akceso-
riów podróżnych, odpornych na trudy przemieszczania się. Jest to też istotne 
z punktu widzenia wkładania Spire do sakwy rowerowej, sztywna forma 
pozwala z łatwością wsunąć ją do sakwy i wyjmować. Domyślam się jednak, 
że nie jest to cecha istotna z punktu widzenia bardzo wielu konsumentów. 
Z pewnością jednak znajdą się takie panie, które docenią możliwość dopi-
nania jej do rączki walizki na kółkach, choć z powodu pandemii na bieganie 
po lotniskach trzeba będzie trochę poczekać. Wreszcie regulowane, szerokie 
i wygodne pasy naramienne sprawiły, że ciężar odczuwałam, owszem, ale bez 
bólu. Ostatnim nice to have, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, jest to, że 
torba jest pionowa i butelka z wodą, którą zawsze noszę, może swobodnie 
stać, bez większych obaw o przewrócenie się i ewentualne rozlanie. Na mar-
ginesie dodam, że „wertykalna” Spire ma „horyzontalną” siostrę, podobnie 
funkcjonalną, ale po prostu poziomą. 
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Choć szukałam właśnie takiej pionowej torby, to mam wrażenie, że jej głębo-
kość (może powinnam napisać: „wysokość”) jest jednak nieco za duża – żeby 
sięgnąć do dna, na którym niezawodnie ukryły się aktualnie niezbędne 
przedmioty, muszę torbę oprzeć na ziemi i zanurzyć rękę po ramię. Popa-
trzmy na to jednak z drugiej strony: to nie torba jest za głęboka, lecz moje 
ramię za krótkie. Na ziemi zresztą nie obawiam się jej stawiać, dzięki metalo-
wym nóżkom, które zarazem ją stabilizują, jak i chronią przed ubrudzeniem 
od podłoża. 

Na koniec mała uwaga. Zwracam się cały czas do pań, bo wydawało mi się, 
że to jest torba bardziej damska, ale wersja czarna jest zdecydowanie uni-
sex, a wersja niebieska czy bordowa będzie znakomitą ozdobą eleganckiego 
mężczyzny w podróży. Nie poddawajmy się stereotypom i nośmy takie torby, 
jakie nam się naprawdę podobają. 

Cena – 699 PLN – nie jest może najniższa, ale akcesoria Thule, których kilka 
mamy w domu, są potwierdzeniem powiedzenia, że kto płaci dużo, płaci raz. 
Thule Spira Vertical Tote ma na tyle klasyczny wygląd, że posłuży kilka lat, 
a jest tak dobrze wykonana, z wysokogatunkowych materiałów, że nie będzie 
trzeba jej ani naprawiać po pierwszym sezonie, ani zmieniać na inną po dru-
gim. Polecam ten styl.
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Coraz większą popularnością cieszą się rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym, zapotrzebowanie na rynku jest duże, zarówno na nowe, 
jak i używane. Niestety skutkiem tego też jest zwiększona liczba 
kradzieży rowerów. Przypinanie roweru wartego kilka–kilkanaście tysięcy 
złotych linką z marketu za 50 zł nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Na 
wyspecjalizowanego złodzieja czasem mocny u-lock będzie za mało. 
I właśnie tu pojawia się Bordo, składane zapięcie do rowerów firmy Abus. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Abus Bordo Smart  |  Napoleon Bryl

Abus Bordo Smart
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Jakiś czas temu w specjalnym numerze iMagazine Bike&Fitnes opisywa-
łem smart zabezpieczenia do rowerów. Jednym z nich był u-lock Abus 
Smart X. A właśnie teraz Abus zaprezentował kolejne zabezpieczenie 
z serii Smart X – Bordo 6500 Smart X. Jest to składane zabezpieczenie 
Smart z funkcją alarmu. Od ponad miesiąca testuję egzemplarz przed-
produkcyjny, który od ostatecznej wersji będzie się różnił oprogramowa-
niem – cały czas trwają nad nim prace. 

Bordo to seria składanych zapięć Abusa. Są wygodniejsze w użytkowaniu 
i przewożeniu niż tradycyjne u-locki, a oferują równie wyskoki poziom 
bezpieczeństwa. Łatwiej takim zapięciem przypiąć rower do latarni lub 
nietypowego stojaka, nie jesteśmy ograniczeni kształtem u-locka i zmu-
szeni manewrować przy zapinaniu w związku z jego sztywnością. Wersja 
Smart X od tradycyjnej różni się tym, że nie ma kluczyka lub zamka 
szyfrowego. W ogóle na pierwszy rzut oka nie ma nic, co by wskazywało, 
jak się ją otwiera, nawet żadnego guzika czy przełącznika. Widać tylko 
diodę, mrugającą na zielono lub czerwono. 

Bordo Smart X obsługujemy za pomocą aplikacji Abus Smart X, tej 
samej, co w przypadku u-locka Smart X. Zabezpieczenie za pierwszym 
razem wymaga parowania z aplikacją za pomocą kodu QR z dołączonej 
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karty. Kartę należy zachować, bo jeżeli zmienimy telefon, będzie ona 
potrzebna do ponownego dodania zabezpieczenia do aplikacji. Co wię-
cej, w aplikacji można dodawać do 20 użytkowników, którzy będą mogli 
korzystać z zabezpieczenia. 

Abus wprowadził kilka modyfikacji w samym Bordo w stosunku do 
u-locka. Pierwszą z nich jest wspomniany brak przełącznika. W u-locku 
trzeba przełącznikiem uzbroić alarm, inaczej zabezpieczenie jest 
zamknięte, ale w trybie transportowym, czyli bez detekcji wstrząsów. 
W przypadku Bordo na czas transportu wkładamy je do etui, którego 
konstrukcja powoduje, że zabezpieczenie wie, że jest trybie transpor-
towym i nie uzbraja alarmu. Wyjęcie z etui i zamknięcie zabezpieczenia 
automatycznie uzbraja alarm, który w razie wykrycia nawet lekkich 
ruchów roweru zaczyna ostrzegawczo piszczeć i, jeżeli nie ustaną, uru-
chamia się syrena o głośności 110 dB.

Drugą jest pilot, którym możemy otwierać Bordo, zastępuje on aplikacje, 
ale tylko do otwierania. Wcześniej musimy dodać pilota w aplikacji jako 
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akcesorium, procedura podobna do paro-
wania zabezpieczenia z aplikacją, również 
przebiega za pomocą skanowania kodu QR. 
Zarówno telefon, jak i pilot, mogą pracować 
w dwóch trybach. 1. Zbliżeniowym – zabez-
pieczenie się otwiera, jeżeli urządzanie jest 
blisko, czułość konfigurujemy w aplikacji. 
2. Manualnym – otwarcie zabezpieczenia 
wymaga wciśnięcia guzika na pilocie lub 
wybrania opcji otwórz w aplikacji. Funkcja 
obsługi pilotem od Bordo ma być dodana 
również do u-locka Smart X; w tym momencie 
jest już w aplikacji, ale parowanie z pilotem 
jeszcze nie działa. Według informacji od pro-
ducenta w finalnej wersji będzie już działać.

Podobnie jak to było z u-lockiem Smart X, 
zabezpieczenie Bordo ma jedną wadę – jak 
większość naszych gadżetów smart. Zasila-
nie. Jeżeli wyczerpie się w nim bateria, nie 
mamy awaryjnego trybu otwierania. Zaletą 
niwelująca to niebezpieczeństwo jest czas 
pracy na baterii. Bordo od początku używa-
nia naładowałem raz i po ponad miesiącu 
wykorzystywania go po kilka razy w tygo-
dniu bateria wskazuje 70%. Niemniej należy 
pamiętać, że w chwili, gdy aplikacja da znać, 
że konieczne jest podłączenie do ładowa-
nia, to robimy to, żeby nie zostać z rowerem 
zapiętym do stojaka i perspektywą szukania 
powerbanku. Nie udało mi się rozładować 
zabezpieczenia bardziej, ale możliwe, że 
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poniżej np. 10% naładowania baterii Bordo nie pozwoli się zamknąć. To 
by była fajna funkcja dla zapominalskich, zwłaszcza że łatwo zapomnieć 
o ładowaniu, skoro bateria tyle trzyma. Warto dodać, że Bordo ładuje się 
łatwo, przez ukryty pod gumową osłoną port USB-C.

Bordo 6500 Smart X jest solidnym zabezpieczeniem roweru z alarmem 
pozwalającym zapomnieć o kluczach. Gwarantuje nam wysokie bezpieczeń-
stwo naszego jednośladu i wygodę używania. Nie jest niestety najtańszym 
rozwiązaniem, koszt wersji z pilotem to około 1300 zł, ale jeśli mówimy 
o rowerach, które kosztują powyżej 10 000 zł, to gra jest warta świeczki. 

 Co więcej, keyless dociera wszędzie: zamki do drzwi, samochody i nawet 
rowery cieszą się taką możliwością. Pęk fizycznych kluczy zastępuje 
jedno urządzenie, które zawsze mamy przy sobie – smartfon, co sprawia, 
że nasze życie jest łatwiejsze, a nasz rower – bezpieczniejszy. 
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Rowery cargo już kilkukrotnie gościły na łamach iMagazine. Ale takiego 
jeszcze nie było! Tym razem na testy przyjechał rower cargo Riese 
& Müller Load 60 Vario – jedny znany mi cargo full suspension, czyli 
z amortyzacją na przednim i tylnym widelcu jak w rowerach MTB. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Cargo do zadań specjalnych  |  Napoleon Bryl

Cargo do zadań 
specjalnych
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Nie jest to jedyna cecha wyróżniająca tę nietypową jak na cargo kon-
strukcję. Napęd jest oparty na pasku Gates, który jest o wiele wytrzy-
malszy niż tradycyjny łańcuch. Znaczy to tyle, że można przejechać 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów bezserwisowo. 
W modelu Load Vario zamontowano do tego bezstopniową przerzutkę 
planetarną Enviolo 380 oraz wspomaganie elektryczne oparte na silniku 
Bosch Cargo Line. Patrząc na takie wyposażenie, wiemy, że to jest rower 
wyjątkowy w swojej klasie. To jedziemy!

Pierwsza różnica w prowadzeniu w porównaniu na przykład z rowerami 
Urban Arrow to pozycja jadącego. Na holenderskim UA siedzimy wysoko 
i wyprostowani, jak na typowym miejskim rowerze. Ten rower cargo od 
Riese & Müller wymaga od prowadzącego pozycji bardziej schylonej, 
wręcz sportowej. Charakterystyką geometrii ramy blisko mu do roweru 
trekkingowego lub MTB. Dodatkowo stopień pochylenia możemy regu-
lować za pomocą pochylenia kolumny kierownicy. 

Rower prowadzi się wyjątkowo płynnie, wspomaganie działa przy 
ruszaniu bez opóźnienia i dynamicznie. Jeżeli ktoś jeździł wcześniej 
rowerem ze wspomaganiem Bosch Active Line, a nawet Performance, to 
zauważy różnicę w dynamice na korzyść Cargo Line. Niestety, coś za coś. 
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Dynamiczna jazda zużywa bowiem więcej 
prądu. Na wersji z roweru z jedną baterią 
komputer będzie wskazywał zasięg około 
70 km, w zależności od warunków. Rzeczy-
wisty zasięg, po mieście, to około 50–60 km, 
w zależności od obciążenia. 

Model 60 jest krótki, ma około 265 cm. To 
niewiele jak na rower cargo, ale jednak wię-
cej niż tradycyjny rower miejski, nawet duży. 
Mimo to manewrowanie nawet w ciasnych 
miejscach nie stanowi problemu, promień 
skrętu jest dość mały, a na pewno mniej-
szy niż w użytkowanym przeze mnie na 
co dzień Babboe Mini Mountain – a oba są 
takiej samej długości. 

Połączenie tych cech z amortyzowanym 
zawieszeniem daje bardzo ciekawy rower 
do nietypowych zastosowań. Z łatwością 
będziemy poruszać się po zakorkowanym 
mieście, bez zwracania uwagi na wszystkie 
niedogodności infrastruktury. Większość 
dziur czy krawężniki nam nie będą straszne, 
poza tymi ekstremalnymi. Po wyjechaniu 
za miasto nie zauważymy, że utwardzona 
nawierzchnia się skończyła. Load 60 bez 
problemu daje sobie radę na leśnych dro-
gach. Jeżeli będziemy się częściej poruszać 
po takich drogach, warto wziąć pod uwagę 
opcję GX podczas konfiguracji – zmiana 
opon na terenowe. 
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Oczywiście cały czas musimy pamiętać, że to jest jednak rower towa-
rowy, a nie po prostu pełnoprawne MTB. Podczas testów przewoziłem 
nim sprzęt filmowy i fotograficzny i, nie obawiając się o uszkodzenia, 
zeskakiwałem z krawężników. Na dojazd do ścisłego centrum, gdzie ruch 
samochodowy jest mocno ograniczony i bez specjalnych zezwoleń nie 
wolno parkować, a torba ze sprzętem waży swoje, rower cargo jest naj-
lepszą i najszybszą opcją. 

Testowany przeze mnie egzemplarz miał podstawowe wyposażenie 
towarowe: przestrzeń ładunkowa z podłogą i ograniczeniami z rurek. Do 
przewozu torby, statywu, zakupów w zupełności wystarcza. Dla wyma-
gających więcej są dostępne różne pakiety wyposażenia. Od zamykanej 
skrzyni, przez kilka rozwiązań z fotelikami dla dzieci i namiotem przeciw-
deszczowym, po różne opcje napędu: od tradycyjnej przerzutki Shimano 
Deore z łańcuchem, po pasek Gates z przerzutką Rolhoff. Pakiety wypo-
sażenia są do wyboru jak w konfiguratorze samochodu klasy wyższej. 
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Przez tydzień przyzwyczaiłem się do „żaby” – jak po cichu nazwałem 
ten rower cargo, z racji koloru i skocznego zawieszenia. Jest to bardzo 
specyficzna konstrukcja roweru, nawet w segmencie cargo unikatowa. 
Nie jest to rower dla każdego, nawet już zdecydowanego na rower cargo. 
Raczej dla użytkowników z zacięciem sportowym i wymagających peł-
nego komfortu, dla siebie i dla małych pasażerów (przy opcji z fotelikami 
dla dzieci). Load 60 Riese & Müller ma jedną wadę, nie należy do najtań-
szych. Testowana przeze mnie wersja kosztuje około 32 000 zł, a, w zależ-
ności od wyposażenia, cena może przekroczyć 45 000 zł.

W mieście na rowerze preferuję bardziej styl holenderski, poruszam się 
wolno i spokojnie, jak na Urban Arrow lub Babboe, ale gdybym miał uży-
wać cargo częściej na wypady poza miasto i budżet by pozwalał, to brał-
bym pod uwagę którąś konfiguracje modelu Riese & Müller Load 60. 

Rower do testów udostępnił sklep www.towarowe.pl
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Teoretycznie powinno już być ciepło. Dosłownie za kilka dni powinny 
zaczynać się urlopy i wakacje. Niestety, nie tylko wirusy zmieniają 
nasze życie. Wielu z nas rozgląda się za możliwością innej formy 
aktywnego wypoczynku. Z tego, co widzę, aktywność związana 
z jazdą rowerem jest teraz jedną z najczęściej wybieranych. Ja także 
postanowiłem ruszyć w Polskę. 

Ultralight na ultradystansADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Ultralight na ultradystans  |  Adalbert Freeman
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Bez rezerwacji hotelu, bez samochodu. Jednak nadal rywalizując, choć bar-
dziej zależy mi na przygodzie. Poniżej opiszę, co zamierzam zabrać ze sobą, 
by podczas rywalizacji na zawodach o długości 500 km jakoś przetrwać.

Podstawowym wyposażeniem jest rower. W moim przypadku jest modny 
ostatnio typ roweru – Gravel. Jest to dosyć podstawowy model z kilkoma 
modyfikacjami. Zmieniłem tylną przerzutkę na wytrzymalszą, przezna-
czoną do Gravelów, oraz sztycę podsiodłową na karbonową, by lepiej 
amortyzowała, a także siodełko – sprawdzone pod moje cztery litery.

Istotnym wyposażeniem są jednak sakwy i torby rowerowe. Na początek 
kupiłem torby od chińskich braci. Nie były najgorsze i kosztowały niewiele. 
Jednak były dosyć toporne. Brakowało im dobrej jakości mocowań i dosyć 
mocno rysowały lakier roweru. Materiał był bardzo sztywny. Na rynku 
pojawił się w ubiegłym roku polski producent z trójmiasta: JackPack. Pan 
Jacek związany z firmą Fjord Nansen postanowił iść swoją drogą i opraco-
wał cały system toreb rowerowych. Wszystkie torby są obecnie w wersji 
drugiej. Pierwsza po dużym sukcesie została poprawiona. Testowało je 
w ubiegłym roku wielu kolarzy właściwie na każdym dystansie ultra i na 
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chyba wszystkich zawodach w Polsce. Jest to zestaw ok. 10 toreb, które 
można zamontować na każdym rowerze. 

Ja dla siebie wybrałem trzy, które, zakładam, że wystarczą mi na moje 
starty. Lub na dwu–czterodniowe wyjazdy rowerowe. Pierwszą jest „kie-
rowniczka”. To torebka montowana na kierownicę i w niej zamierzam prze-
wozić telefon, powerbank, dokumenty i podobne rzeczy. Drugą torebką 
jest „płetwa”, ta montowana na ramie, ma mi dawać szybki dostęp do żeli 
energetycznych, batonów i przekąsek. Trzecia i największa montowana na 
sztycy za siodełkiem to „tobołek”, 9-litrowa torba, która ma pomieścić mi 
system do nocowania oraz dwie pary dodatkowych skarpetek, bieliznę 
i komplet ubrań do spania oraz kurtkę przeciwdeszczową.

Jak zamierzam nocować? Wybrałem najlżejszą z możliwych opcji. Oczy-
wiście poza ultralekką, czyli karta kredytowa i hotel. Hamak. Kupiłem go 
też u JackPack. Choć tu należy jednak wyjaśnić, że produkowany jest przez 
polską manufakturę Lesovik. Genialnie wykonany, ultralekki hamak w stylu 
brazylijskim. Hamak sam w sobie jednak nie daje komfortu takiego, jaki 
można mieć w namiocie, więc do całego zestawu dodałem tarp (płachta 
przeciwdeszczowa), najmniejszych rozmiarów, ale z systemami zawieszania 
i śledziami aluminiowymi Lesovika. 
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Zupełnie inną sprawą jest jednak zapewnienie ochrony cieplnej podczas 
snu. Hamak, który pięknie nas do niego utuli, jest pod tym względem bar-
dziej wymagający. Powietrze po prostu otacza nas od dołu i góry. Potrzebu-
jemy w takim przypadku podpinkę i dopiero śpiwór. Ja poszedłem troszkę 
na skróty i chcę wykorzystać dmuchaną matę (materac) firmy Sea to Sumit. 
Materac ten znajdzie się w śpiworze i da mi potrzebną izolację od dołu.

Śpiwór to puchowy Liteline 200. Waży zaledwie 495 g przy użyciu 200 g 
puchu, oczywiście polskiego. Wybrałem ten śpiwór, bo zapewnia wysoki 
komfort snu, a dodatkowo, co w tego typu śpiworach o tej wadze nie jest 
standardem, ma kaptur i zamek. 

Całość mojego wyposażenia do spania wraz z torbą waży niecałe 3 kg. 
Oczywiście to jest bardzo minimalistyczne podeście, ale to ma być przy-
goda i dwie–trzy noce w tym stylu będą ciekawą odmianą. Koszt całości 
nie jest niski. Jednak tu płaci się za wagę, za to, że jest tych gramów jak 
najmniej. Wszystko musi być lekkie, bo to przekłada się na nasz wydatek 
energetyczny podczas jazdy. 
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Lato w pełni. Wielu z nas jako kierunek swojego wakacyjnego 
wypoczynku wybiera góry i piesze wędrówki znanymi turystycznymi 
szlakami lub, w przypadku tych bardziej zaawansowanych, trudniejsze 
trasy wspinaczkowe, poza utartym szlakiem. 

O treningu 
przed treningiemIZABELA SOBIESZEK

@isabelle8143

O treningu przed treningiem |  Izabela Sobieszek
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Z
Zastanawiasz się, czy na pewno dasz sobie radę z zaplanowanym szla-
kiem? A może dopiero na trasie okazuje się, że szybko łapiesz zadyszkę, 
bolą cię nogi czy plecy, a później pojawiają się uciążliwe zakwasy? Takiej 
sytuacji da się uniknąć, trzeba jednak odpowiednio wcześnie zadbać 
o formę fizyczną. 

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę, nic straconego! Nigdy nie jest 
za późno, aby zacząć ćwiczyć i przygotować się do różnych aktywności 
wymagających dobrej kondycji i siły mięśni. 

Są różne sposoby, aby wrócić do formy lub zbudować ją od początku. Obec-
nie możesz ćwiczyć w domu, korzystając z setek filmów i aplikacji treningo-
wych. Możesz zapisać się na siłownię czy wybrać trenera personalnego. 

Jeśli lubisz nowe technologie i doceniasz nowoczesne rozwiązania, 
możesz też wybrać opcję bardzo komfortową – ze wsparciem trenera 
personalnego i impulsów elektrycznych. 

Trening EMS (Electrical Muscle Stimulation), bo o nim tu mowa, to 
klasyczny trening – metaboliczny lub siłowy – z tą jednak różnicą, że 
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ćwiczącego wspiera impuls elektryczny, 
a cała sesja trwa jedynie 20 minut. Wybiera-
jąc taką formę treningu, możesz spodziewać 
się poprawy wydolności, poprawy czucia 
mięśni, zwiększenia siły i wytrzymałości, 
a przede wszystkim lepszego samopoczucia 
już po 8 sesjach. 

Na czym polega trening EMS? Wszystko 
tłumaczy Izabela Sobieszek, trenerka per-
sonalna i właścicielka warszawskiego studia 
EASYFIT20. W telegraficznym skrócie: ćwi-
czący zakłada na siebie specjalną kamizelkę 
i opaski z elektrodami, które pozwalają 
nam na trening z elektrostymulacją. Całość 
podpinamy do konsoli, która serwuje nam 
impuls w ustalonej częstotliwości. Zazna-
czamy, że nie boli! :) – dodaje Iza. 

W trakcie jednego treningu EMS twoje ciało 
doświadcza ponad 150 razy więcej napięć 
mięśni niż podczas tradycyjnego treningu. 
Pobudzeniu ulegają również mięśnie głę-
bokie, a jednoczesna stymulacja dziewięciu 
głównych grup partii mięśniowych pozwala 
na szybkie osiągnięcie pożądanych efektów. 

Co należy zabrać w góry? 
Zacznijmy od podstaw!
Po pierwsze – sprawne ciało! Pożądane 
cechy naszego organizmu, które pozwolą 
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nam w przyjemny i bezpieczny sposób spędzić czas w górach, to przede 
wszystkim:
• dobra wydolność organizmu,
• wzmocnione mięśnie głębokie (szkieletowe),
• stabilizacja i mobilizacja układu ruchu.

Wszystkie te elementy będą wpływały na odczuwanie zmęczenia, ale 
też na ryzyko wystąpienia kontuzji.

Najlepszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko kontuzji jest trening opo-
rowy-siłowy. Stosowany regularnie, z zachowaniem odpowiedniej techniki 
na wykorzystanie wzorców ruchowych, wzmacnia ścięgna i stawy. 

Po co nam pośladki i czemu warto je trenować 
– poza walorami estetycznymi? 
Mięśnie pośladkowe w treningu pełnią funkcję stabilizatora miednicy. 
Dzięki trenowaniu brzucha i mięśni pośladków unikamy destabilizacji 
miednicy, co pozwala zabezpieczyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa przed 
niekontrolowanym wygięciem i spowodowaniem urazu.
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Czyli, mówiąc bardziej przystępnie, pośladki mają bardzo duże zna-
czenie we wszelkich ćwiczeniach wymagających ruchu m.in. wykrok, 
martwy ciąg czy przysiad. Są to dokładnie te ruchy, które wykonujemy 
podczas marszu czy wspinaczki górskiej. 

Rola pośladków w każdym treningu czy życiu codziennym może zostać 
opisana jako stabilizowanie i utrzymanie anatomicznie poprawnej pozy-
cji naszego ciała. 

BRZUCH – nie ilość a jakość!
Trening mięśni brzucha powinien być zgodny z najważniejszymi funkcjami 
tej partii, a, biorąc pod uwagę, że najważniejszym zadaniem mięśni brzu-
cha jest stabilizacja (nie zgięcie w pionie), warto zwrócić uwagę na ćwicze-
nia wielostawowe, m.in. przysiad, wykroki, martwy ciąg, podciąganie na 
drążku, ćwiczenia rotacyjne oraz ćwiczenia stabilizacyjne np. plank i jego 
modyfikacje. Co ciekawe, to te ćwiczenia w dużo większym stopniu anga-
żują mięśnie brzucha niż wykonywanie setek brzuszków. 

Grunt to mocne plecy! 
Mięśnie pleców są jedną z najważniejszych grup układu mięśniowego. Są 
zaangażowane we wszystkie czynności, które wykonujemy każdego dnia 
(zwłaszcza w pozycji stojącej). To właśnie mięśnie stabilizują naszą sylwetkę 
w pionie (razem z mięśniami brzucha) oraz chronią kręgosłup. Mocny 
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gorset mięśniowy (tzw. core) jest świetną ochroną naszych narządów 
wewnętrznych, stabilizuje układ ruchu oraz minimalizuje możliwość wystą-
pienia kontuzji okołokręgosłupowych. 

Impuls EMS – sposób na aktywację mięśni głębokich
W odróżnieniu od klasycznego treningu impuls EMS pobudza również mię-
śnie położone w głębszych warstwach ciała – tzw. mięśnie głębokie, „core”, 
które pełnią ważną funkcję w naszym organizmie, a których nie potrafimy 
zaangażować do pracy w czasie treningu. Mięśnie te odpowiadają m.in. za 
prostą sylwetkę, płaski brzuch oraz stabilizację kręgosłupa. 

Kondycja – nie możesz o niej zapomnieć!
...albo ona przypomni sama o sobie! Górskie wędrówki to nie tylko praca 
siłowa naszego organizmu, ale przede wszystkim wydolnościowa. Ważne, 
aby przygotowanie kondycyjne było dopasowane do Twoich indywi-
dualnych możliwości, dlatego dużym ułatwieniem będzie współpraca 
z doświadczonym trenerem, który stworzy dla ciebie plan treningowy 
i będzie czuwał nad efektami waszej wspólnej pracy. 

Niezależnie od tego, czy wybierasz się na tygodniowy trekking w góry, 
czy planujesz zwykłe spacery prostymi szlakami, pamiętaj, że chodzenie 
po górach jest trudne i wymaga silnego ciała. 
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Tak jak zabierasz ze sobą porządne buty, kilka warstw ubrań czy czapkę, 
nie zapominaj, by zabrać też porządnie przygotowane ciało, żeby nie 
zawiodło cię – nie tylko na szlaku, ale też w codziennych czynnościach. 

 Ciekawostka!
Aby spowodować silne skurcze treningowe różnych typów włókien mię-
śniowych, musimy korzystać z różnych częstotliwości EMS, w zależności 
od włókien mięśniowych, które chcemy trenować, oraz efektów, które 
chcemy uzyskać. 

W treningu metodą EMS ponad 90% włókien mięśniowych jest aktywo-
wanych jednocześnie do pracy, z każdym skurczem. W odróżnieniu od 
klasycznego treningu siłowego również dotyczy to mięśni szkieletowych. 
Poprawia to koordynację wewnątrz- i międzymięśniową. Trening EMS 
jest znacznie intensywniejszy i szybszy niż konwencjonalny trening na 
siłowni. Efekt treningowy może być do 18 razy wyższy w przypadku tre-
ningu EMS niż przy normalnym treningu.

Strona      |           Social       |
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Mija już rok od wybuchu pandemii na skalę światową i niewiele się od 
tego momentu zmieniło. Do niedawna trzeba było nosić maski wszędzie, 
dalej są one niezbędne do normalnego funkcjonowania w mieście. 
Cierpią na tym imprezy, restauracje i inne umilenia życia, które chociaż 
odrobinę przenoszą nas poza dom. Jak to było w tych odległych czasach 
bez tego wszystkiego?

NS 28 – koronatropiki  |  Franciszek Łada 

FRANCISZEK ŁADA
@franeklada

NS 28 – koronatropiki
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Już w połowie marca miałem przyjemność zapomnieć o tym wszystkim. 
Jak? Wyjeżdżałem wtedy na Niebieską Szkołę 28, organizowaną przez 
3Oceans, armatora znanego na całym świecie brygu STS Fryderyk Chopin. 
Z wielkim szczęściem i dumą przyznać mogę, że był to już mój drugi rejs 
w tym charakterze, za co mogę być jedynie niezmiernie wdzięczny losowi. 
Ten NS rozpoczynał się ostatecznie na Dominikanie, w Casa de Campo, 
niedaleko La Romany, gdzie kotwiczył mój statek, czyli mój dom na naj-
bliższe niespełna dwa miesiące. W założeniu w trakcie rejsu mieliśmy zaha-
czyć o pobliskie wyspy północnej części Karaibów, potem wyruszyć na 
Bermudy i w stronę Azorów, skąd przedostalibyśmy się do Europy i dalej 
do Szczecina. Jak się okazało, wiele uległo zmianie wraz z biegiem rejsu…

Po wyczerpujących 14 godzinach w autobusie (w ostatniej chwili Warszawa, 
krzyżując nam odrobinę plany, zamknęła lotnisko Chopina) dojechaliśmy 
na miejsce naszej przesiadki, do Frankfurtu, skąd żegnając się czule z zimną 
i deszczową zamaskowaną Europą, wyruszyliśmy samolotem na Domi-
nikanę. Już pierwsze kroki po wyjściu z samolotu wywoływały uśmiech 
na twarzy – obok płyty lotniska – palmy i gęste tropikalne zarośla, a na 
zewnątrz ciepło, wręcz gorąco. Terminale lotniska wywoływały jeszcze 
więcej szczęścia otwartymi gdzieniegdzie dachami z liści palmowych 
i prześwitami dla drzew rosnących w budynku! Również widok z taksówki 

J

FELIETONYFELIETONY 252

https://imagazine.pl/2020/07/26/skwarantanna-czyli-44-dni-przez-atlantyk/
https://imagazine.pl/2020/07/26/skwarantanna-czyli-44-dni-przez-atlantyk/


po drodze na statek był nie do opisania – dzikie chaszcze i pastwiska po 
wznoszące się nad horyzontem góry. Niestety, pandemii udało się nas 
tam dogonić – owe widoki pozostały jedynymi widokami Karaibów, które 
przyszło nam zobaczyć, przez komplikacje z możliwością odwiedzenia 
innych wysp dla przyjezdnych. Problemy tego typu nękały już poprzednie 
Niebieskie Szkoły, mające wiele trudu z zawijaniem do portów karaibskich, 
przez to też wyruszaliśmy z Dominikany otwartej, z czynnymi lotniskami, 
w przeciwieństwie do Jamajki (pierwotnego początku trasy). Jak się rów-
nież okazało, Dominikana, niestety, jest miejscem bardzo nastawionym na 
turystów, przez co straciła w moich oczach prawdziwego ducha Karaibów, 
jakiego poczułem rok temu na bardziej dzikich wyspach wschodnich. Jak 
to określiła Pani Kapitan: „do takich Karaibów nie przywykłam”.

Niemniej po tygodniu egzotycznego raju wyruszyliśmy prosto na ocean, 
rzucając jeszcze okiem na przewijające się po horyzoncie Puerto Rico. Ze 
smutkiem patrzeliśmy, jak na GPS-ie przelatują bardzo blisko nas Bermudy, 
które musieliśmy ominąć. Atlantyk był dla nas z początku bardzo miły, 
goszcząc bezchmurnym często niebem, słońcem i ożywczym passatem. Co 
prawda przez kilka dni nieustannie zrzucaliśmy i stawialiśmy z powrotem 
najwyższe reje, bowiem gdy reagowaliśmy na wzmagający się wiatr, ten 
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z powrotem cichł. Niewiele przed Azorami warunki zmieniły się i wzmógł 
wiatr, wywołując największe do tego momentu przechyły. Miałem wtedy 
akurat wachtę kambuzową i przez to chyba najzabawniejszą perspektywę 
– dzięki takim widokom jak krzywo lejąca się woda z kranu czy patelnia 
ustawiona pod dużym kątem względem podłogi. 

Z dumą mogę powiedzieć, że byłem pierwszym, który krzyknął: „ląd na 
horyzoncie!”. Po dwóch i pół tygodniach żeglugi zobaczyliśmy spowite 
bardzo gęstymi i ciemnoniebieskimi chmurami wyspy Faial oraz Pico. 
Statek przed wejściem do portu w Horcie przeszedł gruntowne porządki. 
Z miejsca, gdzie zacumowaliśmy, widać było, jak piękne i dziwne są Azory. 
Są to szalenie zielone wyspy z wielkimi klifami i górami i ni to egzotyczną, 
ni to umiarkowaną roślinnością, gdzie koło kościoła rośnie palma obok 
choinki. Do tego charakterystyczne stare portugalskie budynki dodają 
oryginalności. Zaraz za naszą rufą cumował STS Johann Schmidt, o wiele 
mniejszy szkuner z niemiecką Niebieską Szkołą, High Seas High School. 
Po zakończeniu manewru wejścia do portu zaraz zaczęliśmy krzyczeć do 
siebie nawzajem, dogadując się również, że jeśli jedna z załóg nie będzie 
mogła zejść na ląd przez pozytywne wyniki testów (Johann Schmidt wpły-
nął parę godzin przed nami), to druga kupi jej słodycze. Kolejnego dnia 
zeszliśmy na ląd, aby poddać się testom na koronawirusa. Niestety, po 
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całym dniu czekania w napięciu okazało 
się, że wirus dogonił nas i tam… Wieści 
przybiły załogę na cały dzień, był to chyba 
najgorszy moment w trakcie rejsu. Na 
szczęście wszystko zmieniło się wieczo-
rem tego parszywego dnia – dzięki zro-
zumieniu Pani Kapitan i załogi mogliśmy 
zorganizować na nadbudówce dziobowej 
(klasie) imprezę z mocnym nagłośnieniem. 
Atmosfera rozluźniała się na widok załogi 
ubranej wedle najlepszego możliwego 
dresscodu – karaibskiego. Udało się nawet 
zorganizować pogodę, czynnik na Azorach 
bardziej dynamiczny niż na Mazurach. 
I gdy wszelkie dotychczasowe problemy 
zaczęły odchodzić na drugi plan, doszły 
nas wieści pozytywnie zwieńczające ten 
dziwny wieczór – poprzez różne znajomo-
ści nasi rodzice zorganizowali nam pizzę, 
z dojazdem pod sam statek, oczywiście 
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z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do tego 
żeglarze Johanna Schmidta zgłosili się z pro-
pozycją zakupu słodyczy, ponieważ dostali 
pozwolenie na zejście na ląd. Po dostarcze-
niu słodkich kartonów półlegalnie na nasz 
pokład z uśmiechem powiedzieli: „od żegla-
rzy, dla żeglarzy”, nie żądając zapłaty. Ów 
niespodziewane zakończenie naszej przygody 
z Azorami zostało głęboko w sercach każdego 
załoganta i przywróciło niesamowicie wyso-
kie morale na resztę podróży. A przecież jesz-
cze tak daleko do Europy…

Po wyruszeniu w ocean Atlantyk znów pokazał 
swoje kaprysy, ściągając na nas istny sztorm. 
Przez kilka dni płynęliśmy więc przy wietrze 
nieprzekraczającym najpierw 30, a potem 40 
węzłów, czyli 55 i 74 km/h. Fale wlewały się 
przez dziób, aż w okolice drugiego masztu, 
a życie pod pokładem nabrało nowego, zabaw-
nego skrzywienia – przechyłu momentami 
wręcz niepozwalającego wejść do własnej 
kajuty, nie wspominając o ułożeniu się w koi 
bez wypadania z niej. Mowa tu oczywiście 
o tych pechowcach, którzy mieli swoje kwa-
tery po burcie nawietrznej, tej wyżej. Ja do nich 
należałem. Nie sposób jest sobie wyobrazić 
i nie sposób opisać życia w takich warunkach. 
Wymienić można choćby: prysznic z jedną 
nogą na ścianie czy toaletę, zapierając się 
obiema, chodzenie pod górę po stromym 
zboczu okazującym się podłogą w korytarzu, 
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siadanie na sobie nawzajem podczas posiłków 
w mesie (ławki były w poprzek statku) oraz 
fakt, iż same posiłki musiały być cały czas 
trzymane w rękach, bo inaczej kończyły na 
końcu stołu, rozbryzgując się po ścianie. Jed-
nego poranka na śniadanie nie zostały podane 
nawet talerze (kubki już dawno były na indy-
widualne zamówienie). Niemniej, po schowa-
niu się za Irlandią wiatr ucichł i mogliśmy już 
spokojnie kierować się dalej na północ. Tak, 
niestety tu również nasza trasa uległa zmia-
nie, lecz uwzględniając, że sztorm ten wiał od 
strony kanału La Manche, decyzja o opłynięciu 
Szkocji była raczej uzasadniona.

Wraz ze zbliżaniem się do naszego kolej-
nego postoju, tym razem na kotwicy koło 
miasteczka Stornoway na wyspie Lewis na 
Hebrydach, wiatr malał coraz bardziej, kojąc 
załogę. W pewnym momencie jednak ucichło 
tak bardzo, że aby poruszać się w ogóle, jeśli 
prędkości rzędu pół węzła można nazwać 
ruchem, zmuszeni byliśmy zrzucić wszystkie 
żagle i uruchomić maszynę. Wtedy akurat 
byłem w wachcie trzeciej i muszę przyznać, 
że północny Atlantyk o zachodzie słońca 
przy całkowitym spokoju i lekkim pomruku 
silnika spod pokładu to bardzo piękna rzecz, 
piękniejsza, niż kiśnięcie między północą 
a czwartą rano przy jakimś sztormie. Oko-
lice Szkocji przyniosły nam wiele ciekawych 
statków i innych światełek na horyzoncie, coś 
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wielce niedocenianego z perspektywy 
kogoś niemuszącego codziennie stać 
przynajmniej godzinę na oku, z zadaniem 
wypatrywania owych świateł, pośrodku 
jakichś odległych plam na mapie. 

Do Stornoway wpłynęliśmy rano, 
z nadzieją przeczekania nasilających się 
wiatrów o niekorzystnych dla nas kierun-
kach. Kolejne 2–3 dni zapowiadały się więc 
wyśmienicie – bez lekcji, które odbywały 
się tylko w morzu, bez alarmów do żagli 
i wacht nawigacyjnych, w otoczeniu inter-
netu i nadmiaru wolnego czasu. Oczywi-
ście, załoga przystąpiła do nadrabiania 
braków w śnie, wywoływanych nocnymi 
wachtami, z rekordzistą liczącym sobie 
zdaje się 16 godzin snu w czasie jednej 
doby, wynik nie do pobicia w morzu. Zna-
leźliśmy dużo czasu na wspólne seanse 
kinowe oraz, dzięki bliskości lądu, podzi-
wiania widoków przez lornetkę i z rei. 
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Mimo kilku zerwań z kotwicy przez silny wiatr w nocy, dni te niezaprzeczal-
nie odnowiły energię załogi i pozwoliły wyruszyć jeszcze dalej…

Koło Orkney Islands, w miejscu łączenia się Atlantyku i Morza Północnego, 
naszym oczom ukazał się jeden z żeglarskich cudów świata. Są to okolice 
o najsilniejszych prądach w Europie, okolice, w które niebezpiecznie jest 
się zapuszczać małymi jednostkami przez niesamowite wiry wodne. Widok 
jedyny w swoim rodzaju, niczym dwa walczące ze sobą przeciwne nurty 
rzeki pośrodku morza. Względem wirów tych Chopin mógł zdziałać niewiele, 
jak łódka w wannie walcząca ze strumieniem z prysznica, kontry na sterze 
dawały tyle, co nic, kurs i tak skakał o nawet 20 stopni na boki, nieporu-
szony naszą konsternacją. Prędkościomierz, pokazujący prędkość nad dnem, 
wskazywał niespotykane dotąd wartości rzędu 18 węzłów (Chopin ma ogra-
niczenia konstrukcyjne w okolicach 15 węzłów względem wody). Niemniej, po 
przejściu przylądka, wszystko wróciło do normy i powróciliśmy do zwykłej 
żeglugi. Morze Północne, jak rok temu, nie częstowało wiatrem praktycznie 
w ogóle, lecz starczyło go na względne poruszanie się w stronę Skagerraku. 
Przy minimum chmur i pięknym słońcu obserwowaliśmy liczne platformy 
obecne między wyspami brytyjskimi a Norwegią, w rekordowym momencie 
widać było naraz aż 11 z najwyższych rei. 
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Wchodząc w Skagerrak, wbiliśmy się w istny korek w ruchu morskim, nie 
wiem, czy widziałem kiedyś taki ruch na morzu. Pośród różnych statków 
przewinął się również istny gigant, należące do Cosco Shipping mon-
strum mające 400 metrów długości i 60 szerokości. Minął nas w odległo-
ści ledwie mili, a tak przytłaczał ogromem, że patrząc przez lornetkę, nie 
obejmowałem go w całości. Niedaleko wyspy Laeso, zaraz po przylądku 
Skagen, znów przyszło nam przeczekiwać trudne warunki, tym razem 
jednak pobiły one wszystkie dotychczasowe przeciwieństwa. Momen-
tami czuliśmy się, jakbyśmy dalej byli w morzu, bowiem przy wietrze 
dochodzącym do 57 węzłów bryg trzymający się na kotwicy skakał na 
falach nie gorzej niż na Atlantyku. O dziwo, przez dwie noce, kiedy tam 
kotwiczyliśmy, kotwica zerwała się nie więcej niż raz, jeśli w ogóle. 

Po wciągnięciu kotwicy wyruszyliśmy pomiędzy cieśniny duńskie, lecz Pani 
Kapitan miała dla nas coś w rodzaju niespodzianki – przeszliśmy bowiem 
przez wszystkie te wąskie przejścia na żaglach. Widzieliśmy, jak rok temu, 
zamek Hamleta – niestety przemknął nam w deszczu podczas manewru 
brasowania przy zmianie kursu. Dalej, koło Kopenhagi, oglądać mogłem 
lądujące i startujące samoloty. Wreszcie! ¬– ponieważ rok temu ruch lotni-
czy był wstrzymany przez pandemię. Po wpłynięciu na Bałtyk czuć było, jak 
wszystko zmierza już ku końcowi. Koniec dni lekcyjnych, cała załoga wyle-
gująca się na ciepłym pokładzie, niewiedząca, co ze sobą zrobić. W ramach 
atrakcji wykonaliśmy dwa zwroty przez sztag po ówczesnym wykładzie 
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o manewrze, bardzo interesującym. Podczas 
takiego manewru, przechodząc dziobem linię 
wiatru, statek rejowy zatrzymuje się i zaczyna 
chwilę cofać, przez co wymagane jest maksi-
mum zgrania ze strony załogi, aby bardzo szybko 
dokończyć manewr i nie stracić kontroli nad 
jednostką. Na szczęście moi ludzie, będący już 
w zasadzie rodziną, wykonali manewr podręczni-
kowo, co zresztą potwierdziła nasza Pani Kapitan. 

Niestety, w końcu przyszedł ten dzień, gdzie na 
nawigacji figurowały już same polskie nazwy 
przy brzegu. Gdzie, choć na pokładzie było cie-
plutko i starczyła koszula hawajska i szorty (czyli 
słońce i 15+ stopni), nastroje zaczęły zmieniać 
się. Wiedzieliśmy, że już mniej niż dzień dzieli 
nas od zejścia na ląd. Ostatni alarm do żagli, 
z komendą „klar na portowo”, ostatnie wejście 
na reje, robiło się smutno. Po prawie dwóch 
miesiącach mieszkania na tym statku w takim 
wybitnym gronie każdy zaczynał czuć, że po 
powrocie zacznie mu tego brakować, czegoś 
wręcz jak rodziny. Rano zaczęliśmy wchodzić 
od Świnoujścia. Kartki w mesie na wpisy dla 
każdego z załogantów dały nam możliwość 
napisania każdemu czegoś szczerego, od serca, 
z czym może odjechać w swoją stronę. Mam 
wrażenie, że trudno o drugi tak pozytywny 
i zgrany zespół, który bezkonfliktowo przeszedł 
taką trudną drogę wspólnie, będzie mi Was 
brakować. Z takimi przemyśleniami każdy, bez 
wyjątku, pożegnał się ze statkiem, gdy przyszło 
nam opuścić pokład przy Wałach Chrobrego. Do 
zobaczenia, Fryderyku!
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Jak co roku miałem z wyprzedzeniem zarezerwowane narty we Włoszech. 
Rezerwację mieliśmy złożoną jeszcze przed rozpoczęciem pandemii. Po 
cichu liczyliśmy, że może wszystko się do tego lutego uspokoi i unormuje, 
tymczasem plany pokrzyżował nam rząd, wprowadzając zupełnie inny 
termin ferii.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Laax, czyli pandemiczne narty bez udawania, że jest się w kadrze PZN |  Dominik Łada

Laax, 
czyli pandemiczne narty bez udawania, 
że jest się w kadrze PZN
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Nowy termin i dodatkowe obostrzenia spowodowały, że sytuacja zro-
biła się nieciekawa. Narty, obok roweru, są moją wielką miłością. Co roku 
czekam na wyjazd, aby wyszaleć się i zresetować na świeżym powietrzu. 
Ostatni rok nie był łatwy. Lockdowny, zakaz wyjścia z domu, brak możli-
wości uprawiania sportu. Powoli niby zaczęło się luzowanie, ale z drugiej 
strony sytuacja na świecie i przede wszystkim w Polsce nie była za różowa. 
Wprowadzenie ograniczeń i zmiana terminu ferii miała to poprawić, jednak 
pokrzyżowała wielu osobom plany.

Długo zastanawialiśmy się, co zrobić. Udało się w części odwołać pierwotną 
rezerwację. Niestety część zaliczki przepadła. W tym momencie moi przy-
jaciele, jeszcze więksi narciarscy zapaleńcy, którzy przy okazji są w miarę 
świeżymi ozdrowieńcami, stwierdzili, że nie odpuszczą tematu i zrobili 
research. Okazało się, że jedynym miejscem w Europie, gdzie można jeź-
dzić na nartach, jest Szwajcaria. Bez ściemy w postaci zapisywania się do 
Polskiego Związku Narciarskiego, za to z gwarancją śniegu.

N
FELIETONYFELIETONY 266



Jeden wieczór wytężonych poszukiwań, kilka maili i… mamy to. Udało 
się zarezerwować apartamenty we Flims, które jest częścią znanego 
szwajcarskiego kurortu Laax. Nie byle jakie apartamenty, bo bezpośred-
nio na stoku.

Analiza sytuacji. Rachunek sumienia. Czy uda nam się zachować reżim 
sanitarny? Jak to wygląda na miejscu? Kolejne maile z obsługą apartamen-
tów i byliśmy już przygotowani. Do wyjazdu został nam… tydzień. Jeszcze 
nigdy tak szybko nie udało mi się zorganizować nart i to w takim miejscu. 
Wszystko przez to, że nikt inny w tym czasie nie ma ferii w Europie, no 
i reszta krajów w zasadzie jest zamknięta.

Aby ograniczyć potencjalne ryzyko, zdecydowaliśmy się jechać samocho-
dem. Loty były i to w genialnych cenach – LOT Warszawa–Zurich za ok. 
500 zł w obie strony na niecały tydzień przed odlotem. Jednak własny 
samochód, bez mieszania się z innymi podróżującymi, to w tej sytuacji 
najlepsza opcja. Niecałe 1300 km z Warszawy na miejsce. 12,5 godz. ciągłej 
jazdy plus postoje na tankowanie, jedzenie i zakup winiet. W sumie podróż 
zamknęła się w niecałych 14 godzinach. Do przeżycia.
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Winiety
Winiety nauczyłem się już od lat kupować lokalnie. Przestałem kupo-
wać je w Polsce, bo różnica w cenie jest diametralna. Na podróż do 
Laax musieliśmy kupić winietę na Szwajcarię i niestety na kilkadziesiąt 
kilometrów w Austrii. Warto wspomnieć, że winieta całoroczna na Szwaj-
carię to koszt ok. 170 zł, a 9-dniowa na Austrię to około 40 zł. Nie muszę 
chyba wspominać, ile kosztuje przejazd z Warszawy do Poznania albo, 
tym bardziej, z Krakowa do Katowic. Co roku kupuję winiety w Austrii 
i co roku ogarnia mnie to samo zdziwienie – jakim cudem jest u nich tak 
tanio względem Polski.

Flims–Laax–Falera
Centrum narciarskie, do którego pojechaliśmy, nazywa się Flims–Laax–
Falera. Są to trzy położone bardzo blisko siebie urokliwe miasteczka, przy 
których znajduje się 235 km tras zjazdowych. Większość używa jednak 
skróconej nazwy i posługuje się tylko określeniem Laax. Co jest dziwne, bo 
Flims jest największe, a Laax najmniejsze z całej trójki.
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Miasteczka, jak już wspominałem, są malownicze. Pełne górskich domów 
i pensjonatów. Małe uliczki pną się w górę stoku. Wszystko musi pięk-
nie wyglądać w normalnych warunkach, bo podczas naszego pobytu 
większość zarówno hoteli, jak i przybytków, była zamknięta. To, co było 
otwarte, zachowywało respektowany reżim sanitarny, choć i to w zasa-
dzie w niczym nie przeszkadzało, bo ludzi było bardzo mało. Szwajcarzy 
i… Polacy. Sami Szwajcarzy zastanawiali się nawet, o co chodzi z tym, że są 
tylko nasi krajanie, bo to nie jest normalne.

O liczbie osób na miejscu najlepiej świadczy fakt, że ze wspomnianych 
235 km tras otwartych w weekend było tylko 99 km. I nie ze względu na 
warunki pogodowe, bo te akurat były idealne, tylko właśnie przede wszyst-
kim ze względu na niedużą liczbę turystów. Po weekendzie, gdy Szwajcarzy 
wyjechali do domów, parking pod naszym apartamentowcem zrobił się 
prawie pusty. W poniedziałek było otwartych już tylko 50 km tras.

Pierwszy raz byłem w Szwajcarii na dłużej niż jeden dzień. Ciekawiło 
mnie, jak to będzie wyglądać. Jacy są Szwajcarzy. Jak wygląda kuchnia, 
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sklepy, codzienne życie itd. Z racji tego, co 
wspomniałem wcześniej, żeby zachować 
możliwie ścisły reżim sanitarny, tym razem 
zdecydowaliśmy się sami gotować, wiele 
rzeczy przywieźliśmy z Polski, a okoliczny 
Coop służył nam w zasadzie tylko do uzu-
pełniania zapasów. Nie było okazji doświad-
czenia kuchni szwajcarskiej, bo knajpy na 
stoku były pozamykane. Wystawione były 
tylko w kilku miejscach zewnętrzne barki 
serwujące kawę lub coś innego do picia 
i hot dogi (swoją drogą 15 CHF za hot doga 
na stoku jest lekko szokujące).

Jeszcze jedna rzecz, o której należy pamię-
tać przed przyjechaniem do Szwajcarii – są 
nieco inne gniazdka. Niby takie jak od 
ładowarki do telefonu, ale z uziemieniem. 
Wtyczki od komputera nie wepniemy, 
potrzebna będzie przejściówka.

Trasy narciarskie
Centrum jest dość rozległe, jednak niestety 
nie było możliwości zwiedzić całego. Naj-
pierw ze względu na liczbę udostępnionych 
tras, a potem przez załamanie pogody. Stoki 
mają różny stopień trudności. W większości 
królują wyciągi krzesełkowe, ale nie bra-
kuje orczyków. Bardzo mnie zdziwiło, że na 
sam szczyt lodowca Vorab na 3018 m n.p.m. 
wciąga orczyk i jest to jeden z najdłuższych 
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orczyków, jakimi w życiu jechałem. Trasy są 
bardzo dobrze przygotowane.

Jak wyglądały ograniczenia 
związane z COVID-em?
Trzeba chodzić w masce. Pilnują tego bardzo 
pieczołowicie. Na stoku, w szczególności 
przy wyciągach, jest ochrona, której w nor-
malnych warunkach nie ma, bo wystarczają 
wyciągowi. Ochrona ma za zadanie pilno-
wać i zwracać uwagę, żeby zasłaniać się 
i trzymać dystans. Do gondoli i na krzesła 
wpuszczani są tylko „z jednej bańki” i do 
tego maksymalnie 4 osoby – OK, przymy-
kają oko na maluchy. Ochrona ma jeszcze 
jeden przywilej – jeśli ktoś nie stosuje się 
do ich uwag, mogą zabrać karnet. Bolesna 
kara. Jak wspominałem wcześniej, knajpy 
na stokach są zamknięte, jednak w mieście 
jest kilka otwartych. Panuje w nich zasada 
maksymalnie 4 osób przy jednym stole 
i odstępy między stolikami są pieczołowi-
cie pilnowane. Nie można do restauracji 
wejść z ulicy – tylko rezerwacje. Wszystko 
jest sterylizowane. Obsługa w maseczkach 
i rękawiczkach.

Taka forma bardzo mi odpowiada, bo daje 
poczucie bezpieczeństwa. Jednak momen-
tami można poczuć lekką schizofrenię. Do 
gondoli mogą wejść tylko 4 osoby, ale już do 
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windy przed gondolami może wejść 16 z 24. Mają być odstępy, ale w auto-
busach jeżdżących między miasteczkami kierowcy są bez maseczek i wejść 
może tyle osób, ile tylko się zmieści, dlatego nie korzystałem z tej formy 
transportu. My mieszkaliśmy w apartamentach, ale obok był hotel i spa 
w nim było otwarte.

Ceny
Teraz to, co wielu interesuje najbardziej. Ceny i koszty życia. Zacznę od 
telefonu. Szwajcaria jest poza Unią. Wiem, że wiecie, ale wiele osób o tym 
nie pamięta i ma włączony roaming danych, a to może być bolesna nie-
spodzianka. 1 minuta połączenia wychodzącego to 4 zł, a 1 MB (megabajt) 
to 31 zł. Kosmos. Pamiętam płacz Radosława Sikorskiego i Dody swego 
czasu, którzy o tym zapomnieli i mieli kilka tysięcy rachunku do zapła-
cenia. Szwajcarzy też sobie z tego zdają sprawę i dzięki temu praktycznie 
wszędzie jest Wi-Fi. Na wyciągach, w sklepach, w hotelach. W budynkach 
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użyteczności publicznej jest to nawet tak zorganizowane, że jak już raz 
się człowiek zaloguje, to wszędzie już ten zasięg ma. Wtedy warto włą-
czyć sobie jeszcze Wi-Fi Calling i można przeżyć. Ja jeszcze polecam 
wszystkim tym, którzy mają iPhone od XS w górę, instalację Truphone. 
Można go pobrać z App Store. Truphone to globalny operator, który ofe-
ruje pakiety danych. Podczas mojego pobytu w Szwajcarii była promocja 
-50% i paczka 5 GB danych kosztowała tylko 25 zł. Rewelacyjna cena 
nawet jak na nasze, polskie warunki.

Hotel, a w zasadzie apartament, to koszt na poziomie 2200 CHF za 
tydzień za ok. 55 m2 i 6 miejsc do spania – dwie sypialnie, łazienka, toa-
leta i salon z kuchnią. Apartament 2-osobowy kosztował 1000–1200 CHF. 
Zaznaczę tylko, że całość była na stoku – obok znajdowała się gondola, 
a ze stoku zjeżdżało się na nartach pod samo wejście do budynku. Do 
tego dochodzi 20 CHF/dzień za parkowanie samochodu. Skipas na 6 dni 
jeżdżenia na jedną osobę dorosłą, jednego nastolatka i jedno dziecko 
kosztował 823 CHF – w tym 9 CHF bezzwrotnej kaucji za karnet. Prze-
dziwna konstrukcja – kaucja za bezzwrotny karnet. Co zrobić…
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Ceny w Coop, czyli u właściciela naszego 
Społem, są zaskakujące. Chleb kosz-
tuje tyle, co w Polsce, ale masło już jest 
2–3 razy droższe. Pomidorki koktajlowe 
kosztują tyle, co u nas, ale zwykłe są 2 razy 
droższe. Piwa globalne, takie jak Heineken, 
kosztują 3 CHF za puszkę 0,5 l, ale lokalne 
piwo w butelce z porcelanowym korkiem 
kosztuje… 0,50 CHF.

Paliwo – najlepiej zatankować w Austrii, 
która jest tańsza niż Niemcy. Litr ON 
w Austrii kosztował 1,18 EUR. W Szwajcarii 
ON był po 1,7 CHF.

Podsumowując
Jest drogo, ale z drugiej strony nie aż tak 
bardzo, jak się tego spodziewałem. Oczy-
wiście jest drożej niż we Włoszech, ale 
według mnie ceny są akceptowalne. Bio-
rąc pod uwagę, że mogliśmy bez ściemy, 
bez robienia z siebie wariatów jak była 
minister pojeździć na nartach i choć przez 
parę dni poczuć się w miarę normalnie 
w pięknym miejscu, to wszystko to jest 
do zaakceptowania. Dodatkowo poczucie 
bezpieczeństwa związanego z reżimem 
sanitarnym jest dużo większe niż w Polsce, 
gdzie więcej niż połowa chodzi z maską na 
brodzie. Opcja apartamentów daje dodat-
kowo gwarancję, że nie będziemy się mie-
szać z osobami postronnymi. Polecam.
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Miała być Toskania i przejazd cudowną trasą L'Eroica. Nastała 
pandemia. Świat się pozamykał, w szczególności Włochy. Wszystkie 
plany szlag trafił. Wszystkie? Nie! Całe szczęście byliśmy elastyczni 
i po krótkiej naradzie powstał pomysł weekendu na Mazurach.

L'Eroica na Mazurach

L'Eroica na Mazurach |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Tytułem wstępu mało znany fakt, którym specjalnie nie chwalę się, bo są 
takie rzeczy, którymi cieszę się tylko w najbliższym gronie rodziny i przy-
jaciół. Idealnie te sprawy obrazuje scena z jednego z moich ulubionych 
filmów, „Sekretne życie Waltera Mitty”, w której Sean Penn widzi panterę 
śnieżną i nie robi jej zdjęcia, tylko napawa się widokiem. Ja tak mam 
z rowerami – lubię i całkiem sporo na nich jeżdżę. Lekki coming out na 
ten temat nastąpił w wydaniu specjalnym iMag Fitness & Bike, który 
został opublikowany kilka dni temu.

Mam grupę najbliższych przyjaciół, z którymi raz do roku, czasem czę-
ściej, wybieramy się na męski wyjazd rowerowy. Roboczo nazywamy te 
wyjazdy męskim spa, bo nasze żony niezależnie właśnie do spa razem 
wyjeżdżają i… zwyczajnie im pozazdrościliśmy. Tak jak wspomniałem 
na wstępie, w tym roku mieliśmy zaplanowany przedłużony weekend 
w Toskanii i przejechanie kultowej trasy L'Eroica. Sytuacja wymusiła na 
nas jednak zmianę planów. Cała nasza ekipa miała w tym samym czasie 
zaplanowany czas wolny od rodziny. Tego się trzymaliśmy. Pozostało 
tylko zdecydować, dokąd jedziemy. Pomysłów było kilka, ale ostatecznie 
wygrały Mazury i muszę powiedzieć, że to dla mnie rowerowe odkrycie.

T
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Do tej pory nasze wyjazdy były stacjo-
narne. Wybieraliśmy fajną miejscówkę, 
z dobrym jedzeniem i planowaliśmy 
drogi w okolicy tego miejsca. Tu muszę 
przyznać, że wśród nas mamy mistrza 
planowania tras, który godzinami sie-
dząc nad klasyczną mapą, proponuje 
nam ostatecznie genialne przejazdy. 
Tak też było tym razem. Po bardzo krót-
kiej burzy mózgów podjęliśmy decyzję 
o wyjeździe do Piasków, niedaleko Sta-
rych Juch.

Miejsce, do którego trafiliśmy w Pia-
skach – Stara Szkoła – jest cudowne. 
Obecni właściciele sami odkryli je, 
podróżując na rowerach. Zakochali 
się w widoku na jezioro i klimatycz-
nym budynku starej, pruskiej szkoły. 
Odremontowali go, jak również stojącą 
opodal oborę, i stworzyli nieduży pen-
sjonat, z niepowtarzalnym klimatem 
i najlepszą w okolicy kuchnią – świeżo 
złowione lokalne ryby czy kaczka pie-
czona to czysta poezja.

Lokalizacja Piasków jest bardzo 
wygodna do przygotowania tras rowe-
rowych. Nasz plan na trzy dni był dość 
ambitny: przejechanie ponad 230 km. 
Udało się go zrealizować.
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Pierwszego dnia po przyjeździe, w piątek pod wieczór, wybraliśmy się 
na rozgrzewkę. Mieliśmy przygotowaną krótką trasę po bezpośredniej 
okolicy – 23 km. Wyjechaliśmy na północ od Piasków wzdłuż jeziora 
Łaśmiady, potem skierowaliśmy się na Połom i dalej w kierunku jeziora 
Świętajno, gdzie odbiliśmy na południe, do jeziora Krzywego i wrócili-
śmy na kolację do pensjonatu. Pogoda była piękna, zachodzące słońce, 
ciepło. Od razu okazało się, że moja decyzja na temat zmiany roweru 
na gravela okazała się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Duża część 
trasy była po drogach szutrowych, między polami. Pięknych, ale wyma-
gających. Na cienkich oponach albo nie przejechałbym, albo bym się 
umordował.

Drugiego dnia, w sobotę, mieliśmy przygotowaną główną trasę. Prawie 
129 km. Duża pętla, wyglądająca na mapie jak ósemka. Wystartowali-
śmy po 9 rano. Poranek był dość rześki, ale pogoda w ciągu dnia zapo-
wiadała się świetna. Okrążyliśmy jezioro Łaśmiady i skierowaliśmy się 
w stronę Starych Juch. Jeździliśmy wśród pól, na których kwitł rzepak. 
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Całe żółte połacie, niesamowity widok. 
Trasy, którymi jechaliśmy, były bardzo 
zróżnicowane, ale ponownie duża część 
z nich była szutrowa albo… brukowana. 
Okrążyliśmy jezioro Buwełno i skierowa-
liśmy się do Rydzewa, gdzie mniej więcej 
w połowie trasy mieliśmy zaplanowaną 
przerwę obiadową. Gdy moi towarzysze 
już raczyli się zimnym piwem, ja miałem 
okazję zdobyć sprawność wulkanizatora… 
Po obiedzie zaczęliśmy wracać, zamy-
kając „ósemkę”. Przejechaliśmy wzdłuż 
Niegocina, potem dojechaliśmy do Sucho-
lasek i wzdłuż jeziora Wydmińskiego. 
Objechaliśmy jeszcze jeziora Szóstak 
i Zawadzkie wróciliśmy od drugiej strony 
nad jezioro Łaśmiady i dojechaliśmy do 
Piasków. Wyprawa zajęła nam około 9 
godzin, z czego samej jazdy było ponad 5. 
Nie wliczając rozgrzewki z poprzedniego 
wieczora, była to pierwsza długa trasa 
mojego nowego roweru. Byłem bardzo 
pozytywnie zaskoczony. Obawiałem się, że 
może być problem, że może być mi niewy-
godnie, tymczasem okazało się, że wybór 
i wstępne ustawienia były bardzo OK.

Ostatniego dnia, w niedzielę, zdecydowa-
liśmy się zrobić jeszcze jedną trasę, tym 
razem długości ok. 85 km. Tym razem 
pojechaliśmy na północ od Piasków, 
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w kierunku Puszczy Boreckiej. Okrążyliśmy jeziora Łaźno i Piłwąg. To 
był najbardziej ryzykowny dzień pod kątem pogody. Burza kręciła się 
cały czas po okolicy. Wystartowaliśmy w lekkiej mżawce, obawiając się, 
że będziemy jechali, jak rok wcześniej w Lake District, w totalnej ule-
wie. Okazało się jednak, że udało się uciec przed deszczem, a jedyne 
momenty, kiedy bardziej padało, akurat przesiadywaliśmy w wiatach 
przystankowych, robiąc przerwy. Ten rejon jest wyjątkowo malowniczy. 
No i przejeżdżaliśmy przez same Mazury!

Jeśli szukacie fajnych tras, zróżnicowanych, z lekkimi przewyższeniami 
(najwięcej mieliśmy ok. 800 m) i nie są Wam straszne szutry czy nierówne 
nawierzchnie, to polecam Mazury i okolicę, po której jeździliśmy. Prak-
tycznie brak ruchu, piękne widoki i dobra kuchnia – czego chcieć więcej.
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Czerwiec nad Bałtykiem to tradycyjnie miesiąc wypoczynku emerytów 
i rodziców dzieci do 6 lat. Także i my, jako rodzice dwulatka, zaplanowaliśmy 
wakacje w tym rejonie, w tym czasie. Oczywiście wakacje na rowerach, bez 
samochodu, to zawsze wyzwanie, szczególnie z takim młodym człowiekiem. 
Znakomitą pomocą w tym przedsięwzięciu były sprzęty firmy Thule: sakwy 
rowerowe, bagażnik i, last but not least, przyczepka Charriot Sport. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Z Thule nad Bałtykiem na rowerach  |  Ania Gabryś i Napoleon Bryl

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Z Thule nad Bałtykiem 
na rowerach
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Być może pamiętacie, że na przełomie lutego 
i marca przejechaliśmy całą Polskę samocho-
dem z rowerami na dachu, by spędzić trochę 
czasu nad Bałtykiem. Tym razem, jadąc w tym 
samym kierunku, podnieśliśmy poprzeczkę 
wyżej: postanowiliśmy pojechać nad Bałtyk 
tylko z rowerami, z dwulatkiem, bez samo-
chodu. Udowadniamy tym samym, że bez 
auta można z powodzeniem żyć nie tylko 
w wielkim mieście, ale także wybierać się 
na całkiem fajne wakacje. Taka wyprawa to 
jednak wyzwanie logistyczne na wielu płasz-
czyznach – planowanie z wyprzedzeniem, by 
kupić bilety PKP na miejsca z rowerami, a jed-
nocześnie na poziomie podstawowym umie-
jętne zapakowanie rzeczy oraz zapewnienie 
wygodnego i bezpiecznego środka transportu 
dla młodego człowieka. 

Od tego właśnie zacznę, przyczepka Char-
riot Sport firmy Thule to mercedes na rynku 
przyczepek rowerowych dla dzieci. Co ja 
piszę, żaden mercedes. To porsche i jeep 
w jednym. Szybkie i terenowe. Już opisywali-
śmy, jak wygląda jazda z przyczepką rowe-
rową, gdy zaczynaliśmy tę przygodę, dzisiaj, 
dwa lata później, zasady pozostają te same. 
Jednak ten model, w porównaniu z opisywa-
nym wtedy, ma swoje zalety, które trudno 
przecenić na nadbałtyckich, wymagających 
niekiedy trasach. Piasek nawiany z wydm na 
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Eurovelo 10/14, wyboje na szutrowych drogach, brak cienia, czyli tzw. patel-
nia na wielu odcinkach, pole minowe, na których szyszki strzelają spod 
kół… Charriot Sport radzi sobie z tymi przeszkodami znakomicie. Przede 
wszystkim swoją funkcję spełnia znakomita amortyzacja, którą można 
regulować w zależności od łącznej wagi dziecka i ciężaru przewożonych 
bagaży (wałówka, zabawki, mokre stroje kąpielowe mogą ważyć swoje!). 
Ze współczuciem patrzyliśmy na mijane przez nas bardzo często marke-
towe przyczepki z lokalnych wypożyczalni, w których brak amortyzacji 
bądź jest szczątkowa. Wyobraźcie sobie wrzucić najcenniejszego człowieka 
w Waszym życiu, dziecko, nierzadko maleńkie, do taczek i przeturgać je po 
nadmorskich wertepach. Raz – OK, ale codziennie, kilka godzin dziennie? 
Nie ma mojej zgody. 

Przyczepka Charriot Sport firmy Thule to mercedes na rynku 

przyczepek rowerowych dla dzieci. Co ja piszę, żaden merce-

des. To porsche i jeep w jednym. Szybkie i terenowe.
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Drugim elementem wyróżniającym tę akurat przyczepkę, najwyższy, 
najbardziej „wypasiony” model przyczepek rowerowych Thule, są zdej-
mowane boczne szybki. Po ich demontażu (szybka sprawa, dwa zamki 
błyskawiczne i gotowe) po bokach mamy moskitierę, zabezpieczającą 
pasażera (bądź pasażerów – te przyczepki występują także w wersji „dwu-
dzietnej”). A to oznacza przewiew. Znowu: trudno mi wyobrazić sobie 
zamknięcie dziecka w plastikowej budce, co z tego, że zacienionej, bo prze-
cież pozbawionej wentylacji. 

Trzecim rozwiązaniem oferowanym w tej wersji przyczepek przez Thule 
jest odchylany tył, co pozwala dziecku komfortowo spać w czasie jazdy 
lub na postoju. Korzystaliśmy z tej opcji bardzo często, także na plaży, o ile 
nie było zbyt dużego upału. W takim rydwanie młody człowiek jedzie jak 
orientalny władca w triumfalnym pochodzie. 

Drugim elementem wyróżniającym tę akurat przyczepkę, 

najwyższy, najbardziej „wypasiony” model przyczepek rowero-

wych Thule, są zdejmowane boczne szybki.
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Choć przyczepki rowerowe stają się coraz popularniejsze, to ciągle budzą 
spore zainteresowanie. Chętnie zatrzymujemy się, gdy ktoś nas zagadnie, 
wyjaśniamy, informujemy. Na część pytań będziemy starać się odpowiadać 
na naszym profilu facebookowym Rowerem z dzieckiem. Jazda rowerem 
z przyczepką to tylko jeden z wątków, które tam poruszamy; wożenie 
dzieci w rowerach cargo i w fotelikach rowerowych uzupełniają treści. 
Zapraszamy, jeśli macie pytania – kiedy zacząć wozić dziecko rowerem, 
jakie opcje są bezpieczne, co wybrać, jak kompletować sprzęt, itd.

Wyjazd z dzieckiem na wakacje to jednak nie tylko zapewnienie bezpiecz-
nego transportu dla samego dziecka, ale także zapakowanie wszystkiego, 
co niezbędne i wygodne przewiezienie bagaży na rowerze już obciążonym 
tym słodkim ciężarem. Wybraliśmy uniwersalny bagażnik Thule Tour Rack 
z ramkami i sakwy rowerowe w największym rozmiarze – 25 l. Poszukiwali-
śmy rozwiązania przede wszystkim lekkiego – co oczywiste, by nie dociążać 
cyklisty – ale i eleganckiego, a zarazem prostego w montażu i obsłudze. 
Bagażnik Thule nie wymaga przykręcania do roweru i żadnych otworów 
montażowych na ramie. Trzyma się jej czterema obejmami zaciskowymi. 
Dzięki temu pasuje do większości rowerów, można go montować z tyłu 
i z przodu roweru, na widelcu. Z jednym zastrzeżeniem: nie należy go 
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zakładać na ramie czy na widelcu carbonowym, takie elementy nie są przy-
stosowane do ściskania. Obejmy są zabezpieczone gumowymi podkładkami, 
więc rama jest bezpieczna i nie będzie porysowana. Bagażnik jest bardzo 
łatwo demontowalny, wystarczy poluzować obejmy. W naszym przypadku 
ma to duże znaczenie – Gravel zabrany na wakacje zazwyczaj służy do szyb-
kich wyjazdów do lasu, gdzie bagażnik i sakwy są zbędne i przeszkadzają. 

Sakwy Thule Shield Pannier występują w trzech pojemnościach: małe, 
o pojemności 13 l, są przeznaczone na przedni bagażnik, duże – 25 l – na 
tylny bagażnik, obydwa typy dostępne w parach, i miejska sakwa z kie-
szenią na laptopa o pojemności 17 l, do kupienia pojedynczo. Na wyjazd 
z dzieckiem jedyną sensowną opcją była para największych, 25 l. Ze 
względu na problemy z dostępnością wersji w ciemnych kolorach (wystę-
pują jeszcze w czerni i granacie) dostaliśmy żółte (ale naprawdę, niemal 
jarząco żółte!). Cóż, trudno się mówi, trzeba było zamawiać z większym 
wyprzedzeniem. Kolor, który w pierwszej chwili wydawał się nie najlep-
szym wyborem, w praktyce się sprawdził. Po pierwsze, dwie żółte sakwy 
ze srebrnymi odblaskami znacznie zwiększają widoczność roweru na 
drodze. Po drugie, w upale, nawet na plaży w pełnym słońcu, nie nagrze-
wają się tak bardzo, jak ciemne. Jedyną wadą tego koloru jest to, że przy-
ciąga owady. Wieczorem roiło się na nim od komarów, muszek i innych 
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latających atrakcji wakacyjnych. Ma to też dobre strony: najwyraźniej żółte 
sakwy przyciągają całe towarzystwo, nas zostawiając w spokoju. Wykonane 
z gumopodobnego grubego materiału z zawijanym systemem zamykania 
mają klasę wodoodporności IPX4, zatem żaden deszcz nam niestraszny. 
Regulowany system mocowania pozwala na dopasowanie do większo-
ści bagażników oraz szybki montaż/demontaż. W zestawie jest pasek na 
ramię, ułatwiający przenoszenie po odpięciu, musimy tylko pamiętać, żeby 
nosić sakwę zaczepami na zewnątrz i uważać, żeby o nic jej nie zaczepić. 
Modele wyprawowe nie mają chowanych zaczepów tak jak wersje miejskie. 

Wyprawę uznajemy za udaną, wręcz znakomitą. Zestaw Thule: bagażnik 
rowerowy Tour Rack, sakwy Shield Pannier i przyczepka Charriot Sport 
spełniły postawione przed nimi zadania. Uzupełniliśmy je krótkim wypa-
dem po drodze nad morze na kajaki, gdy na wypożyczonym samochodzie 
postawiliśmy na chwilę nasze rowery. Gravela uniesie bezpiecznie każdy 
chyba bagażnik rowerowy. Do elektrycznej Gazelle, która waży swoje, 
trzeba „ciężkiego” sprzętu. I tu wspomogło nas Thule, bo gazelka przeje-
chała się na dachu auta w Thule Proride 598, dającym gwarancję do 20 kg. 
Bez obaw dojechaliśmy do stacji początkowej naszej wyprawy nadmor-
skiej, Łodzi, skąd PKP pognaliśmy nad morze. 
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Od kilku lat zamieniłem swoje „bilety lotnicze” na paliwo do swojego 
samochodu. Niestety trochę z przymusu, ale i z ogromną przyjemnością 
poznaję nieznane dla mnie części naszego kraju. Staram się to robić 
z pozycji roweru. Już w ubiegłym roku zapisałem się na ultramaraton 
rowerowy Sudovia Gravel. 430 km po drogach północno-wschodniej Polski. 

Nieodkryta Polska 
– SuwalszczyznaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Nieodkryta Polska – Suwalszczyzna  |  Adalbert Freeman
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Sam dojazd do Suwałk to kilka godzin jazdy samochodem. Jechałem 
z Pomorza. Jakie było moje zdumienie, gdy z każdym przejechanym kilo-
metrem widziałem coraz większe wzniesienia. Nie spodziewałem się tak 
pięknych widoków, których nie powstydziłyby się Bieszczady. Staram się 
zawsze po drodze zobaczyć jak najwięcej, gdy się nie spieszę. Tym razem 
były trzy ciekawe przystanki. 

Pierwszy to punkt styku trzech granic: polskiej, litewskiej i rosyjskiej. 
Ciekawe miejsce, nie jakieś spektakularne, jednak warte zobaczenia. Tu 
miałem zabawną sytuację, gdy przekroczyłem o cztery kroki granicę Fede-
racji Rosyjskiej. Natychmiast z megafonów bardzo głośno zabrzmiało: „Nie 
wolno chodzić. Pan!!!”. Bardzo się przestraszyłem, a potem byłem obiek-
tem opowieści. 

Drugim przystankiem były tężnie w Gołdapi. Mazurskie Tężnie Solankowe, 
oczywiście mniejsze niż te w Ciechocinku. Wspaniale było mi, astmatykowi, 
tam oddychać. Pięknie zagospodarowany teren. Wspaniałe miejsce, szcze-
gólnie dla całych rodzin. 

S
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Trzecim przystankiem były Mosty w Stańczykach. Dwa mosty kolejowe 
z lat 20. ubiegłego wieku. Ich wygląd jest spektakularny, są to dwa najwyż-
sze mosty w Polsce. Mają 180 m długości i aż 36,5 m wysokości. Wzorowane 
są na rzymskich akweduktach w Pont-du-Gard.

Miejsce mojego noclegu to ośrodek narciarski Szelment. Tak, dobrze czy-
tacie. Ośrodek jest pięknie położony, bo z jednej strony jezioro, z drugiej 
– góra z wyciągami narciarskimi. W samym ośrodku jest zorganizowane 
małe muzeum sportów zimowych prowadzone przez Wojciecha Fortunę, 
polskiego skoczka, który w 1972 roku zdobył złoty medal i mistrzostwo 
świata na olimpiadzie w Sapporo. Pan Wojciech opowiada o swoim życiu 
i o pamiątkach zgromadzonych w muzeum. Są tam pamiątki od Kamila 
Stocha czy Adama Małysza.

Zawody, w których brałem udział, odbywały się w genialnej atmosferze. 
Każdy z uczestników był bardzo otwarty, panowała atmosfera wzajemnej 
pomocy. Mieliśmy do przejechania 430 km. Trasa była ułożona po szutrach 
i drogach całej Suwalszczyzny. Były dwie formuły do wyboru. Pierwsza to 
przejechanie 430 km tzw. longiem, czyli przejechanie trasy w całości. Druga 
formuła to wyścig etapowy. Podzielony na trzy części. Ja wybrałem te drugą. 
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Pierwszy etap to około 100 km w części południowej Suwalszczyzny. Dosyć 
płaski teren. W większości po zacienionych drogach leśnych. Przewyższenia 
na tym etapie to około 1000 m. Drugi etap to część „królewska”. Najbardziej 
wymagająca część trasy. 180 km po najbardziej wysuniętej na północ części 
Polski. Przez około 80 km bez jakiegokolwiek sklepu. Same zabudowania 
na drodze były może średnio raz na 5–8 km. Był to etap z czternastoma 
segmentami. Każdy segment to bardzo wymagający podjazd. Dla mnie dużo 
trudniejszy niż w górach. Bardzo szarpane, techniczne i strome. Sam w kilku 
momentach nie dałem rady podjechać. Musiałem podprowadzić swój rower. 
Całość przewyższeń na tym etapie to ponad 2300 m! Mniejsze przewyższe-
nia miałem w górach Andaluzji. Trzeci etap to wizyta na wschodzie Suwalsz-
czyzny. 140 km po „Małej Litwie”. Najłatwiejszy etap. Jedynie w połowie 
szutrowy, gdzie dwa pierwsze to 80–90% po szutrach. 

Same zawody przeprowadzane są w formule samowystarczalności 
– wszystko musimy sami sobie zapewnić. Zepsuty rower naprawiamy sobie 
sami lub w miejscu, z którego każdy z uczestników może skorzystać. Nie 
wolno korzystać z pomocy z zewnątrz. Nie możemy dostać obiadu od 
rodziny po drodze, ale możemy zjeść go w restauracji, bo restauracja jest 
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dostępna dla każdego uczestnika. Jednak każdy z uczestników stara się 
pomóc i to jest dozwolone. 

Trasa była dla mnie wyjątkowo trudna. Nigdy do tej pory nie pokonałem 
tylu kilometrów po szutrach i nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest cięż-
kie. Jeżdżę w większości na rowerze szosowym i nie zdawałem sobie sprawy, 
jakie to wielkie obciążenie dla rąk, gdy jedziemy przez kilkanaście godzin po 
nierównościach usianych kamieniami. Ważnym aspektem takich wyścigów 
ultra jest analiza trasy przed wyścigiem oraz dobre narzędzie do nawigowa-
nia. Ja oczywiście wykorzystywałem komputerek Garmina 1030 plus. Naj-
wyższy model komputera rowerowego, ale dzięki dużemu wyświetlaczowi 
nawigowałem bezbłędnie. Mijałem kilka osób, które zgubiły się na trasie. To 
jest ważne, by poznać i potrenować jazdę po „śladach gpx”.

Pogoda była idealna. Przynajmniej dla mnie, czyli najwyższa w tym roku 
temperatura w Polsce. Termometr pokazywał prawie 30 stopni. Bardzo 
trzeba było uważać, by się nie odwodnić. Na szczęście mój Garmin upomi-
nał mnie, by ciągle pić wodę. Najbardziej przewrotne jest to, że właśnie tu 
jest polski biegun zimna. W maju wzdłuż trasy leżał śnieg.
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Po samym wyścigu powiedziałem tylko: „Nigdy więcej, to nie dla mnie. 
Sprzedaję rower gravelowy i nie chcę już o nim słyszeć”. Jednak po dwóch 
dniach szukam już lepszego roweru na wyścigi ultra. Zaraz po wyścigu 
chciałem zrezygnować, a teraz pakuję się na następny, już w najbliższą 
sobotę po szutrach, tym razem Kaszub. To nie jest łatwe, ale nie jest też 
niemożliwe ukończenie tego typu zawodów. 

Sama Suwalszczyzna zachwyciła mnie. Nigdy nie myślałem, że jakikolwiek 
rejon Polski wzbudzi we mnie taki zachwyt. Być może samo poznawa-
nie z pozycji roweru i ścieżek, które są niedostępne dla samochodów, to 
spowodowało. Nie spodziewałem się widoku takich przewyższeń. Nie 
spodziewałem się tak pięknych widoków ze „szczytów”, jazdy w wąwozach 
i pięknych lasów, czystych jezior i małego ruchu turystycznego. Polecam 
każdemu spędzenie tu kilku dniu urlopu. Czas tu płynie wolniej.
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Żyjemy w dziwnych czasach. Mamy XXI wiek, technologię umożliwiającą 
nam podróże w kosmos, jednak z drugiej strony nie jesteśmy w stanie 
poradzić sobie z ochroną naszego zdrowia. Żyjemy w czasach pandemii, 
gdzie szczególnie musimy uważać na siebie, swoich bliskich, aby nie 
zarazić siebie i innych oraz trzymać formę, która pomoże nam to 
wszystko przetrzymać. Jak się głębiej nad tym wszystkim zastanowię, to 
nie ma drugiej takiej firmy jak Withings, która nam w tym może pomóc.

Dzień z życia 
z WithingsDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Dzień z życia z Withings  |  Dominik Łada
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Bardzo szanuję Withings za to, co konsekwentnie robią, projektują i pro-
dukują. Skoncentrowali się na jednej branży, która de facto jest – albo 
przynajmniej powinna być – dla nas najważniejsza: na inteligentnych 
urządzeniach umożliwiających kontrolę naszego zdrowia. Jako jedyni na 
rynku mają pełne spektrum produktów, cały ekosystem, pokrywający 
praktycznie wszystkie potrzeby każdego Kowalskiego. Zaczynając od inte-
ligentnych wag (trzy do wyboru), przez ciśnieniomierze (dwa do wyboru), 
termometr, profesjonalny analizator snu, a kończąc na zegarkach (sześć 
modeli do wyboru). Sprzęt można kompletować, dokupować po kolei, a na 
końcu mieć wszystko przeanalizowane w świetnej aplikacji Health Mate, za 
którą stoją najlepsi lekarze z Europy. Większość urządzeń testowaliśmy na 
naszych łamach, teraz pokażę Wam, jak wygląda mój dzień i jak wykorzy-
stuję Withings.

6:45 pobudka
Budzi mnie delikatną wibracją zegarek – ScanWatch. Recenzowaliśmy go 
dokładnie w iMagazine 9/2020. Jest elegancki, super wygląda, zdecydowa-
nie lepiej niż Apple Watch. Z jednej strony jest jak analogowy, a z drugiej 
to świetne narzędzie diagnostyczne. Mamy powiadomienia z telefonu, cią-
gły pomiar tętna, treningi, które synchronizują się też np. ze Stravą. Do tego 
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oczywiście pomiar kroków, dystansu, pięter, ale najważniejsze jest to, że 
mam w nim podręczny EKG oraz pomiar SpO2. Ten ostatni czujnik, odpo-
wiadający za mierzenie saturacji krwi, jest wyjątkowo istotny w dzisiejszych 
czasach w kontekście COVID-19.

ScanWatch działa u mnie w tandemie ze Sleep Analyzer. Z jednej strony 
niby mam dokładną analizę snu właśnie dzięki Sleep Analyzer, ale z drugiej 
strony mam dzięki ScanWatch pomiar przez całą noc SpO2. Sleep Analyzer 
niestety zwraca mi uwagę, że dość często chrapię i mam ostatnio umiarko-
wany bezdech senny. Niby nic szczególnego, bo mamy przed sobą wyda-
nie, ale z drugiej strony warto to sprawdzić i skontrolować z lekarzem. Co 
istotne, taką analizę snu możemy przeprowadzić tylko w specjalistycznych 
przychodniach, a dzięki Sleep Analyzer, w tandemie ze ScanWatch, mamy 
to codziennie w domu z wynikami w naszym telefonie. Świetna sprawa.
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7:00
Po porannej kąpieli czas się zważyć. Korzystam codziennie z Withings 
Body Cardio. Kupiłem ją jeszcze w czasach, gdy Withings był… Nokią. Ale to 
już przeszłość i znów jest Withingsem. Waga jest bardzo cienka, minimali-
styczna, jednocześnie przeprowadza nam pełną analizę składu masy ciała 
oraz mierzy tętno. Mierzy nam wagę, tkankę tłuszczową, mięśnie, masę 
kostną i wodę, po czym ukazuje je w postaci łatwych do odczytania linii 
trendów, co pomaga nam w szybszym osiąganiu założonych celów. Po nocy 
zawsze lubię wchodzić na wagę, jest to zdecydowanie lepsze dla mojej 
psychiki niż wieczorem… Waga pokazuje nam też Pulse Wave Velocity, czyli 
prędkość fali tętna, czyli coś, co najlepiej wytłumaczył Wojtek Pietrusie-
wicz w swoim tekście o tej wadze:

„W dużym skrócie waga mierzy czas od momentu wytryśnięcia krwi z aorty 
serca do chwili dotarcia jej do naszych stóp. Ten czas nazywa się Pulse 
Transit Time i na jego podstawie obliczane jest Pulse Wave Velocity. Ten 
pomiar daje nam ogólny zarys naszego stanu zdrowia, ponieważ brana pod 
uwagę jest też giętkość ścian aorty, miażdżyca i nasze tętno przed finalnym 
wyliczeniem”.

Istotne jest to, że z wagi może korzystać cała rodzina, która ma swoje profile.

h
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Ok. 8:00–16:00 praca, w ciągłym biegu
Ciągle coś się dzieje. Co chwila telefon, wiadomości na Discordzie, Twitter, 
Messenger, Facebook. Praca wre, jak to przed wydaniem. Każdy ma jakieś 
pytanie, tu czegoś brakuje, tu czegoś jest za dużo. Ciągły stres. Nie pomaga 
świadomość, że w windzie mogę od kogoś złapać jakąś „cholerę”, z drugiej 
strony patrzę, może niepotrzebnie, na to, co się dzieje w polityce… Stare 
przyzwyczajenia związane jeszcze ze studiami… No i po co Ci to było, 
chłopie. Tylko się zdenerwowałem bardziej. Puls mi skoczył, lekki ucisk 
w klatce. Szybki pomiar EKG na ScanWatch informuje mnie, że pomiar nie 
jest jednoznaczny. Lepiej zrobić dokładniejsze badanie ciśnienia z EKG. 
Właśnie po to mam Withings BPM Core, ciśnieniomierz z funkcją EKG i roz-
budowanym cyfrowym stetoskopem. Całe szczęście wszystko w normie. 
No i po co się tak denerwować?

i
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17:00
Młody wraca z zajęć w szkole. Widzę, że jest poddenerwowany i nie wiem, 
czy jest zmęczony, czy go coś, nie daj Boże, bierze. Nie byłoby to dobre 
w tym momencie. Szybko biorę Withings Thermo. Termometr był pierw-
szym produktem Withings, który kupiłem. Jest ze mną już ładnych kilka lat 
i świetnie się sprawdza. Wszyscy w domu sobie nim mierzymy i podobnie 
jak z wagą i ciśnieniomierzem, każdy z domowników ma swój profil, zatem 
po pomiarze dane automatycznie ładują się na jego konto. Uff… Młody jest 
tylko zmęczony, bo 36,9°C w jego przypadku to norma.

Ok. 18:00 – czas na rower
Wreszcie jest chwila wytchnienia. Można się dotlenić i przewietrzyć. Zrobię 
krótki przejazd na rowerze. Cieszę się, że Withings dodał w swoich zegar-
kach możliwość synchronizacji ze Stravą. ScanWatch nie ma wbudowanego 
GPS, ale wykorzystuje do tego telefon. Dzięki temu dłużej działa na jednym 
ładowaniu. Wiecie, ile wytrzymuje? Ponad dwa tygodnie. Bez treningów 
myślę, że spokojnie miesiąc powinien pochodzić.

f

g
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20:00 kolacja
Czas na relaks i dobrą kolację. Myślę, że carbonara będzie idealnym zwień-
czeniem dnia po stresującej pracy i lekkim wysiłku. Potem film i dzień jak 
co dzień. Idziemy spać koło północy. Ale jeszcze się zważę… No i po co Ci ta 
carbonara była, człowieku?

Podsumowując
Cały komplet ekosystemu Withings kosztował mnie, jak liczę po obecnych 
cenach, 4459 PLN. Ale trzeba pamiętać, że zbierałem go przez około pięć 
lat. Powoli dokupowałem kolejne elementy.

Biorąc pod uwagę to, co jestem w stanie za tę kwotę mieć: pełną informację 
o moim stanie zdrowia, wraz z genialną analizą, którą mogę pokazać swojemu 
lekarzowi albo wręcz wysłać zdalnie, uważam, że jest bezcenne. Co istotne, 
produkty Withings są niezależne od platformy. Możemy z nich korzystać 
zarówno na iOS, jak i na Androidach. Wszystko się świetnie synchronizuje 
między platformami, a do wyników mamy dostęp z dowolnego urządzenia, 
nawet komputera. Bardzo ważne – wszystkie produkty Withings są banalnie 
proste w obsłudze, w zasadzie są bezobsługowe, bo wszystko „samo się robi”.

W dzisiejszych czasach, czasach pandemicznych, polecam ten sprzęt zde-
cydowanie bardziej od innych gadżetów, bo dzięki niemu będziemy lepiej 
chronili swoje zdrowie.

i
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Stało się. Po raz pierwszy w historii Apple we wrześniu nie zobaczyliśmy 
nowych modeli iPhone'ów. Są za to inne produkty, z których jeden już 
dziś ma na nasze życie większy wpływ niż nadgryziona słuchawka. Takie 
to mamy – przeźroczyste – czasy.

Apple ma przyszłość.     
Na nadgarstku?KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Apple ma przyszłość. Na nadgarstku?  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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P
Przeźroczystość
Apple Watch Series 6 trudno dziś wrzucać worka z napisem „Niespo-
dzianka!”, bo Apple już nas przyzwyczaiło do tego, że swój zegarek 
odświeża co rok. Tak więc i tym razem mamy szybszy procesor S6, lepsze 
zarządzanie baterią, szybsze ładowanie i wiele innych, technicznych detali, 
które redakcyjni koledzy skrzętnie opisali w tym wydaniu. U mnie będzie 
subiektywnie, ponieważ jak mawia Kinga: „Wszystko już powiedziano”.

Osobiście do Series 6 podchodzę jak do inwestycji, którą popełniam co 
dwa lata. Obecnie korzystam z Series 4 i gdyby nie fakt, że już nigdy wię-
cej nie chcę widzieć aluminiowej koperty na oczy, to nic temu modelowi 
nie brakuje. O co chodzi z kopertą? O jej wytrzymałość (podobnie jak 
szkła) w podstawowych modelach. Przy codziennym uprawianiu sportu 
(więcej niż jeden trening) i normalnym używaniu zegarka, nie jest on w sta-
nie wytrzymać u mnie bez rys dłużej niż miesiąc. A dbam o sprzęt wręcz 
maniakalnie. Cóż, życie.

W tym roku postawiłem na model Series 6 z kopertą ze stali nierdzew-
nej w nowym – grafitowym – odcieniu. W ofercie wciąż pozostała co 
prawda wersja Edition z tytanową kopertą, ale nie jest ona po pierwsze 
dostępna w Polsce, po drugie przekracza granicę rozsądku, jeśli chodzi 
o cenę. Dla wielu już wersja stalowa ją przekracza, ale tutaj każdy decy-
duje za siebie. Pozostając przy tematach kolorów, to nowe wersje alumi-
niowych kopert w Series 6 – PRODUCT(RED) oraz niebieska, może i są na 
pierwszy rzut oka „inne”, ale osobiście odradzam Wam ich wybieranie. 
Pisałem o tym na Twitterze w trakcie konferencji i zdania nie zmieniłem. 
Utrzymanie tych kopert w stanie idealnym będzie graniczyło z cudem. 

Apple Watch Series 6 trudno dziś wrzucać worka z napisem 

„Niespodzianka!”, bo Apple już nas przyzwyczaiło do tego, że 

swój zegarek odświeża co rok. Tak więc i tym razem mamy 

szybszy procesor S6, lepsze zarządzanie baterią, szybsze łado-

wanie i wiele innych, technicznych detali, które redakcyjni 

koledzy skrzętnie opisali w tym wydaniu. 
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Spodziewam się, że lakier będzie odchodził dokładnie tak samo, jak 
w przypadku iPhone'ów 8 PRODUCT(RED) czy modeli XR [korekta 
dementuje, korekta ma iPhone’a 8 czerwonego i nic korekcie nie odcho-
dzi – przyp. korekty]. Zobaczcie sobie w dowolnym markecie okolice 
ich portów Lighting [korekta popatrzyła i nic nie dostrzegła – przyp. 
korekty]. Dobranie pasującego do tych kolorów kopert paska, a do cało-
ści Waszej garderoby – cóż, pozostawię bez komentarza [korekta sko-
mentuje, że czerwony pasuje do wszystkiego – przyp. korekty].

Series 6 stawia mocno na zdrowie, bo całe Apple to 
właśnie w medycynie widzi spory wycinek swojej 
przyszłości. Apple Watch sam w sobie – jako smar-
twatch – nie był pierwszy, ale jako pierwszy pod-
szedł do tematu monitorowania zdrowia w sposób 
poważny. I wyznaczył poziom, którego konkurencja 
nie dogoniła po dziś dzień. EKG, monitorowanie 
natlenienia krwi, szereg czujników i najważniejsze, 
czyli watchOS – system, który to wszystko analizuje 
we współpracy z iOS. Konkurencja nie ma eko-
systemu i jakości oprogramowania, którym może 
pochwalić się Apple. Series 6 po raz kolejny udowad-
nia, że plan firmy dla tego produktu jest jasny, a jego 
realizacja konsekwentna.

Najważniejszy punkt w tej strategii to – przeźroczy-
stość. Bo widzicie, elektronika użytkowa w wydaniu 
Apple staje się coraz bardziej przeźroczysta. Air-

Pods, o których bardzo łatwo zapomnieć, gdy staną się elementem naszej 
codzienności. Apple Watch, który oprócz bycia po prostu zegarkiem, 
do tego modnym zegarkiem, dba o szereg spraw, o których nie myślimy 
w ciągu dnia. Możemy go jednak tak skonfigurować, aby na nie przeszka-
dzał, ale mimo to, robił swoją robotę, którą jest pomoc w codzienności. Tak, 
pewnie kiedyś zobaczymy okulary od Apple. Jestem tego prawie pewien.

SE
Produkt szyty na miarę dla osób początkujących, które chcą spróbować 
przygody z nosidłem od Apple. Albo w ogóle ze smartwatchem. Poziom 

EKG, monitorowanie natle-

nienia krwi, szereg czujni-

ków i najważniejsze, czyli 

watchOS – system, który to 

wszystko analizuje we współ-

pracy z iOS. Konkurencja 
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oprogramowania, którym 

może pochwalić się Apple. 
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1299 PLN to naprawdę dobra cena, jak na to, co dostajemy. Oczywiście, 
kilku funkcji brakuje, ale umówmy się, że ciągle świecący się ekran czy EKG 
to nie są pierwsze wybory poczatkujących miłośników firmy z Cupertino.

Apple doskonale potrafi wyczuć potrzeby rynku i tak jak iPhone SE był 
i jest sprzedażowym hitem, tak Apple Watch SE również nim będzie. 
Zwłaszcza w tym i kolejnym kwartale fiskalnym, uzupełniając tymczasową 
lukę sprzedażową, spowodowaną opóźnioną premierą iPhone'ów 12 i sta-
nowiącym doskonały wręcz prezent gwiazdkowy. Brawo Apple, bo kolejny 
raz daliście dużo za względnie niedużo.

Apple doskonale potrafi wyczuć 

potrzeby rynku i tak jak iPhone 

SE był i jest sprzedażowym 

hitem, tak Apple Watch SE rów-

nież nim będzie.

SE zagości również u nas w domu, ponieważ Klaudia okazała się jego 
idealną grupą docelową. W kolejnych numerach dam znać, jak wygląda 
rozpoczęcie przygody z Apple Watchem w 2020 roku, przez świeżo upie-
czonego switchera (osoba, która przeszła na iOS z Androida). SE ma jesz-
cze jedno zastosowanie, o którym nieco później.

Zabiedzony, ze starym wyglądem zegarek kosztuje tylko 300 zł mniej niż 
genialny model SE i naprawdę trudno mi uzasadnić logicznie tę decyzję.

Paski kontra eko przyszłość Apple
Apple postawiło sobie za cel, że do 2030 roku firma będzie całkowicie 
neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. W skrócie – tak bardzo 
eko, jak tylko się da. Ekspertem w tej dziedzinie nigdy nie byłem i raczej 
nie będę, choć rozumiem, o co walczymy. Widzicie, problem z tym mam 
taki, że o ile wyrzucenie ładowarek z pudełek w przypadku nowych Apple 
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Watch oraz wkrótce iPhone'ów 12 jestem w stanie zrozumieć i popieram 
tak samo, jak kartonowe wytłoczki i ciągłą ewolucję drobiazgów w kie-
runku walki o Ziemię – o tyle ustawianie ceny biodegradowalnych pasków 
na poziomie 450 zł już nie.

Tak, wiem, (nie krzyczcie), że odzież eko także swoje kosztuje. Tak wiem, 
że to prawdopodobnie lepsza inwestycja niż kolejny gadżet. I tak nadal 
uważam, że to absurd, choć pleciona opaska Solo jest naprawdę śliczna 
i zapewne superwygodna. W ogóle opaski Solo to bardzo dobry ruch, acz-
kolwiek już sam sposób doboru ich rozmiaru ma w sobie pewien rozjazd 
całej strategii. Żyjemy w czasach AI, a Apple nawet nie daje na swoich stro-
nach opcji pomiaru nadgarstka z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywi-
stości. Daje za to plik, który musimy wydrukować, potem wyciąć z niego 
maleńki fragment, będący miarką i w końcu zacisnąć kawałek papieru na 
nadgarstku, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie dla nas odpowiedni. 
Możemy też dokonać pomiaru sami, miarką krawiecką, i podać wynik 
pomiaru w cm na stronie, a system sam podpowie nam, jaki rozmiar powin-
niśmy wybrać. W całym tym procesie brakuje mi jednak ducha Apple.

Wracając jeszcze na moment do celu Apple, to jako zwykły klient chciał-
bym lepiej zrozumieć, gdzie dokładnie i co w detalach Apple zmieniło, 
zmienia i zmieni, zanim w 2030 roku ktoś rzuci mi przed oczy hasło: 
Jesteśmy 100% eko! Dlaczego? Dlatego, że potrzeba wiedzy, a nie pustych 
haseł, aby coś faktycznie zmienić. Nie, nie liczę na to, że Tim Cook wyjdzie 
i powie publicznie: „Nasze produkty są tak dobre i tak wyprzedzające kon-
kurencję, że kupowanie nowego modelu częściej niż co trzy lata jest idio-
tyczne”. Choć to akurat byłaby prawda.

Widzicie, problem z tym mam taki, że o ile wyrzucenie ładowa-

rek z pudełek w przypadku nowych Apple Watch oraz wkrótce 

iPhone'ów 12 jestem w stanie zrozumieć i popieram tak samo, 

jak kartonowe wytłoczki i ciągłą ewolucję drobiazgów w kie-

runku walki o Ziemię – o tyle ustawianie ceny biodegradowal-

nych pasków na poziomie 450 zł już nie.
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Polska, rodzina i rewolucja, którą widzą nieliczni
Na koniec krótko o sprawie Polski, bo rzadko zdarza się, że nasz kraj trafia 
na listę krajów wspierających jakąś nową usługę od Apple. A tak się stało 
w przypadku Family Setup (Konfiguracja Rodzinna).

Skupcie się teraz. Family Setup to największa i najważniejsza nowość, 
którą zobaczyliśmy na tej konferencji! To także największy od lat prze-
łom, który może przynieść sporą rewolucję w skali świata. Od teraz dzieci 
i osoby starsze, będące członkami naszej rodziny (iCloud), mogą korzystać 
z Apple Watch LTE bez posiadania smartfona. Jakiegokolwiek smartfona. 
Sparowane z naszym urządzeniem zarządzającym zegarki mogą stanowić 
najtańszą formę kontaktu, kontroli i monitorowania ważnych parametrów 
zdrowotnych naszych najbliższych.

Zakup wersji z modem LTE to wydatek od 1449 PLN (w przypadku modelu 
SE). 1499 PLN za technologię, której nie oferują żadne tanie opaski moni-
torujące, a jednocześnie za urządzenie, które może być swego rodzaju 
intercomem. Genialny ruch ze strony Apple i kolejny powód, przez który 
model SE pobije wszelkie rekordy sprzedażowe w kwartale świątecznym. 
Wrócę do początku i tematu przeźroczystości. Zobaczcie, co robi Apple 
jedną zmianą oprogramowania. Sprawia, że produkt, który już do tej pory 
był niezauważalnym pomocnikiem, staje się dostępny dla wszystkich. Nie 
dla fanatyków, nie dla najbardziej zamożnych, ale dla wszystkich.

Od teraz dzieci i osoby starsze, będące członkami naszej 

rodziny (iCloud), mogą korzystać z Apple Watch LTE bez posia-

dania smartfona. Jakiegokolwiek smartfona. Sparowane 

z naszym urządzeniem zarządzającym zegarki mogą stanowić 

najtańszą formę kontaktu, kontroli i monitorowania ważnych 

parametrów zdrowotnych naszych najbliższych.
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Wpis będzie dość osobisty, ale mam nadzieję, że rzuci trochę (niestety 
negatywnego) światła na prozdrowotne opcje w Apple Watch. Ponad 
miesiąc temu zdiagnozowano u mnie tachykardię. Żeby nie zagłębiać się 
w medyczne szczegóły, nazwijmy ją po prostu napadową. 

Apple Watch 
i tachykardiaPATRYCJA RUDNICKA

@iPatrycjaR

Apple Watch i tachykardia  |  Patrycja Rudnicka
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Z
Zazwyczaj w spoczynku nagle tętno zaczyna mi szybować w górę nawet 
do 160 uderzeń na minutę. Stan taki trwa najczęściej tylko kilka minut i nie 
wymaga podania dodatkowych leków. Chociaż zdarzają się też dłuższe 
epizody, a pierwszy trwał wiele godzin i zakończył się pobytem na SOR-ze. 
W diagnozie pomógł mi… Nie, nie do końca Apple Watch!

Od dawna noszę Apple Watch, obecnie Series 6. Czasami zamiennie 
z innymi zegarkami, ale większość czasu na moim nadgarstku spędza wła-
śnie AW. Na drugim nadgarstku od wielu lat noszę opaskę Fitbit (aktualnie 
Charge 4). Trochę z przyzwyczajenia, trochę dlatego, że mój tata i córka 
też używają Fitbita i czasami rywalizujemy na kroki, trochę dla Fitbit Bingo 
z innymi użytkownikami. Z opaską również śpię. I to właśnie dzięki Fitbi-
towi szybko zauważyłam, że coś jest nie tak.

Pewnego dnia wieczorem siedziałam na kanapie i oglądałam film. Dokład-
nie ostatniego Jamesa Bonda „Spectre”. Pełen spokój. I nagle poczułam, 
że coś jest nie tak. Spojrzałam na Apple Watch, na ekranie widniał puls 62 
uderzeń/min zmierzony 4 minuty wcześniej. A na Fitbicie 133 uderzeń/min 
pokazywane w czasie rzeczywistym. W pierwszym momencie pomyślałam, 
że to błąd, więc odpaliłam na AW ręczny pomiar pulsu. I moim oczom uka-
zało się 140, 145, 156, aż do 162 uderzeń/min. Fitbit pokazywał w tym czasie 
podobne wartości. Szybkie i mocne bicie serca zaczęłam już też odczuwać 
w klatce piersiowej. Odchyliłam się do pozycji półleżącej, zaczęłam powoli 
głęboko oddychać, żeby uspokoić tętno, które spadało do 130 uderzeń/min 
i znowu rosło. Ciągle miałam nadzieję, że zaraz spadnie i wszystko wróci do 
normy. Ale nie spadało. Mąż zadzwonił na 112. Kazano zmierzyć ciśnienie. 
Było wysokie, puls na ciśnieniomierzu pokrywał się z tym, co pokazywał 

Pewnego dnia wieczorem siedziałam na kanapie i ogląda-

łam film. Dokładnie ostatniego Jamesa Bonda „Spectre”. 

Pełen spokój. I nagle poczułam, że coś jest nie tak. Spojrza-

łam na Apple Watch, na ekranie widniał puls 62 uderzeń/

min zmierzony 4 minuty wcześniej. A na Fitbicie 133 ude-

rzeń/min pokazywane w czasie rzeczywistym. 
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zegarek i opaska. Wysłali do mnie karetkę. 
Co ciekawe powiadomienie o wysokim tęt-
nie z Apple Watch dostałam dopiero po 
40 minutach od początku epizodu, gdy aku-
rat ratownicy byli już przy mnie. Jako że nie 
dało się obniżyć mi doraźnie ciśnienia i tętna, 
trafiłam na całą noc na SOR. Podłączona 
do kardiomonitora porównywałam wyniki 
z Apple Watch i muszę przyznać, że tętno 
mierzy bardzo dokładnie. A Fitbit niestety 
czasami tętno trochę zaniżał… 

W ciągu ponad miesiąca miałam ok. 10 
epizodów. Jak więc myślicie, jak się spraw-
dza Apple Watch w kontroli tachykardii 
napadowej? Według mnie nie sprawdza się 
w ogóle. A to dlatego, że sam z siebie mie-
rzy puls co kilka/kilkanaście minut i bardzo 
łatwo wówczas przegapić epizod. Moje 
napady tachykardii trwają obecnie po kilka 
minut. I gdybym polegała tylko na Apple 
Watch, to miałabym cały czas dobry puls, 
bo z epizodami wbijam się akurat pomiędzy 
automatyczne pomiary. Dlatego do kontroli 
używam Fitbita, który puls mierzy w spo-
sób ciągły i nawet jeśli wzrost tętna będzie 
niewielki (do 120 uderzeń/min) i go sama 
nie odczuję (brak silnego kołatania serca 
i tym samym mogłabym przegapić epizod), 
to zobaczę go po fakcie na wykresie HR 
w aplikacji. Tak więc Apple Watch sprawdza 
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się u mnie tylko w trakcie epizodu wychwyconego Fitbitem – odpalam 
wówczas ręczny pomiar pulsu i obserwuję efekty oddychania, picia 
wody i innych metod obniżenia tętna… `

Podobny problem, choć z trochę innymi zaburzeniami rytmu serca, miał 
zresztą mój tata. Używał mojego Apple Watch 4 (sparowanego od nowa 
z jego iPhone’em) ze względu na EKG (wówczas myślałam, że może się 
przyda). Na szczęście nosił też swojego Fitbita (wówczas starego Charge 2, 
którego dostał ode mnie po pierwszym zawale). Czasami podczas krót-
kiego wyjścia (przejście do piekarni lub po moją córkę do przedszkola 
zajmowało jakieś 4–5 minut) puls skakał mu do 120–130 uderzeń/min. 
Apple Watch tego nie wyłapywał, właśnie przez to, że mierzył tętno zbyt 
rzadko. Wyłapywał to Fitbit i podczas wieczornego przeglądania statystyk 
tata zauważył te wzrosty. Od tego czasu podczas spacerów obserwował 
wskazania na Fitbicie i na czas trafił do lekarza i na koronarografię. Wolę 
nie myśleć, jak mogłoby się to skończyć, gdyby polegał tylko na zegarku 
z jabłkiem.

Dlatego kompletnie nie rozumiem, dlaczego Apple nie chce wprowadzić 
w swoich zegarkach możliwości ciągłego pomiaru tętna (mogłaby to być 
opcja „dla chętnych”, tak jak np. w smartwatchach Samsung). Wiele osób 
twierdzi, że wówczas bateria umarłaby po maksymalnie kilku godzinach, 
ale… Pominę tu zegarki sportowe, które wykonane są w innej technologii, 
mają inne zastosowanie i profil użytkowania. Pominę też zegarki Fitbit z serii 
Versa oraz Sense, które mierząc stale puls i w nocy SpO2, na baterii wytrzy-
mują spokojnie kilka dni (ale funkcjonalnie są jednak trochę uboższe niż AW). 
Skupię się na bezpośredniej konkurencji. Jakoś firmie Samsung to się udało. 
Zegarki Galaxy Watch Active 2 i Watch 3 (który mam obecnie pożyczony 
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i sprawdzam, jak działa w porównaniu z Apple Watch) są zbliżone funkcjo-
nalnością do Apple Watch, mają podobny ekran, podobną baterię, a jednak 
mają także ciągły pomiar pulsu i bateria mimo to wytrzymuje prawie dwa 
dni, czyli podobnie jak w zegarkach z jabłkiem. Więc jednak się da. Gdyby 
Apple zaimplementowało ciągły pomiar pulsu w swoim smartwatchu, to 
byłby to zegarek idealny i mógłby pełniej kontrolować stan naszego serca. 

Czy więc Apple Watch sprawdzi się do kontroli 
tachykardii?
Odpowiedź na to pytanie jest trochę złożona. Sprawdzi się, ale tylko 
u osoby, u której epizody przyspieszonego tętna trwają długo (kilkadziesiąt 
minut lub kilka godzin) lub u której tachykardia objawia się stale podnie-
sionym tętnem. Natomiast u kogoś takiego jak ja, gdzie epizody pojawiają 
się nagle i są krótkie, niestety nie zda kompletnie egzaminu. Apple Watch 
to fajny gadżet, który jest przedłużeniem telefonu, dzięki któremu mogę 
zapłacić w sklepie i zgasić zdalnie światło w pokoju córki, gdy już uśnie, 
który pomoże mi utrzymać kondycję dzięki śledzeniu aktywności fizycz-
nej, który pokaże mi, jaka dziś będzie pogoda oraz czy na zewnątrz jest 
smog. Jest to gadżet, dzięki któremu odbiorę rozmowę czy odpiszę na 
wiadomość, będąc kilka metrów od telefonu, ale jednak ja temu gadżetowi 
nie zawierzę, jeśli idzie o pełnię zdrowia mojego serca. Przynajmniej do 
czasu, aż tętno będzie mierzone w sposób ciągły.
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Apple pokazało w tym roku wiele nowości, ale tylko na jedną z nich 
czekałam z prawdziwą niecierpliwością. 

Apple Fitness+ KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Apple Fitness+  |  Kinga Ochendowska
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M
Miałam nadzieję, że Apple uruchomi Fitness+ nieco wcześniej, bo nieco 
wcześniej był mi potrzebny. Głównie w ramach motywacji. Rok 2020 był 
trudny, o ile można go w ogóle tak określić. Fatalny, dołujący, zupełnie nie 
do użytku. Zapewne jak większość ludzi, żeby go przetrwać, zużyłam wszyst-
kie asy z rękawa – gotowałam, piekłam, czytałam książki, organizowałam 
i planowałam. Był to też rok, w którym chodziłam mniej niż zazwyczaj, 
a chodzenie to mój ulubiony rodzaj aktywności. W zasadzie powinno być 
odwrotnie, powinnam chodzić więcej, jak wszyscy. I tu pojawia się paradoks, 
spowodowany głównie przez owych „wszystkich”. „Wszyscy” najechali moje 
wrzosowiska bardzo tłumnie, do tego stopnia, że spacerowanie po nich 
przestało być przyjemnością. Niedzielni wędrowcy, w nieskazitelnie bia-
łych Nike’ach, markowych T-shirtach i Ray Banach wypłynęli na ocean traw, 
przywożąc ze sobą nieokiełznane, kanapowe terierki. Na nic wezwania, żeby 
aktywność odbywać w swoich własnych okolicach – liczba zaparkowanych 
pod wrzosowiskami samochodów jasno pokazała, że mówić można jak do 
ściany. Przy tym aż przykro było patrzeć, jak nastolatki, na siłę wyciągnięte 
z domów przez rodziców, w swoich śnieżnobiałych butkach, z wyraźnym 
obrzydzeniem stąpały po błotnistych brzegach rozległych kałuż. Yoko 
dostawała szału, gdy stada kanapowców okrążały ją z każdej strony, podczas 
gdy właściciele oglądali chmury na błękitnym niebie. Więc podobnie jak 
większość moich sąsiadów, wrzosowisk zaczęłam unikać. To zdecydowanie 
przyczyniło się do spadku fizycznej aktywności. 

Kiedy Apple zaanonsowało Fitness+, poczułam się autentycznie podekscy-
towana. Używanie produktów Apple generalnie wywołuje u mnie poczucie 
spokoju i pewności. Od razu pomyślałam, że nowej usługi mogę użyć do 
obudzenia uśpionej motywacji i powrotu na właściwą ścieżkę. Apple zapo-
wiadało Fitness+ na „późny 2020”, nie spodziewałam się jednak, że owa 
„późność” okaże się literalnym końcem roku. Musiałam więc czekać, zagry-
zając palce. W międzyczasie spróbowałam kilku innych usług, które okazały 
się mało motywujące. Opłaciłam nawet premium w MyFitness Pal i nic 
z tego nie wynikło. Zero pozytywnej energii. 

Niedzielni wędrowcy, w nieskazitelnie białych Nike’ach, marko-
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W końcu jednak doczekałam się i 14 grudnia 2020 Apple uruchomiło moją 
wytęsknioną usługę. Okazało się, jak to było do przewidzenia, że Fitness+ 
jest wszystkim, czego oczekiwałam plus jeszcze więcej. Zamykanie kółeczek 
w Apple Watchu stało się na powrót motywujące, a satysfakcja z ćwiczeń 
przeniosła się na zupełnie inny poziom.

Po pierwsze – trenerzy są świetni. W czasie lockdownu 
pojawił się prawdziwy wysyp filmów treningowych, jednak 
większość z nich prowadzona była w sposób, który niespe-
cjalnie zachęcał do partycypacji. Poza tym, 20 lat i kości 
z gumy miałam jakieś 20 lat temu, ekspresja trenerów 
pozostawiała zaś wiele do życzenia. Z trenerami Apple aż 
chce się ćwiczyć – są odpowiednio motywujący i odpo-
wiednio przyjaźni.

Po drugie – wybór ćwiczeń jest taki, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. Nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu, cho-
ciaż można wykorzystać to, co już mamy w domu. Gdybym 
miała rower treningowy, zapewne pędziłabym na nim jak 
wiatr. Nie ukrywam, po obejrzeniu treningów zastanawiałam 
się, czy nie da się takowego gdzieś tutaj upchnąć. To chyba 
znaczy, że Fitness+ ma moc.

Po trzecie – zamykanie kółeczek w czasie rzeczywistym. Dość często w cza-
sie ćwiczeń nie wiemy, czy wkładamy w nie wystarczająco dużo energii. 
Większość elementów można wykonać minimalnym wysiłkiem, ale żeby 
czerpać z nich maksymalne efekty, trzeba się naprawdę przyłożyć. Możli-
wość śledzenia na ekranie swoich postępów zdecydowanie zwiększa zaan-
gażowanie w ćwiczenia.

Po czwarte – dowolność w długości treningu. Zdecydowanie łatwiej jest 
znaleźć czas, jeśli możemy dostosować aktywność do „okienek” w naszej 
rutynie. Oczywiście prawdziwi zawodowcy wstają o czwartej rano, żeby 
wybiegać/wytrenować wszystko, zanim zaczną dzień, jednak dla większości 
z nas takie rozwiązania nie są praktyczne. Można je stosować przez jakiś czas, 
ale jeśli musimy codziennie zaburzać rytm naszego dnia i udawać przed 
wszystkimi, że nie zasypiamy na stojąco, taka rutyna się nie przyjmie. Mając 
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do dyspozycji możliwość dostosowania treningu do naszych możliwości, 
zwiększamy szansę na to, że będziemy w trenowaniu konsekwentni. 

Nie wiem, ilu ludzi ma tę samą przypadłość, co ja – motywacja działa 
u mnie tak długo, jak długo konsekwentnie wykonuję założone cele. Jeśli nie 
zamknę kółeczek i pojawi się przerwa, ogarnia mnie zniechęcenie – nawet 
jeśli stało się to z powodu choroby czy tego, że akurat tego dnia nie nosiłam 
Apple Watcha. Ta mała wyrwa sprawia, że wyniki przestają być perfekcyjne, 
a co za tym idzie, warte zachodu. Przez pierwszy okres posiadania zegarka 
rygorystycznie zamykałam wszystkie kółeczka i muszę przyznać, że było 
to naprawdę dobrą motywacją. Po jakimś jednak czasie moc kółeczek zde-
cydowanie spadła i teraz mają charakter wyłącznie informacyjny. Dlatego 
mam wielką nadzieję, że Apple Fitness+ utrzyma mnie w stanie gotowości 
i sprawi, że kółeczka będą się zamykały z przyjemnością, a nie z musu.

Reasumując – jestem zachwycona Apple Fitness+. Mam przeczucie, że zosta-
nie moim najlepszym przyjacielem na długo. Jeśli będę miała szczególnie 
spektakularne osiągnięcia w tym zakresie, nie omieszkam się pochwalić 
i relacjonować na bieżąco, czy motywacja zostanie na właściwym poziomie.

Jak na razie trenerów jest sporo i mnóstwo treningów do wypróbowania. 
Do mnie przemawia najbardziej yoga i taniec, widzę też wiele możliwości 
w kategorii „Mindful Chill” i wydaje mi się, że Apple rozwinie tę kategorię 
o medytację.

Pierwsze wrażenia są świetne i oby tak dalej.
Aktywnego Nowego Roku!
I oby był lepszy niż poprzedni.
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W zeszłym miesiącu pisałam o Apple Fitness+. Parę tygodni później 
Apple uruchomiło „Walk with me” – łączący spacer i trening uważności.

Walk with me, 
czyli czas na spacerKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Walk with me, czyli czas na spacer  |  Kinga Ochendowska
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A
Aby przetestować „Walk with me”, musiałam poczekać kilka dni. Angielska 
pogoda nie nastraja, zwłaszcza w południowych regionach. O ile na Północy 
spadł długo zapowiadany, biały i puszysty śnieg, o tyle na Południu dostali-
śmy tylko ulewny deszcz, który zamienił wrzosowiska w błotniste spa. O ile 
ktoś lubi błotne kąpiele.

Jeśli chodzi o Fitness+, to po miesiącu mogę spokojnie powiedzieć, że jestem 
fanką. Pójdźmy nawet o krok dalej – osobą uzależnioną. Do tego stopnia, 
że uruchomiłam okres testowy wszystkim znajomym posiadającym Apple 
Watch. Fitness+ to dobro wielkie – program dostosowany do każdego 
poziomu fizycznej aktywności i wszelkiego rodzaju preferencji. Do tego 
motywujący tak, jak powinien – jeśli ćwiczenia może wykonać ponad 60-let-
nia Molly (Molly Fox – prekursorka fitness z 40-letnim doświadczeniem) 
albo Amir z protezą do kolana (Amir Ekbatani – piłkarz, który stracił nogę 
w wypadku motocyklowym), to kto nie może? Wiem, że Fitness+ nie jest jesz-
cze dostępny oficjalnie w Polsce, ale tych, którzy mieszkają za granicą albo 
posiadają konta w krajach, w których jest dostępny, serdecznie zachęcam. 
Fitness+ to najlepsza usługa, jaką Apple pokazało w ciągu kilku ostatnich lat. 
Wcale nie żartuję.

Jednym z elementów dostępnych w programie jest „Mindfull cooldown”, 
czyli zestaw ćwiczeń rozluźniających po ćwiczeniach właściwych, połączony 
zazwyczaj z krótką medytacją, ćwiczeniami oddechowymi lub treningiem 
uważności. „Walk with me” bazuje na podobnej idei – oferuje spokojny spa-
cer połączony z krótkim, motywacyjnym „podcastem” nagranym przez jed-
nego z celebrytów. Obecnie są dostępne cztery treningi do wyboru – Dolly 
Parton, Shawn Mendes, Draymond Green i Uzo Aduba. Kolejne odcinki mają 
pojawiać się w każdy poniedziałek do kwietnia. Nie ma żadnych informacji na 
temat tego, czy program będzie kontynuowany w przyszłości.

Początkowo poczułam się podekscytowana nowymi możliwościami treningu, 
szybko jednak zaczęłam nabierać co do niego wątpliwości. 

„Walk with me” (...) oferuje spokojny spacer połączony z krótkim, 

motywacyjnym „podcastem” nagranym przez jednego z celebrytów.
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Chodzenie jest jedną z moich ulubionych form aktywności. W pobliżu domu 
mam ciągnące się w nieskończoność wrzosowiska, zapewniające wystarcza-
jąco dużo przestrzeni, by spacery nie stały się nudne i by za każdym razem 
można było odkryć coś nowego. Dlatego też pierwszą z wątpliwości był czas 
trwania podcastu – odcinki mają długość 30–40 min, czyli o wiele za krótko, 
biorąc pod uwagę długość moich spacerów. Po drugie, nie należę do osób 
śledzących celebrytów ani nie interesują mnie ich wewnętrzne przeżycia. Po 
trzecie i być może najważniejsze – chodzę dość szybko, traktując spacer jako 
aktywność treningową/spalającą kalorie. Trening uważności niekoniecznie 

idzie w parze ze stałym wysiłkiem fizycznym, przy-
najmniej w moim rozumieniu tego zagadnienia. Zro-
zumiałe jest więc, że po kilku dniach oczekiwania na 
poprawę pogody mój zapał nieco ostygł. Nie przejmu-
jąc się tym jednak zbytnio, przy pierwszej sprzyjającej 
okazji wybrałam się na spacer z Shawnem Mende-
sem. Starałam się zachować względną obiektywność 
i myślę, że to akurat udało mi się osiągnąć. Natomiast 
„Walk with me” nie będzie stałym elementem moich 
treningów. I już wyjaśniam dlaczego.

Przede wszystkim potwierdziły się wszystkie moje 
obawy: odcinki są za krótkie, jak na moje potrzeby 
i powodują, że tempo chodzenia znacząco spada. Co 
więcej, co kilka minut zegarek „puka” w rękę, wyświe-

tlając na ekranie zdjęcia i powodując, że musimy się zatrzymać/zwolnić, żeby 
je obejrzeć. Po drugie, sama treść i aranżacja audio jest nieco nudna. W zało-
żeniu ma imitować spacer z przyjacielem i osobistą rozmowę. W tle słychać 
śpiewające ptaki, przejeżdżających rowerzystów i śmiejących się ludzi. Jak 
na mój gust to nieco zbyt wiele i sprawia wrażenie sztucznosci. Oczywiście 
niektórym może się podobać, w moim przypadku jednak sprawia, że mam 
wrażenie nierealności sytuacji. Na wrzosowiskach mam tereny zalesione, 
w których śpiewają ptaki i nie potrzebuję sztucznych efektów dźwiękowych.

Oczywiście rozumiem, że spacer ma być doświadczeniem relaksującym 
i motywującym oraz że nie wszyscy mają dostęp do naturalnych tere-
nów. Możliwe, że dla ludzi mieszkających w miastach, zwłaszcza w czasie 
pandemicznego lockdownu, spacerowanie w towarzystwie celebrytów 

W pobliżu domu mam ciągnące 

się w nieskończoność wrzoso-

wiska, zapewniające wystar-

czająco dużo przestrzeni, by 

spacery nie stały się nudne i by 

za każdym razem można było 

odkryć coś nowego.

FELIETONYFELIETONY 321



i słuchanie ich osobistych zwierzeń przy wtórze ćwierkających ptaków 
i rowerowych dzwonków może być atrakcyjne, ja jednak preferuję wła-
sne podcasty albo audiobooki.

Nie twierdzę, że było to doświadczenie nieprzyjemne – powiedziałabym 
raczej, że emocjonalnie obojętne i trochę miałkie, zwłaszcza że opowie-
ści Shawna Mendesa nie przykuły specjalnie mojej uwagi. Z tego samego 
powodu uważam, że nie każdy byłby zadowolony, spacerując z Dolly Parton, 
którą lubię, ale niekoniecznie chciałabym słuchać o jej emocjonalnych prze-
życiach. O ile Fitness+ jest zdecydowanie usługą dla każdego, kto chce upra-
wiać aktywność fizyczną, o tyle „Walk with me” nie jest dla każdego, kto chce 
spróbować treningu uważności. W App Store możemy znaleźć sporo aplikacji, 
które dostarczą dużo lepszych doświadczeń w tym zakresie.

Niezaprzeczalnie Apple bardzo poważnie podchodzi do rynku usług, starając 
się zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników. Różnorodność dostępnych 
opcji jest plusem, możemy bowiem wybierać te z nich, które sprawiają, że 
czujemy się dobrze. Osobiście chciałabym, żeby Apple dodało w ramach tre-
ningu uważności zajęcia tai chi. Jak widać, wszyscy jesteśmy różni. 

Jak mniemam, zanim firma zdecydowała się na wprowadzenie „Walk with 
me”, zrobiła badania rynkowe, które wskazały na zainteresowanie tym 
rodzajem aktywności. Na ich wybór miała z pewnością wpływ pandemia, 
która zostawiła wielu ludzi odseparowanych od przyjaciół oraz rodziny i co 
za tym idzie – stworzyła niszę dla „wirtualnych przyjaciół”, którzy zmotywują 
nas do wyjścia na zewnątrz. Przyjaciele ci powiedzą nam, że pomimo ich 
statusu czują dokładnie to samo co my – czasem są przestraszeni, czasem 

muszą zmierzyć się z własnymi demonami, a jeszcze 
kiedy indziej – rzucić wszystko i zacząć kompletnie 
od nowa. Jeśli czujecie, że to Wasz klimat, to polecam. 

Ja pozostanę przy własnych książkach i podca-
stach, ale będę sprawdzała nowe odcinki w każdy 
poniedziałek. Możliwe, że i dla mnie znajdzie się 
coś interesującego. 

Apple potrafi zaskakiwać.

Niezaprzeczalnie Apple 

bardzo poważnie podcho-

dzi do rynku usług, stara-

jąc się zaspokoić potrzeby 

wszystkich użytkowników. 
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Ostatni rok, z oczywistych względów, był co najmniej dziwny. Pandemia, 
która ogarnęła świat, miała jednak kilka plusów. Jednym z nich jest fakt, 
że dała nam szansę naprawdę docenić nasze domy i ogrody. 

Projekt hot tubKRZYSZTOF MORAWSKI

Projekt hot tub  |  Krzysztof Morawski
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Miejsce, które do tej pory dla wielu z nas było jedynie sypialnią, stało się 
teraz centrum naszego życia. Nie ma się więc co dziwić, że w pewnym 
momencie w sklepach budowlanych brakowało popularniejszych produk-
tów. Skoro pracować się nie dało, skoro i tak musieliśmy siedzieć w domu, 
to dlaczego nie wziąć się za ten remont? Albo zrobić jakieś udoskonalenia, 
na które zazwyczaj nigdy nie było czasu. 

W naszym wypadku szalejący wirus, zakazy podróży i inne atrakcje, które 
zafundował nam COVID-19, oznaczały dodatkowo, że nie mogliśmy z żoną 
wybrać się na zaplanowaną wycieczkę w ramach naszej 10. rocznicy ślubu. 
Powstało więc pytanie: Co zrobić, jeśli nie można nigdzie jeździć? Jaki inny 
prezent możemy sobie z tej okazji sprawić? 

Tak właśnie narodziła się idea projektu hot tub 
Skoro nie można pojechać na egzotyczny wyjazd, dlaczego nie zrobić sobie 
swojego małego kurortu w zaciszu własnego ogródka? Oboje z żoną zawsze 
lubiliśmy wodę, jej szum, dotyk, zapach. Ma ona w sobie coś uspokajają-
cego i relaksującego. Przecież nic tak nie odpręża po ciężkim dniu pracy, 
jak gorąca kąpiel. 

M
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Co ciekawe, dopiero wizyta u naszych znajomych przekonała nas ostatecz-
nie do zakupu jacuzzi. Do tej pory bowiem tego typu atrakcje kojarzyły 
nam się raczej z kurortami spa czy wyjazdami wakacyjnymi. Czymś, co 
robisz raz na jakiś czas i dopóki nie kupiliśmy sobie własnego jacuzzi, nie 
sądziliśmy, że będzie to rzecz, z której tak często będziemy korzystać. 

Największą zaletą hot tuba nie są bąbelki czy masaże (choć są one fajne), 
nie jest nawet to, że spędza się razem więcej czasu (co jest przecież bardzo 
ważne). Nie, największą zaletą hot tuba jest to, że jest „hot”. Nieważne, że za 
oknem jest tylko kilka stopni – tak naprawdę to nawet lepiej. Gdy siedzisz 
w wodzie nagrzanej do 40C, jest ci to zwyczajnie obojętne, możesz w pełni 
cieszyć się urokami spędzania wieczorów na swoim ogródku nawet wtedy, 
gdy normalnie nie chciałoby Ci się wyściubiać nosa z domu. 

No dobra, to jacuzzi… tylko jakie? 
Gdy już decyzja została podjęta, narodziło pytanie, jakie jacuzzi wybrać? 

Normalne, dmuchane, a może drewniane? Dla sześciu osób czy czterech? 
Z podświetleniem czy bez? Ile masaży powinno mieć? Jak to zwykle bywa 
podjęcie decyzji, że coś się chce, jest zazwyczaj dopiero pierwszym kro-
kiem w podróży. 

My ostatecznie zdecydowaliśmy się na dmuchane spa. Z dwóch powo-
dów. Koszty, które są kilkukrotnie niższe w porównaniu do normalnego 
spa oraz fakt, że może ono równie dobrze służyć nam za basen dla 
dziecka, jak i spa dla nas. 

Zaletą „normalnych” hot tubów jest zdecydowanie jakość i ilość różnych 
rodzajów masaży, jakie oferują. Jednak ich głównym minusem jest to, że 
często są to dość specyficznie wyżłobione wanny, w których raczej należy 
po prostu siedzieć w jednym miejscu. 

Jeśli już wiemy, jaki rodzaj spa wybieramy, to następnym kluczowym 
pytaniem, jakie należy sobie zadać, będzie rozmiar. Z własnego doświad-
czenia mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie ma co sugerować 
się opisem producenta o tym, ile osób zmieści się do hot tuba. Czte-
roosobowe wersje są tak naprawdę dla dwóch osób, a sześcioosobowe 
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dla maksymalnie czterech. No chyba że ktoś lubi siedzieć ściśnięty jak 
sardynka. 

Kluczowe jest to, ile miejsca mamy w środku i według mnie jedyna słuszna 
rada w tym momencie to: im większe, tym lepsze. Naprawdę nie ma sensu 
oszczędzać tych kilkuset złotych różnicy w cenie i obniżać sobie komfort 
używania swojego jacuzzi. 

Inne ważne parametry, na jakie warto zwrócić uwagę:
• Czy jacuzzi ma system szybkiego nagrzewania się?
• Jak mocne są wbudowane dysze powietrzne i ile ich jest? 
• Czy spa może być używane przez cały rok? Nawet jak nie chcemy korzy-

stać z niego w zimie, warto wybrać model, który może działać przy 
niskich temperaturach, które przecież mogą zdarzyć się zarówno wiosną, 
jak i jesienią. 

• Czy ma pokrywkę zapewniającą dobrą izolację w celu lepszego utrzyma-
nia temperatury wody? 

Oraz, przede wszystkim, jak głośne jest samo spa. Widzisz, aby poruszyć 
prawie 1000 l wody i zapewnić ci miłe doznania, Twoje spa musi być wypo-
sażone w dość mocną pompę, a ta często działa jak duży odkurzacz. 
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Muszę przyznać, że większość dmuchanych jacuzzi nie różni się od siebie tak 
bardzo. W naszym wypadku to właśnie głośność działania była powodem 
wyboru modelu MSPA Bergen (Model z 2021 roku), który cały mechanizm 
ma wbudowany wewnątrz dmuchanych ścian, a nie wystawiony na zewnątrz. 
Nie dość, że według mnie wygląda to ładniej, to jeszcze dodatkowo nieco 
wycisza działanie samej pompy. 

Hot tub to dopiero początek 
Jak mawia mój tato: „Kupić auto to nie sztuka, sztuką jest je utrzymać”. Nie 
inaczej jest w przypadku hot tubów. Samo jacuzzi jest fajne, ale by móc 
naprawdę się nim cieszyć i jednocześnie nie zbankrutować, używając go, 
warto zadbać o kilka detali i zakupić kilka dodatkowych akcesoriów. 

Przede wszystkim nie polecam stawiać takiego spa bezpośrednio na tra-
wie. Wszelkie kamienie, gałęzie czy inne ostre obiekty mogłyby je bowiem 
przebić. Dodatkowo kontakt z zimną glebą będzie negatywnie wpływał na 
utrzymanie temperatury wody i zwiększy Twoje rachunki za prąd. 

Absolutnie niezbędne jest więc zakupienie ochraniacza podłogi. My zde-
cydowaliśmy się na ten od Lay-Z-Spa oraz dodatkowo na zbudowanie 
małego tarasu z desek dla samego spa. 

Skoro już mowa o prądzie, jeśli swoje jacuzzi podłączacie do prądu 
z gniazdka w domu, warto kupić sobie monitor prądu (np. taki), dzięki 
czemu będziecie w stanie ustalić swoje cykle nagrzewania wody 
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i podtrzymywania jej temperatury, aby ograniczyć koszty związane z uży-
waniem samego jacuzzi. 

Osobnym tematem będzie utrzymanie dobrego stanu wody wewnątrz hot 
tuba. Tu z pomocą przyjdzie wam pływak do dawkowania chloru (np. taki) 
oraz same tabletki z chlorem i środki Ph+ i Ph- do kontrowania stanu Ph 
wody. Polecam używać tabletek z chlorem, gdyż dzięki pływakowi można 
wrzucić 1 tabletkę na prawie tydzień i zapomnieć o temacie (zamiast 
codziennie dosypywać proszek) oraz środki Ph+ i – w formie płynu lub roz-
puszczalnego proszku, tak by łatwiej mieszały się z wodą w spa. 

Przydatne będzie również coś do czyszczenia samego spa, jak i kilka akce-
soriów zwiększających jego użyteczność:
• Zagłówki są akcesorium typu must have – my zdecydowaliśmy się na 

takie i mogę je szczerze polecić każdemu.
• Warte uwagi jest też kupienie wodoodpornego światła LED, dzięki czemu 

będziemy w stanie podświetlić sobie swoje spa. Zwłaszcza nocą daje to 
rewelacyjny efekt. 

• Z innych akcesoriów wartych uwagi wymienić można stoliczek na ręcz-
niki/drinki czy stopień do wejścia do samego spa. 
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• Niegłupim rozwiązaniem będzie też zakup parasola. W dzień ochroni 
przed nadmiarem słońca, a w chłodniejszy dzień może zasłonić nas od 
lekkiego deszczyku. 

Czy w ogóle warto się w to bawić? 
Według mnie – tak. Choć trzeba lubić kąpiele i wodę oczywiście. 

Jacuzzi nie jest czymś, co kupisz, postawisz w ogródku i jest. Musi być stale 
podłączone do prądu, by mogło filtrować wodę i utrzymywać temperaturę, 
trzeba się zainteresować tematem samego dbania o stan wody (przecież 
nie chcesz kąpać się w rosole) itd. 

Niemniej frajda, jaką dostarcza, jest warta całego tego zachodu. Tegoroczna 
wiosna jest niestety wyjątkowo zimna (to dziwne, skoro mamy niby glo-
balne ocieplenie [zimna wiosna jest również oznaką globalnego ocieplenia 
– przyp. Korekty]) i gdyby nie nasze spa pewnie z żoną rzadko korzystali-
byśmy z naszego ogródka, a tak, stał się on centrum naszego wieczornego 
życia i… pretekstem do kolejnego projektu – taras. Ale to już temat na 
zupełnie osobny artykuł.
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