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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
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Kilkumiesięczne ograniczenie wychodzenia z domu dało się we znaki nam 
wszystkim. Mieliśmy czas, by zmniejszyć rosnące przez lata kupki wstydu, 
nadrobić książki i seriale, lecz spotkania ze znajomymi były już zazwyczaj 
online. Obecnie obostrzenia są mniejsze i wreszcie możemy bez większych 
obaw zacząć się ruszać (przynajmniej tam, gdzie nie napotkamy wielu osób, 
bo koronawirus niestety nie odpuszcza). Choć ćwiczyć można też w domu, to, 
mówiąc szczerze, nie zawsze mamy do tego warunki i motywację. Nie pora 
jednak na wymówki, gdy lato na dobre się zaczęło.

W tym specjalnym, wakacyjno–fitnessowym wydaniu, 
chcemy zachęcić Was do bycia częściej offline. Sposobów 
jest aż nadto, a jazda rowerem to jeden z tych przyjemniej-
szych i możliwych do wpasowania w swoją codzienność 
łatwiej, niż mogłoby się komukolwiek wydawać. Potwierdza 
to Napoleon, testując rowery cargo i akcesoria, dzięki którym 
zabierze ze sobą wszystko. Rower może być też sposobem na 
formę – test NS Nike Rag+ 2 Dominika jest tego doskonałym 
przykładem. To wcale nie koniec, bo zamiast skupiać się na 
środku, można też zachwycić się drogą – o tymi właśnie pisze 
Adalbert w swoich felietonach.

W myśl zasady „trening niezmierzony to trening nieodbyty” 
mamy dla Was też testy wielu urządzeń, które niepostrzeże-

nie mierzą naszą aktywność… lub jej brak. W tym wydaniu przyglądamy się 
szczególnie dokładnie Samsungowi, który oferuje dojrzały ekosystem pro-
duktów fitnessowych. Jeśli obawiacie się, że sportowy zegarek będzie duży 
i niewygodny, koniecznie zajrzyjcie też do tekstu Ani o Withings Move ECG.

Przeczytajcie też koniecznie wywiad z Szymonem Kobylińskim, który choć 
teraz poświęca cały swój czas rowerom, to w przeszłości zajmował się czymś 
zupełnie innym i bardzo prawdopodobnym jest, że spotkaliście się z jego 
twórczością wcześniej. I tak, będziecie zaskoczeni.

Liczę, że to wydanie będzie dla Was inspiracją do tego, by wznowić swoje 
treningi bądź zwyczajnie zaplanować przynajmniej ten jeden, krótki spacer 
dziennie. Bo możecie, wreszcie.
           Paweł Hać 
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W latach 90. był frontmanem jednego z najpopularniejszych 
zespołów rockowych w Polsce. Potem zaczął projektować jedne 
z najładniejszych i najlepszych rowerów na świecie. Rozmawiam 
z Szymonem Kobylińskim.

Szymon Kobyliński 
– przez muzykę do rowerów

Szymon Kobyliński – przez muzykę do rowerów |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Dominik Łada - Szymon Kobyliński, to zbieżność nazwisk? Zawsze byłem 
wielkim fanem, nawet swego czasu uczęszczałem na zajęcia z rysunku do 
profesora. W sumie teraz nadal jestem fanem, tyle że Twoim. Mocno mnie 
motywujesz, jak obserwuję Cię codziennie na Stravie.

Szymon Kobyliński - Miło słyszeć. Osobiście 
nigdy nie poznałem mojego imiennika, ale byli-
śmy spokrewnieni. Tak BTW – kiedyś, gdy byłem 
jeszcze nastolatkiem, sporo rysowałem, a moja 
mama jest malarką (Maria Górska-Kobylińska).

DŁ - Co było pierwsze: rower czy muzyka?
SK - Rower. W latach 70. i 80. mieszkałem w Lon-
dynie i tam kręciłem codziennie na parkingu 
przed domem na kultowym dziś rowerze Raleigh 
Chopper. Od tamtej pory cały czas miałem kon-
takt z rowerem. Mniej więcej na początku lat 90., 
kiedy założyliśmy zespół, kupiłem swoje pierw-
sze MTB. Miałem okresy, w których jeździłem 
więcej i też takie, kiedy jeździłem mniej, ale tak 
naprawdę przez całe życie rower towarzyszył mi 
stale. Okres, w którym trochę przystopowałem 
z regularnym jeżdżeniem, to notabene moment, 
kiedy założyłem firmę rowerową (powód: brak 
czasu i konieczność sprzedania całej swojej 
stajni, by pozyskać troche kapitału...).

DŁ - Nie brakuje Ci muzyki? Nie myślałeś o tym, 
aby wrócić do grania?
SK- Gram cały czas na akustycznej gitarze, ale 
jest to typowe granie „ogniskowe”. Do grania 

w zespole, koncertów, estrady itd. zupełnie mnie nie ciągnie. Zresztą 
w dniu, kiedy postanowiłem, że odchodzę z Blendersów, odstawiłem gitarę 
całkowicie na pięć lat. Trochę kojarzy mi się to z historiami wielkich kola-
rzy, którzy z kolei po zakończeniu kariery sportowej odstawiali na wiele lat 
rowery. Patrząc z perspektywy czasu, uważam, że tworzenie firmy rowero-
wej jest zajęciem bardziej kreatywnym, niż rypanie tych samych szlagierów 
dzień w dzień na trasie koncertowej.

WYWIAD 11



DŁ - Wróćmy do rowerów. Skąd zrodził się pomysł, aby stworzyć własną markę? 
Można powiedzieć, że byłeś pionierem w tej dziedzinie na polskim rynku.
SK - Tak naprawdę nie był to mój pomysł. Ówczesny kolega, a dziś wspól-
nik w firmie Creme, zobaczył, że importujemy jakieś części tajwańskie 
(pod oryginalnymi, azjatyckimi markami typu SUPER-X-MEGABIKE) i że 
całkiem dobrze się sprzedają. Namówił mnie do tego, bym sam wymyślił 
jakiś brand. Na początku uznałem, że jest obłąkany – byłem przekonany, 
że prawdziwą firmę rowerową może założyć tylko ktoś, kto ma na imię 
Gary i mieszka w Kalifornii. W końcu jednak przekonałem się i tak powstała 
marka Northshore Extreme. Sukces był natychmiastowy. Nie mogliśmy 
nadążyć z dostawami. Wszystkie kierownice, pedały, mostki i piasty, które 
produkowaliśmy, sprzedawały się na pniu. Myślę, że przyczyniły się do tego 
takie czynniki, jak dobra cena, fajne opakowanie, celna komunikacja, no 
i przede wszystkim wielka nisza, jaka istniała na rynku komponentów do 
„ekstremalnej” jazdy.

DŁ - Jaka była historia poszczególnych marek? W tej chwili, jak dobrze 
liczę, masz cztery: Octane One, NS Bikes, Rondo i Creme. Pierwsze trzy 
w pewnym zakresie pokrywają się zastosowaniem. Co je wyróżnia?
SK - O pierwszej z nich już wspomniałem (Northshore Extreme przemia-
nowaliśmy na NS Bikes ze względów patentowych). NS określiłbym na tle 
konkurencji jako „niegrzecznego chłopca w świecie kujonów”. To marka 
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z hardkorowymi korzeniami i myślę, że nawet 
nasze rowery gravelowe mają ten specyficzny 
charakter. Kolejną marką, którą uruchomi-
liśmy, był Octane One. Koncepcja tej marki 
polega na innym kanale dystrybucji niż NS 
(bezpośredniej sprzedaży do konsumentów) 
oraz na innej strukturze cenowej. W roku 
2010 powstała marka Creme Cycles. Inspiracją 
do podjęcia tego kroku było to, że wszyscy 
jeździliśmy wtedy do pracy czy na kawę itd. 
na miejskich rowerach konkurencji, które 
wydawały się nam okropnie nudne. Około 
cztery lata temu na plaży w moim drugim 
domu, którym jest Fuerteventura, palcem na 
piasku naszkicowaliśmy z moim przyjacielem 
plan nowej marki szosowej – która w końcu 
wyewoluowała do lidera w segmencie gravel 
na całym świecie. Rondo jest marką, w której 
najmocniej stawiamy na innowacje i cały czas 
próbujemy potrząsać konserwatywnym świa-
tem szosowym.

DŁ - Dlaczego Twoje rowery są bardziej znane 
za granicą niż w Polsce? Wchodząc na strony 
internetowe, ktoś, kto nie wie, że jesteście 
polską firmą, będzie przekonany, że prędzej 
jesteście firmą z USA, bo jest zakładka US, 
a nie ma PL…
SK - Nie wiem, czy tak jest do końca. Kilka 
lat temu ta teza może byłaby prawdziwa, 
ale obecnie rynek polski bardzo się rozwi-
nął. Wydaje mi się, że zmieniło się mentalne 
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nastawienie do produktów polskich, a kult amerykańskich marek też tro-
chę podupadł. Polska jest jednym z naszych najważniejszych rynków, ale 
oczywiście bardzo mnie to cieszy, że odnieśliśmy też duży sukces w Niem-
czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz USA. Śmiem twierdzić, że do tego 
ostatniego państwa wysyłamy więcej rowerów niż jakakolwiek inna firma 
z Europy Wschodniej (w sensie wartościowym, nie ilościowym). Z kolei 
będąc w Berlinie, wystarczy na pół godziny usiąść przy jakiejś ścieżce 
rowerowej i gwarantuję, że w tym czasie przejedzie jakiś Creme.

DŁ - Gratuluję zdobycia prestiżowego tytułu Bike of the Year 2019 za 
model Rondo HVRT CF0. Dlaczego nie słychać o tym zbyt głośno u nas?
SK – Ha… być może za słabo staraliśmy się, by to nagłośnić!

DŁ - Jesteście takim unicornem branżowym – silna marka w środowisku, 
rzesza wiernych fanów, świetne rowery, które jednocześnie są jednymi 
z najładniejszych na rynku, bardzo ładnie zaprojektowanych – czy to jest 
właśnie sposób na budowanie marki i prowadzenie sprzedaży?
SK - Dla nas tak. Być może nie jest to jedyna recepta, ale my nie potrafimy 
inaczej. Nigdy nie będziemy produkować rowerów masowych. Estetyka, 
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ergonomia, wyjątkowy wygląd – to dla nas wartości fundamentalne. Bar-
dzo mnie zaskoczył jeden z najważniejszych dziennikarzy rowerowych 
na świecie – redaktor dużej niemieckiej gazety – który zadał mi wprost 
pytanie: „Jak to jest możliwe, że najpiękniejsze rowery na świecie pocho-
dzą z kraju, który nie ma absolutnie żadnego dorobku w sferze designu?”. 
Poczułem się jednocześnie doceniony, ale też poniżony i od tego czasu 
postanowiłem, że naszą misją będzie zmienianie sposobu myślenia świata 
o polskich produktach konsumenckich.

DŁ - Jeśli możesz zdradzić: który rynek jest dla Was największy, najważ-
niejszy? I jaki segment produktów? Bestseler?
SK - Rynek niemiecki przytłacza wszystkie inne. A najwięcej rowerów 
sprzedajemy w kategorii gravel i dirt.

DŁ - Jak obecna, dziwna sytuacja na świecie, rzeczywistość koronawiru-
sowa, wpłynęła na biznes rowerowy?
SK - W pierwszym momencie byliśmy przestraszeni nadchodzącą czkawką 
w łańcuchu dostaw. Następnie byliśmy przerażeni, kiedy po kolei zamykali 
się nasi klienci na całym świecie, a my zostaliśmy z tysiącami rowerów na 
magazynie. Na szczęście ani jeden, ani drugi czynnik nie miał wpływu dłu-
gofalowego i obecnie mamy absolutnie rekordową sprzedaż.

DŁ - Jesteś bardzo wiarygodny w tym, co robisz, od razu widać, że rower 
to pasja. Wszyscy ci, którzy Ciebie obserwują na Stravie, wiedzą, że 
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robisz dziennie kilkadziesiąt kilometrów 
na rowerze. Na czym jeździsz najczęściej? 
Szosa, gravel, MTB?
SK - Rzeczywiście kocham rowery i to we 
wszystkich formach. Mam sześć rowerów 
w garażu i każdy z nich jest równie mocno 
zajechany. Jeśli ktoś by przyparł mnie do 
muru i kazał wymieniać, które z tych „dzieci” 
kocham najbardziej, wybrałbym taką kolej-
ność: MTB (XC), gravel, szosa, pumptrack, 
MTB (Enduro). No ale mój elektryczny rower 
miejski też muszę wymienić, ponieważ uży-
wam go codziennie – ale to traktuję w kate-
gorii „utility”. Myślę, że najbardziej obrazowo 
sytuację pokazują następujące liczby: roczny 
przebieg na rowerze ok. 12 tys. km (w tym 
dojazdy do pracy), roczny przebieg w moim 
samochodzie – 500 km.

DŁ - Czy testujesz wszystkie swoje nowe 
modele? Czy masz jakiś ulubiony rower, na 
którym najczęściej jeździsz?
SK – Niestety, mamy już zbyt wiele modeli, 
więc nie jestem w stanie angażować się 
w testowanie każdego z nich, natomiast jest 
kilka kategorii, które nadal doglądam lub 
wręcz jestem odpowiedzialny za ich rozwój. 
W ostatnich latach był to model Synonym, 
który jest niejako urzeczywistnieniem mojego 
roweru marzeń, maszyny, którą od zawsze 
chciałem mieć. Ponadto zajmuję się rozwojem 
całej linii rowerów dziecięcych i od lat pracuję 
nad tymi rowerami wraz z moim synem oraz 
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jego kolegami i koleżankami. Jeździmy kilka razy w tygodniu i wydaje mi 
się, że naprawdę sporą bazę wiedzy już zdobyłem na ten temat.

DŁ - Na koniec chciałem się jeszcze spytać o Twoje tipy dotyczące trenin-
gów rowerowych. Co mógłbyś polecić, zasugerować naszym czytelnikom, 
tym mniej zaawansowanym i też tym bardziej.
SK - Jeśli ktoś naprawdę chce iść do przodu, to musi jeździć mocno. Luźne 
wycieczki i kręcenie kilometrów jest fajne, ale jeśli chcemy dobrze wypaść 
na zawodach i ustawkach, nie odbędzie się bez interwałów, plucia krwią 
i rzygania w krzakach. To jest szczególnie istotne dla amatorów, którzy 
w przeciwieństwie do prosów nie mogą kręcić po 20 godzin tygodniowo 
i budować w ten sposób gigantycznej „bazy”. Ktoś, kto ma 8–12 godzin 
tygodniowo do dyspozycji na treningi, musi cisnąć full gaz! Polecam 
książkę „The Time Crunched Cyclist”. Może nie jestem Peterem Saganem, 
ale jestem w stanie przyjeżdżać w czołówce wyścigów lokalnych, na któ-
rych większość zawodników mogłaby być moimi dziećmi.

DŁ - Dzięki za rozmowę.
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Niełatwo jest zmienić swoje przyzwyczajenia tak, by żyć po prostu 
zdrowiej. Równie trudno dostrzec te wszystkie różnice, gdy funkcjonuje 
się już z nimi od dłuższego czasu. Faktem jest, że dzięki urządzeniom 
smart łatwiej pozostać aktywnym przez cały dzień, szczególnie, gdy 
same do tego zachęcają. Przetestowałem, jak wygląda to w ekosystemie 
urządzeń Galaxy.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Dzień fit  |  Paweł Hać

Dzień fit

Konieczność wstawania wcześniej niż inni domownicy sprawia, że nie 
mogę od tak po prostu użyć brzęczącego budzika. Zamiast niego na nad-
garstku wibruje Galaxy Watch Active2, który ma zapisany harmonogram 
alarmów na cały tydzień. Smartwatch zostaje na moim nadgarstku właści-
wie każdej nocy, staram się ładować go w ciągu dnia, by monitorował też 
mój sen. Tym razem udało się wyspać, prawdopodobnie dzięki temu, że 
położyłem się spać tylko chwilę po północy i szybko zasnąłem, a w nocy 
fazy głębokiego snu były długie i regularne.

7:30
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Po prysznicu wprowadzam śniada-
nie do Samsung Health. Nie przykła-
dam się specjalnie do precyzyjnego 
odnajdywania potraw, dodałem tam 
ręcznie jedynie kilka dań, które często 
jem, a nie znalazłem w bazie niczego 
podobnego. Gdybym poświęcał na tę 
czynność więcej niż minutę po każdym 
posiłku, wytrzymałbym prawdopodob-
nie tydzień. Na smartfonie przeglądam 
jeszcze informacje, a kawę, którą w tym 
czasie piję, dodaję do bilansu dnia za 
pomocą widżetu na zegarku, bo tak 
jest szybciej.

7:50

Gdy tylko to możliwe, samochód zosta-
wiam w garażu i zamiast niego wybie- 
ram rower. Nie spieszę się rano, by nie 
przyjechać do biura zmęczonym, ale  
włączam pomiar przejazdu na smart- 
watchu. Spalam przecież kalorie, które 
liczą się do bilansu, ponadto pod koniec 
dnia statystyki wyglądają po prostu lepiej, 
gdy znajdzie się tam coś więcej niż liczba 
postawionych kroków. Pomiar ma jesz-
cze jedną zaletę – Galaxy Watch Active2 
pokazuje mi sporo informacji, takich jak 
czas przejazdu, długość trasy czy tętno. To 
przydatne funkcje, gdy eksperymentuję 
z różnymi trasami dojazdu.

8:30
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Staram się trzymać regularnych pór posił-
ków, nie zawsze jednak udaje się mi zjeść 
zdrowo. Po dodaniu do Samsung Health 
obiadu i spojrzeniu na widżet zarządza-
nia wagą widzę, że przekroczyłem liczbę 
kalorii, jaką mogę przyjąć, by tracić wagę 
zgodnie z ustalonym celem (a po trzech 
miesiącach siedzenia w domu jest co 
spalać). Aplikacja proponuje kilkanaście 
minut spaceru lub sporo krótszy bieg, 
ale decyduję się na ten pierwszy. Moduł 
zarządzania wagą uważam za jeden 
z najbardziej przydatnych elementów 
Samsung Health – jest bardzo czytelny, 
proponowane aktywności są sensowne 
i osiągalne, a ponadto mogę go podejrzeć 
też na smartwatchu.

Do bilansu dnia dochodzi kolejna kawa, 
zegarek sygnalizuje też, że zbyt długo się 
nie ruszam. Z propozycji ćwiczeń wybie-
ram skręty tułowia, bo nikt nie siedzi 
akurat obok i nie będę mu przeszkadzał. 
Ćwiczenie trwa kilkadziesiąt sekund 
– to niewiele, a wystarcza, by plecy nie 
zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Na 
co dzień pracuję na laptopie, ale jako 
alternatywę mam Samsung DeX, który 
sprawdza się świetnie w wykonywaniu 
mniejszych zadań. Podpinam Galaxy S20+ 
bezpośrednio do monitora przez USB-C, 
by po chwili na ekranie mieć interfejs 
desktopowy, sprawnie wykorzystujący 
klawiaturę i mysz.

11:30

14:00
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Powrót do domu był na tyle szybki, że 
zapomniałem włączyć pomiaru przejazdu. 
Galaxy Watch Active2 zmierzył go jednak 
automatycznie. Podobnie działa to pod-
czas chodu i biegu, a także pływania i kilku 
innych aktywności. O ile gdy wychodzę 
specjalnie na trening, pamiętam, by włączyć 
śledzenie go, to już chodząc na dłuższych 
dystansach zazwyczaj o tym nie myślę.

Po kolacji i opanowaniu sytuacji 
w domu pora na bardziej zaplano-
waną aktywność. Widżet na tarczy 
smartwatcha nie przewiduje deszczu, 
a temperatura spadła już do sensow-
nego poziomu, więc można pobiegać. 
Wcześniej dorzucam do playlisty na 
Tidal kilka utworów, zapisuję ją offline 
na zegarku i łączę z nim Galaxy Buds+. 
Telefon zostaje w domu, przy krótkich 
przebieżkach nieopodal domu nie jest 
mi do niczego potrzebny.

Słuchawki towarzyszą mi nie tylko 
podczas biegania, ale i wieczorem, gdy 
czytam przed pójściem spać. W Sam-
sung Health, w zakładce Świadomość, 
włączam jeden z podkładów z dźwię-
kami natury. O tej porze sprawdza się 
znacznie lepiej niż muzyka czy podcasty. 
Mam tu też kołysanki, gdyby okazało 
się, że nie tylko  ja mam dziś problem 
z zaśnięciem.

20:30

23:30

17:30

Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung
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Wymiana danych pomiędzy urządzeniami i ich ścisła współpraca 
otwierają przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości. Zegarek 
może w pewnym stopniu zastąpić telefon, a opaska na nadgarstku 
zmierzy aktywność i wyświetli powiadomienia nawet wtedy, gdy jest 
jedynym urządzeniem, jakie mamy pod ręką. W ekosystemie urządzeń 
Samsung Galaxy sprzęt się wzajemnie uzupełnia, dzięki czemu zawsze 
jesteśmy w kontakcie, a każdy krok, który zrobimy, zostanie odnotowany.

Ekosystem 
Samsung GalaxyPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Ekosystem Samsung Galaxy  |  Paweł Hać
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Zegarki
Na pierwszy rzut oka nie odróżniają się od klasycznych zegarków, mają 
wymienne paski i działają na jednym ładowaniu przynajmniej kilka dni. 
Smartwatche Galaxy mogą niezauważenie towarzyszyć nam na co dzień, 
zbierając dane o naszej aktywności, i mierząc treningi – te trafiają do Sam-
sung Health i innych aplikacji, dzięki którym można je analizować i rywa-
lizować z innymi. Przesłana na smartwatch muzyka może być odtwarzana 
bezpośrednio na sparowanych przez Bluetooth słuchawkach, ale zegarek 
może też posłużyć do kontrolowania jej, jeśli źródłem jest smartfon. Łącz-
ność LTE w Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active2 pozwala pozostać 
w kontakcie zawsze, nawet wtedy, gdy smartfon zostanie w domu.
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Słuchawki
Galaxy Buds+ to świetne słuchawki do 
smartfonu… i nie tylko. Bardzo dobrze współ-
pracują bezpośrednio ze smartwatchami 
Galaxy, co przydaje się szczególnie, gdy 
mamy zegarek z modemem LTE. Dzięki nim 
możemy rozmawiać nie tylko bezpośrednio 
przez wbudowany mikrofon i głośnik, zbliża-
jąc nadgarstek do twarzy. Nie trzeba ich też 
parować, jeśli wcześniej powiązaliśmy je ze 
smartfonem Samsung Galaxy. Są one wtedy 
przypisywane do konta Samsung i widać je 
od razu na każdym urządzeniu, na którym 
się logujemy. Galaxy Buds+ integrują się nie 
tylko z urządzeniami Samsung, ale i z serwi-
sem Spotify – wystarczy przytrzymać palec 
na jednej z nich, by uruchomić odtwarzanie 
z niego muzyki.

Opaski
Choć są mniejszymi i prostszymi urządze-
niami niż smartwatche, opaski Galaxy Fit 
oraz Galaxy Fit e są równie funkcjonalnym 
elementami ekosystemu. Monitorują ruch, 
sen i tętno, co długofalowo pozwala ocenić 
trendy w naszej kondycji i zdrowiu. Wszyst-
kie te informacje zapisywane są w Samsung 
Health, dokładnie tak samo, jak ma to miejsce 
z danymi ze smartwatchy Samsung Galaxy. 
Jednocześnie odbierają powiadomienia, 
a Galaxy Fit pozwala też korzystać z gotowych 
odpowiedzi. Obie są niedoścignione w czasie 
pracy na jednym ładowaniu, wytrzymując 
około tygodnia.
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Smartfony
Smartfon to centrum komunikacji, rozrywki i pracy. 
W przypadku Samsung Galaxy to też główny element 
ekosystemu, współpracujący bezpośrednio ze wszyst-
kimi akcesoriami i serwisami. Trafiają tu nie tylko dane 
aktywności z zegarków i opasek, ale też inne informa-
cje, niezwiązane ze sportem. Powiadomienia o wszyst-
kich mogą pojawić się natychmiast na nadgarstku, 
a jeśli mamy na nim jednego ze smartwatchy Galaxy, 
jesteśmy w stanie od razu odpowiedzieć na wiadomo-
ści. W ten sposób powiadomienia na telefonie stają 
się mniej ważne, a te na ekranie zegarka bądź opaski 
są bardziej dyskretne. Na smartfonie dane chronione 
są przez Samsung Knox, co ma znaczenie nie tylko 
w użytku prywatnym, ale i firmowym. Telefon to też 
urządzenie, na którym przeglądamy efekty treningów, 
wprowadzam posiłki i nawodnienie – to najwygod-
niejszy sposób, aplikacje fitnessowe są obecnie na tyle 
zaawansowane, że odczytamy z nich nawet rozbudo-
wane analizy. Logując się na smartfonie na konto Sam-
sung, zyskuję dostęp zarówno do kopii zapasowych 
pozostałych urządzeń, jak i do plików w chmurze oraz 
danych aplikacji. Ponadto to najlepszy sposób, by słu-
chawki Galaxy Buds+ sparować tylko raz.

muzyka

powiadomienia, muzyka, rozmowy

aktywność, treningi
muzyka, rozmowy

Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung
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Od samego noszenia opaski fitness czy rejestrowania treningów na 
smartwatchu nikt jeszcze nie poprawił swojego samopoczucia ani 
kondycji. Dobry pomiar to dopiero połowa zadania, drugą jest natomiast 
to, co zrobimy z tymi wynikami i do jakich zmian nas zmotywują.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Health – pomiary to nie wszystko  |  Paweł Hać

Samsung Health 
– pomiary to nie wszystko
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Do codziennego monitorowania aktywności korzystamy zazwyczaj 
z urządzenia na nadgarstku: opaski lub smartwatcha. Dane, które zbiorą, 
trafiają do aplikacji na smartfonie i to właśnie w niej są analizowane. 
Samsung Health jest właśnie takim centrum, w którym lądują wszystkie 
informacje związane z naszą aktywnością, będące podstawą dla plano-
wania zmian w stylu życia, diecie i dalszych treningach. Podsumowy-
wanie przebytych kilometrów i spalonych kalorii już dawno przestało 
być szczytem możliwości oprogramowania fitness. Teraz, dzięki dostę-
powi do znacznie większej ilości informacji i rozbudowanym funkcjom 
społecznościowym, pełni też funkcję trenera (a w przypadku posiłków 
i przypadających na dni wzmożonej konsumpcji spadków aktywności, 
również sumienia). Kto zresztą powiedział, że każdy chce schudnąć, prze-
biegając po kilkadziesiąt kilometrów tygodniowo? To brzmi jak plan, lecz 

nie dla każdego – czasem brakuje nam nie aktywności, a właśnie spo-
koju, snu i ustabilizowania diety. To wszystko składa się nie tylko na 
dobre zdrowie, ale i samopoczucie.

Aktywność, nawet, gdy jej nie mierzysz
Mogłoby się wydawać, że do monitorowania aktywności nie-
zbędna jest przynajmniej opaska. Tymczasem nawet smartfon 
potrafi z niezłym przybliżeniem określić zarówno liczbę kroków, 
jak i spalane przy tym kalorie, a dłuższy, ciągły ruch uznaje za tre-
ning. Samsung Health jest samodzielną aplikacją, która na dodatek 
działa zarówno na systemie Android, jak i na iOS. Jeśli na każdym 
urządzeniu zalogujemy się kontem Samsung, to nasze wyniki będą 
się sumować. To szczególnie przydatne, gdy nosimy je ze sobą 
na zmianę (bo na przykład jeden ze smartfonów jest służbowy 
i w weekend z niego nie korzystamy). Mając na ręku opaskę lub 
smartwatch, nie musimy martwić się już tym, czy nie zapomnie-
liśmy na spacer telefonu. Mają one też dodatkowe funkcje, któ-
rych telefon nie zapewni: dane aktywności widoczne są zawsze 
na tarczy, o ile tylko wybierzemy odpowiedni widżet, a na Galaxy 
Watch Active2 do treningu możemy przejść bezpośrednio z jednej 
z dostępnych tarcz. Szybki rzut oka na ekran pozwoli też ocenić, 
czy pogoda pozwoli nam wyjść na trening, czy też nie.
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Pomysł na siebie
Przysłowiowe wzięcie się za siebie jest 
teoretycznie proste: postanawiamy, że 
będziemy biegać, więc zakładamy buty, 
wychodzimy i pokonujemy te kilka kilo-
metrów niezłym tempem. Następnego 
dnia robimy to samo, nieco wydłuża-
jąc dystans. Po tygodniu codziennych 
zmagań mamy dość bólu wszystkiego, 
braku postępów i nudy, bo od kilku dni 
robimy to samo. Może to przejaskra-
wiony przykład, ale pokazuje, jak wcale 
nie rzadko kończy się pominięcie pla-
nowania aktywności. Samsung Health 
oferuje wiele programów treningo-
wych, dzięki którym każdemu powinno 
udać się uniknąć powyższej sytuacji. 
Programy są podzielone tematycznie, 
wszystkie mają też określony poziom 
trudności, szczegółowy harmonogram 
i szacowany czas trwania. To pozwala 
na wpasowanie treningów w rytm 
swojego dnia tak, by później nie mieć 
wymówki do pozostania na kanapie. 
Wiele programów składa się z krótkich, 
kilkunastominutowych sesji, na dodatek 
niewymagających zazwyczaj sprzętu 
(w opisie każdego z nich widnieje infor-
macja, jeśli taki jest potrzebny). Przy 
pierwszym uruchomieniu sekcji z pro-
gramami podajemy swoje preferencje, 
dzięki którym aplikacja dobiera nam 
potencjalnie najbardziej interesujące 
nas treści. Samsung Health daje też 
dostęp do wybranych artykułów na 
temat zdrowia, diety i sportu – wszyst-
kie trafiają do zakładki Odkryj.
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Lodówka pod kontrolą
Nawet regularne treningi mogą nie 
wystarczyć, by schudnąć bądź zbudo-
wać masę mięśniową. Równie istotna 
jest odpowiednia dieta, a kontrolowa-
nie tego, co jemy, nie zawsze jest pro-
ste. O ile łatwo pilnować pory posiłku 
czy wykluczyć jakieś potrawy, to już 
do liczenia bilansu kalorycznego czy 
kontrolowania nawodnienia zdecy-
dowanie lepiej wykorzystać aplikację. 
W Samsung Health zaimplemento-
wano prostą wyszukiwarkę produktów 
spożywczych, która pozwala szybko 
zapisywać zjadane potrawy. Jeśli jakie-
goś produktu nie ma w bazie, a znamy 
jego kaloryczność, możemy dodać go 
ręcznie (da się też wprowadzić bardziej 
szczegółowe informacje o jego skła-
dzie). Oczywiście nie chodzi tu o to, 
by podliczyć wszystko co do grama, 
ale regularne wprowadzanie posił-
ków daje świetny ogląd na to, czy są 
one prawidłowo dobrane do naszych 
potrzeb. W aplikacji Samsung Health 
oraz z poziomu widżetów w smartwat-
chach Samsung można też jednym 
dotknięciem dodać wypitą wodę lub 
kawę – przydatne, zwłaszcza w upały. 
Program rejestruje też wagę i odsetek 
tkanki tłuszczowej, które można wpro-
wadzić ręcznie bądź za pomocą wag 
zgodnych z Samsung Health.
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Dobra noc
Regeneracja podczas snu jest niezbędna zarówno po treningu, jak 
i po przeciętnym pod względem aktywności dniu. Noc nocy nierówna 
i pomimo tego, że możemy utrzymywać stałe godziny chodzenia spać 
i wstawania, każdego ranka nasz stopień wypoczęcia będzie inny. Moni-
torowanie snu jest ważne nie tylko dla własnego komfortu, ale i dla zdro-
wia – chroniczne zmęczenie może być efektem zbyt częstych wybudzeń 
lub zbyt płytkiego snu, którego sami nie jesteśmy w stanie zauważyć. Do 
pomiaru jakości snu najlepszy jest smartwatch, mamy go stale na nad-
garstku, a więc może rejestrować nasze ruchu w nocy (odpowiadające 
płytkiej i głębokiej fazie snu). Galaxy Watch Active2 ma mocną baterię, 
która pozwala używać go kilka dni bez przerwy. Jednak należy pamię-
tać, że na rzeczywistą żywotność baterii ma wpływ wiele czynników, np. 
intensywność użytkowania, rodzaj używanych aplikacji i wiele innych. 
Galaxy Watch Active 2 jest też bardzo zgrabnym i lekkim zegarkiem – te 
dwie cechy sprawiają, że dobrze sprawdza się w roli monitora snu. Na co 
dzień rejestruje też tętno, które z kolei umożliwia określenie poziomu 
stresu w ciągu dnia. Podsumowanie tych danych widoczne jest w Sam-
sung Health, ale w przypadku gwałtownego skoku tętna powiadomienie 
pojawia się natychmiast na wyświetlaczu zegarka. Jeśli potrzebujemy 
wsparcia w zrelaksowaniu się, w Samsung Health znajdziemy programy 
medytacyjne, kojące podkłady dźwiękowe oraz historie ułatwiające zasy-
pianie. Gdy mamy mniej czasu bądź warunki nie sprzyjają całkowitemu 
wyciszeniu się, możemy uruchomić krótką sesję ćwiczeń oddechowych 
bezpośrednio na Galaxy Watch Active2.

Rekord dzielnicy
Chodząc po zakupy bądź do pracy, czy po prostu spacerując, nie sposób się 
z kimkolwiek ścigać. Tymczasem każda z tych aktywności jest dobra dla naszego 
zdrowia i warto się do nich motywować. Jak się okazuje, jest to bardzo proste, 
o ile tylko towarzyszy nam smartfon lub smartwatch. W zakładce Razem Sam-
sung Health możemy zobaczyć, jak liczba zrobionych przez nas kroków wypada 
na tle znajomych. Ta prosta miara sprawia, że aby dołączyć do rywalizacji, wystar-
czy smartfon Samsung. Co więcej, możemy też dołączyć do istniejącego wyzwa-
nia lub stworzyć własne, dla wybranych osób. Postępy widać nie tylko w Samsung 
Health, ale i na niektórych tarczach smartwatchy Samsung.

Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung
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Jeśli miałbym wskazać, co przydaje się mi podczas biegania, to 
z pewnością nie są to plączące się kable. Samsung Galaxy Buds+ 
to nowa wersja słuchawek bezprzewodowych od Samsung, które 
świetnie sprawdzą się trakcie różnego rodzaju aktywności fizycznej.

Samsung Galaxy Buds+ 
– do biegania i do biuraPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Samsung Galaxy Buds+ – do biegania i do biura  |  Paweł Hać
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Samsung ma już spore doświadczenie w produkcji słuchawek true wire-
less, a Galaxy Buds+ to ulepszona wersja zeszłorocznego modelu. Ich 
wzornictwo jest bardzo stonowane, nie wyglądają jak sprzęt sportowy, 
co jest akurat zaletą, bo pasują do różnych strojów i okazji. Dostępne są 
w czterech wariantach kolorystycznych, prócz klasycznej czerni i bieli 
mamy też czerwień i niebieski. Mają konstrukcję dokanałową, więc zapew-
niają dobrą izolację od dźwięków otoczenia, a do ich ładowania i trans-
portu służy dedykowane etui. Na zewnątrz każdej słuchawki mamy dwa 

mikrofony, dodatkowy znajduje się po wewnętrznej, skie-
rowanej do przewodu słuchowego stronie. Tam też umiesz-
czono piny ładowania oraz czujnik zbliżeniowy, wykrywający, 
czy słuchawka jest w uchu. Obudowa wykonana jest z błysz-
czącego plastiku, który na panelach dotykowych mieni się 
w kilku odcieniach. Są niewielkie i dobrze pasują do ucha, 
a dzięki temu, że oprócz standardowej gumowej nakładki 
mają też „skrzydełko”, trzymają się bardzo stabilnie nawet 
podczas ćwiczeń. W komplecie dostajemy trzy komplety 
nakładek i skrzydełek, jeśli ten drugi element jest dla nas 
zbędny, to w najmniejszym rozmiarze jest tylko opaską na 
słuchawkę, więc nie czuć go w uchu. Do słuchawek dołą-
czony jest też przewód USB-A - USB-C do ładowania.

Dzięki temu, że 

oprócz standar-

dowej gumowej 

nakładki mają 

też „skrzydełko”, 

trzymają się bardzo 

stabilnie nawet pod-

czas ćwiczeń.
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Etui ładujące ma gniazdo USB-C, podobnie jak smartfony 
Samsung, ale można je też naładować bezprzewodowo za 
pomocą ładowarki zgodnej ze standardem Qi, a także przy 
użyciu funkcji Wireless PowerShare, dostępnej w Samsung 
Galaxy S20+ i innych flagowcach tego producenta. Jest na tyle 
małe, że zmieści się w kieszeni jeansów, podoba się mi też jego 
błyszczące wykończenie. Nie dość, że jest spójne z wyglądem 
słuchawek, to dodatkowo ułatwia wyciąganie go z kieszeni. Na 
zewnątrz oraz w środku umieszczono po jednej diodzie sygna-
lizującej stan naładowania akumulatora – to jedyny wyraźny 
element, na pokrywie jest jeszcze logo producenta, ale nie kon-
trastuje mocno z kolorem obudowy. Pozwala wydłużyć pracę 
słuchawek nawet o 11 godzin, co w połączeniu z kolejnymi 11 
godzinami pracy słuchawek na jednym ładowaniu, daje niemal 
dobę bez konieczności szukania gniazdka. To świetny wynik, 
którego próżno szukać w innych słuchawkach true wireless. 
Etui umożliwia błyskawiczne ładowanie, po około 3 minutach 
Galaxy Buds+ mogą odtwarzać muzykę przez kolejną godzinę.

Proces parowania słuchawek ze smartfonami Galaxy jest bły-
skawiczny, bo wystarczy otworzyć przy telefonie etui ładujące  
by zostały wykryte na smartfonie. Oczywiście można je też 
sparować z innymi urządzeniami, również przez Bluetooth. 
Automatycznie dodawane są do konta Samsung, przez co 
można korzystać z nich bez parowania na innych urządzeniach, 
na których jesteśmy zalogowani. Do konfiguracji Galaxy Buds+ 
potrzebna jest aplikacja Galaxy Wearable – to uniwersalny pro-
gram, który obsługuje też inne akcesoria Samsung, nie ma więc 
potrzeby instalowania osobnego programu do każdego nowego 
akcesorium. Aplikacja dostępna jest na innych urządzeniach 
z systemem Android, a także na iOS. Program ma bardzo przej-
rzysty interfejs, zmiana ustawień jest błyskawiczna, co więcej, 
funkcje rozsądnie podzielono. Zmiana korekcji oraz stopnia 
przekazywania dźwięku otoczenia widoczna jest na pierwszym 
ekranie, natomiast te bardziej zaawansowane, takie jak zmiana 
zachowania paneli dotykowych słuchawek, czytanie powiado-
mień czy aktualizacja oprogramowania znajdują się w menu 
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niżej. Można włączyć też eksperymentalne funkcje, umieszczone w sekcji 
Labs – wśród nich znajdziemy tryb gry (minimalizujący opóźnienia w prze-
syłaniu dźwięku), podniesienie maksymalnej głośności oraz włączenie 
odczytywania dotyku na krawędziach panelu dotykowego.

Zawsze ostrożnie podchodzę do sterowania dotykowego w słuchawkach. 
Powierzchnia panelu jest niewielka, a ponadto nie widzę jej, gdy mam 
słuchawki w uszach. W Galaxy Buds+ uproszczono sterowanie, panele roz-
poznają tylko przytrzymanie palca i stuknięcia, więc kontrolowanie odtwa-
rzania jest dużo prostsze. Dodatkowo można włączyć regulację głośności 
przez stukniecie w krawędź panelu, ale to tylko opcja, która domyślnie 
pozostaje nieaktywna. Do przytrzymania panelu każdej ze słuchawek 
można przypisać jedną z kilku akcji, w tym regulację poziomu głośności, 
uruchomienie Bixby, słyszenie dźwięku otoczenia oraz włączenie Spotify. 
Panele da się też zablokować, wtedy pozostaje nam sterowanie z telefonu 
lub smartwatcha. Kontrolowanie odtwarzania przypadło mi do gustu, pod-
czas chodzenia nie sprawia oczywiście żadnego problemu, ale i w czasie 
biegu bez trudu kontrolowałem odtwarzanie.

Bardzo ważną funkcją jest przekazywanie dźwięku otoczenia, którą przy-
pisałem do przytrzymania jednego z paneli dotykowych. Ma trzy poziomy 
intensywności, do biegania po mieście zdecydowanie polecam ten najwyż-
szy. Galaxy Buds+ są dokanałowe, a przez to skutecznie izolują od hałasu 
z zewnątrz, co w przypadku pokonywania przejść dla pieszych i biegania po 
drogach osiedlowych może okazać się nie zaletą, a wadą. Z włączonym prze-
kazywaniem dźwięku słyszę otoczenie, w tym nadjeżdżające samochody. 
Dzięki temu, że mogę przełączać tę funkcję z poziomu słuchawek, włączam 
ją, gdy tylko wbiegam na długi odcinek chodnika czy do parku, gdzie jest 
bezpiecznie. Funkcja działa dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów, przydają 

Po około 3 minutach ładowania Galaxy Buds+ mogą 

odtwarzać muzykę przez kolejną godzinę
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się one też podczas rozmów. W zwykłych słuchawkach dokanałowych nie 
sposób uniknąć uczucia znajdowania się pod wodą, bo nasz własny głos sły-
szymy stłumiony. Przekazywanie dźwięku z zewnątrz do słuchawek sprawia, 
że rozmowa jest dużo bardziej naturalna. Mikrofony są ponadto dobrej jako-
ści, moi rozmówcy słyszeli mnie zawsze wyraźnie.

Brzmienie słuchawek sportowych musi być mocne, z dobrze brzmiącym 
basem. W Galaxy Buds+ zastosowano głośniki dwudrożne, a za ich brzmie-
nie odpowiada AKG. Może się to wydawać zabiegiem na wyrost, ale sły-
chać, że takie rozwiązanie się sprawdza. Korektor słuchawek jest domyślnie 
ustawiony na podbicie basów i w takiej konfiguracji brzmią najlepiej. Słu-
chawki dokanałowe mają tendencję do zawężania sceny, tu jednak prze-
strzeń jest dość duża, nie ma też problemów z separacją instrumentów. 
Wspomniany już bas jest zróżnicowany, może wybrzmiewać miękko i cie-
pło, tworząc tło dla pozostałych dźwięków, jak i uderzać krótko i mocno. 
Słychać, że jest lekko podbity, niezależnie od utworu, w tych z mocnymi 
niskimi tonami może być zbyt intensywny i tam faktycznie zmiana korek-
cji na bardziej płaską będzie uzasadniona. Środek bardzo dobrze radzi 
sobie ze zróżnicowanym wokalem, który jest dobrze słyszalny, aczkolwiek 
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nieprzesadnie wyeksponowany (tyczy się to zwłaszcza mniej wyrazistych, 
niskich głosów). Góra brzmi czysto, jest pod kontrolą, potrzeba bardzo 
dużej głośności, by zaczynała doskwierać. Galaxy Buds+ mają własne, lekko 
ocieplone brzmienie, z wyraźnym środkiem i górą.

Małe, dobrze brzmiące słuchawki, które na dodatek zapewniają sensowną 
izolację, ale pozwalają też usłyszeć otoczenie – tak jednym zdaniem można 
opisać Galaxy Buds+. Są efektem bardzo konsekwentnej ewolucji. Dzięki 
temu, że Samsung skupił się na dopracowaniu najważniejszych funkcji, 
wypadają one świetnie. Bateria jest rekordowo wytrzymała, sterowanie 
proste, a dzięki temu wygodne i świetnie trzymają się w uszach. Do tego 
brzmią bardzo przyjemnie – lubię słuchawki z własnym charakterem, 
a w tych słychać, że osiągnięty efekt był zamierzony. Gdybym miał wskazać 
uniwersalne, ale i wygodne słuchawki, które miałyby służyć i na co dzień, 
i na treningu, te byłyby moim pierwszym wyborem.

Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung

SPRZĘT 38



Co na nadgarstek?  |  Paweł Hać

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Co na nadgarstek?
Galaxy Watch
Zegarek, który ma służyć na co dzień, musi 
mieć możliwie uniwersalny wygląd. Galaxy 
Watch na pierwszy rzut oka nie odbiega 
wzornictwem od klasycznych zegarków, 
zwłaszcza, gdy ma stale włączony ekran. 
To duży chronograf z obracanym bezelem, 
kopertą ze stali nierdzewnej oraz z dwoma 
przyciskami na prawym boku. Występuje 
w dwóch rozmiarach koperty, 42 oraz 
46 mm – obie wersje są duże i masywne, 
ważą odpowiednio 49 i 63 gramy (nie licząc 
paska). Paski są wymienne, co więcej, 
możemy zainstalować również takie ze 
standardowym mocowaniem teleskopo-
wym. Smartwatche Samsung otrzymały 
niedawno aktualizację oprogramowania 
One UI, a Galaxy Watch nie jest wyjątkiem. 
Wprowadza on między innymi odświeżony 
wygląd interfejsu, wydłuża czas pracy na 
baterii i usprawnia śledzenie aktywności. 
Galaxy Watch to sprzęt uniwersalny, ale 
z dostępem do wszystkich funkcji fitnesso-
wych, wliczając w to śledzenie aktywności 
przez Samsung Health (a także przez inne 
aplikacje sportowe), analizę snu oraz moni-
torowanie treningów. Co więcej, wersja 
z LTE pozwala zostawić w domu smartfon, 
nawet na cały dzień, i pozostawać w kon-
takcie z innymi.46 mm – to średnica największej 

wersji Galaxy Watch
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Galaxy Watch Active
Dla osób, które spędzają dużo czasu, trenując, mniejszy i lżejszy zegarek 
może okazać się wygodniejszy. Galaxy Watch Active zdecydowanie do takich 
należy – waży zaledwie 25 gram (bez paska). Jest też zauważalnie mniejszy 
i cieńszy od Galaxy Watch, koperta ma średnicę 40 mm, pozbawiona jest 
też ruchomego pierścienia. Konstrukcja jest też lżejsza dzięki zastosowaniu 
aluminiowej koperty, która w zależności od wariantu kolorystycznego, jest 
wykończona matowo lub na błysk. Dzięki czterem kolorom koperty oraz 
ośmiu kolorom pasków można łatwo dopasować go do swojego stylu (co 
więcej, pasują do niego też paski ze standardowym mocowaniem). Jedną 
z unikalnych funkcji Galaxy Watch Active jest monitorowanie stresu, bazu-
jące na regularnym odczycie tętna. Zegarek potrafi poinformować nas, gdy 
nasz poziom stresu rośnie, a także proponuje szybkie ćwiczenia oddechowe 
bądź medytację, by wrócić do równowagi. Równie ważny dla dobrego samo-
poczucia jest sen, Galaxy Watch Active monitoruje jego jakość, potrafi nawet 
określić długość jego poszczególnych faz.

5 ATM – nawet takie ciśnienie 

wytrzymuje każdy smartwatch 

i opaska Samsung
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Galaxy Watch Active2
Najnowszy zegarek sportowy w ofercie Samsung, 
czyli Galaxy Watch Active2, łączy w sobie lekkość 
i dużą funkcjonalność. Ma największy wyświetlacz 
spośród wszystkich zegarków Samsung, jego śred-
nica w większej wersji koperty (o średnicy 44 mm) 
mierzy aż 1,4”. Mniejszy model ma kopertę o śred-
nicy 40 mm i ekran o 0,2” mniejszy. Dostępny jest 
w wersji z LTE, więc zapewnia łączność wszędzie, 
nawet, gdy nie mamy ze sobą telefonu. Podobnie 
jak Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active, jest 
wodoodporny (do ciśnienia 5 ATM), ma stopień 
ochrony IP68 i spełnia standard MIL-STD-810G. 
W tym smartwatchu pierścień do nawigacji jest 
dotykowy, przez co zegarek ma bardziej jednolity, 
łagodniejszy kształt. W Galaxy Watch Active2 roz-
budowano funkcje treningowe, zegarek rozpo-
znaje automatycznie 7 rodzajów aktywności, więc 
nawet, jeśli zapomnimy go uruchomić, nie tracimy 
pomiaru. Ponadto rozbudowano już istniejącą apli-
kację treningową o nowe funkcje związane z bie-
ganiem. Smartwatch pilnuje teraz naszego tempa 
i powiadamia, gdy spada lub rośnie zbyt mocno. 
Dla osób chcących trenować regularnie przygo-
towano 7 programów treningowych dla biegaczy. 
Na każdym z zegarków Samsung możemy zapi-
sać muzykę do słuchania offline – Galaxy Watch 
Active2 ma 4 GB pamięci, co wystarczy by pomie-
ścić nawet bardzo długą playlistę. Galaxy Watch 
Active2 dostępny jest w edycji Under Armour, która 
oprócz nowej tarczy i funkcji sportowych, wyróżnia 
się kompatybilnością z inteligentnymi butami bie-
gowymi Under Armour z linii HOVR.

7 rodzajów aktywności –   

Galaxy Watch Active2 rozpoznaje 

tyle sportów automatycznie
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Galaxy Fit
Dla osób mocno przyzwyczajonych do klasycznych 
zegarków opaska jest bardzo dobrą alternatywą dla 
smartwatcha. Nie dość, że jest mniejsza, to dodatkowo 
wymaga znacznie mniej uwagi, choćby ze względu na 
długo działającą baterię. Galaxy Fit wytrzymuje bez łado-
wania nawet 8 dni, mierząc w międzyczasie aktywność. 
Opaska jest bardzo lekka, waży zaledwie 23 gramy, a jej 
wodoodporna obudowa (do ciśnienia 5 ATM) pozwala nie 
zdejmować jej do kąpieli. Ma podłużny, dotykowy ekran 
OLED, na którym oprócz godziny mogą wyświetlać się 
inne informacje. Galaxy Fit może nie tylko śledzić aktyw-
ność i tętno, ale też rejestrować aż 90 typów treningów. 
Możemy wybrać 10 ulubionych, które będą dostępne 
natychmiast w aplikacji. Opaska potrafi również wykryć 
go automatycznie, więc możemy w ogóle do niej nie 
zaglądać, a jedynie obejrzeć podsumowanie w aplikacji 
Samsung Health na smartfonie.

Galaxy Fit e
Galaxy Fit e to najprostszy i najbardziej przystępny sposób 
na monitorowanie aktywności w ekosystemie Samsung. Ta 
prosta, ważąca zaledwie 15 gramów opaska, potrafi moni-
torować aktywność i treningi, a także wyświetlać powia-
domienia ze smartfonu. Jest wodoodporna (do ciśnienia 5 
ATM), stąd też może towarzyszyć nam podczas większości 
codziennych aktywności. Galaxy Fit e wyposażono też 
w czujnik tętna i akcelerometr, dzięki którym możliwe 
jest dokładniejsze mierzenie wysiłku oraz analiza snu. 
Dzięki zastosowaniu monochromatycznego, kontrasto-
wego wyświetlacza PMOLED, treść jest widoczna w słońcu, 
a bateria wystarcza nawet na tydzień pracy. Jak na tak 
małą opaskę, to znakomity wynik. Paski są wymienne, 
więc niezależnie od tego, na jaki wariant kolorystyczny 
się początkowo zdecydujemy, zawsze możemy go zmienić 
(a do wyboru jest kolor czarny, biały oraz żółty).

8 dni – tyle czasu na jednym 

ładowaniu wytrzyma Galaxy Fit

15 gramów – tyle waży Galaxy Fit e, 

najlżejsza opaska sportowa Samsung
Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung
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Teoretycznie jedynym sprzętem potrzebnym do biegania są wygodne 
buty, a cała reszta jest opcjonalna. Nie sposób się z tym nie zgodzić, 
aczkolwiek już po kilku treningach okazuje się, że warto wspomóc się 
w wysiłkach dodatkowym sprzętem, który nie tylko ułatwi śledzenie 
postępów, ale i uczyni aktywność przyjemniejszą.

Niezbędnik treningowyPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Niezbędnik treningowy  |  Paweł Hać
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Nie ma już chyba na rynku smartfonu, który nie oferowałby wbudowa-
nego modułu GPS. To podstawowy element, dzięki któremu telefon może 
posłużyć do rejestracji treningu. Wystarczy zainstalować jedną z darmo-
wych aplikacji, złapać sygnał i rozpocząć trening. Teoretycznie każdy tele-
fon się nadaje, jednak z doświadczenia wiem, że jest przynajmniej kilka 
istotnych funkcji i cech, które sprawiają, że smartfon radzi sobie z tym 
lepiej. Samsung Galaxy S20+ towarzyszył mi ostatnio zarówno podczas 
jazdy rowerem, biegania i zwykłych spacerów, codzienną aktywność mie-
rzył też Galaxy Watch Active2. Galaxy S20+ służył mi przede wszystkim do 
podglądu danych treningów, choć tworzyłem też na nim playlisty i robiłem 
nim zdjęcia, natomiast Galaxy Watch Active2 był urządzeniem, na które 
zerkałem podczas aktywności, ponadto miałem go na ręku zawsze, więc 
nawet gdy gdzieś szedłem, włączałem śledzenie marszu, nie zaglądając do 
telefonu. Na Galaxy Watch Active2 można odbierać najważniejsze powia-
domienia, połączenia i wiadomości bez konieczności przerywania treningu 
i szukania telefonu. Galaxy S20+ cechuje się kilkoma rzeczami, na które 
na co dzień łatwo przestać zwracać uwagę, natomiast podczas treningu 
okazują się niezmiernie przydatne. Podstawą jest wodoodporność, nieraz 
zdarzyło mi się zmoknąć podczas biegania, ponadto smartfon z wyso-
kim stopniem ochrony IP dużo pewniej używa się np. do robienia zdjęć 
w niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych. Trenując w dzień, nie 
sposób też nie docenić jasnego, kontrastowego wyświetlacza, szczególnie 
jeśli smartfon jest zamontowany w uchwycie na kierownicy roweru i służy 
nam do odczytywania bieżących parametrów aktywności. Takie sytuacje 
drenują też baterię, ale ta w Galaxy S20+ jest na tyle mocna, że używanie 
go w roli komputera rowerowego ciągiem przez godzinę powodowało 
spadek o około 20% (i to przy włączonym odświeżaniu ekranu 120 Hz, 
podświetleniu na 100%, wyłączonym oszczędzaniu baterii oraz aktywnym 
Wi-Fi i Bluetooth). Niektóre przejazdy nagrywam – montuję telefon na 
kierownicy bądź trzymam go w dłoni, jeśli jadę po pustej ścieżce. W takich 
sytuacjach niezastąpiona jest optyczna stabilizacja obrazu, w Galaxy S20+ 
działa wyśmienicie, ponadto można z niej korzystać nawet podczas nagry-
wania w jakości Full HD. Samsung opracował jeszcze jedno rozwiązanie, 
które ratuje w momencie, w którym na trening zabieramy rozładowane 
słuchawki. Wireless PowerShare pozwala zmienić smartfon w ładowarkę 
indukcyjną, którą zasilimy inne urządzenie zgodne ze standardem Qi. 
Można w ten sposób naładować choćby Galaxy Buds+.
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Otwartość smartfonów na aplikacje firm trzecich to coś oczywistego. 
Android daje dostęp do ogromnej bazy programów, a podobieństwa pomię-
dzy telefonami różnych producentów sprawiają, że ich ewentualne dopaso-
wanie do konkretnego sprzętu nie jest potrzebne. Trochę inaczej wygląda 
to w przypadku smartwatchów, w których mamy już większą różnorodność 
systemów. Wykorzystywany w smartwatchach Samsung system Tizen ma 
pokaźną bibliotekę popularnych programów, w tym multiplatformowych 
aplikacji sportowych i muzycznych. Ich dostępność na nadgarstku jest szcze-
gólnie ważna podczas intensywnego treningu, gdy nie możemy sięgnąć po 
smartfon. Nie wyobrażam sobie zresztą, by wychodząc pobiegać bez tele-
fonu czy też jechać rowerem, mając smartfon w plecaku, odcinać się nagle 
od możliwości kontrolowania odtwarzania, nie wspominając już o podglą-
dzie bieżących danych treningu. Na smartfonie korzystam z kilku aplikacji 
fitnessowych (bo nie wszyscy znajomi używają tej samej), a także z dwóch 
serwisów streamingowych. Odkąd na moim nadgarstku zagościł Samsung 
Galaxy Watch Active2, dołączyła do nich jeszcze aplikacja Calm, służąca 
mi również do treningu, ale głowy. Warto również wspomnieć o Samsung 
Health, aplikacji dostępnej na urządzenia Android i iOS, która oferuje szereg 
narzędzi do monitorowania kondycji, analizuje przebieg snu i kontroluje 
poziom stresu sugerując odpowiednie ćwiczenia oddechowe.  

Endomondo
Jeśli miałbym wskazać aplikację, z której korzysta najwięcej 
moich znajomych, byłoby to właśnie Endomondo. Mogę jedy-
nie przypuszczać, że za jej popularność odpowiada zarówno 
bardzo przystępny interfejs, jak i mnogość dyscyplin sportu 
i aktywności, które pozwala śledzić. Aplikacja ma bardzo 
dobry interfejs na smartfonie, więc nawet jeśli nie mamy 
żadnego zegarka sportowego, możemy wygodnie rejestrować 
trening. Wyświetlane są podstawowe informacje, czyli czas 
trwania aktywności, przebyty dystans, tempo i spalone kalo-
rie – to informacje, które dla wszystkich początkujących będą 
wystarczające. Oczywiście program zbiera znacznie więcej 
danych, które przejrzeć można w podsumowaniu. Tym, co 
wyróżnia Endomondo, jest położenie nacisku na wzajemne 
interakcje pomiędzy użytkownikami – wzajemne komentarze 
i polubienia sprawiają, że główny ekran przypomina portal 
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społecznościowy. Aplikacja daje zresztą możliwość połą-
czenia z wieloma innymi programami fitnessowymi (w tym 
z Samsung Health) oraz portalami. Endomondo ma jednak 
nie tylko podstawowe, ale i bardziej zaawansowane funkcje. 
Pozwala tworzyć plany treningowe dopasowane do naszych 
celów, oferuje też szczegółowe analizy treningów i tętna. Pro-
ponowanie pobliskich tras stworzonych przez użytkowników 
to kolejna funkcja, która przydaje się zwłaszcza w nowych 
i nieznanych nam miejscach. Na Galaxy Active2 można nie 
tylko śledzić trening, ale też wybierać kilka różnych predefi-
niowanych widoków i ustawiać sobie kluczowe elementy n 
ekranie wg preferencji. Ponadto da się też wybrać jasny lub 
ciemny motyw, ten pierwszy jest czytelniejszy w mocnym 
słońcu, ale skraca czas pracy na baterii smartwatcha.

Strava
Początkowo, gdy aplikacje fitnessowe specjalizowały się 
w konkretnych dyscyplinach sportu, Strava zyskała miano 
najlepszego programu dla rowerzystów. Ponadto traktowana 
była zawsze jako bardziej profesjonalne narzędzie, głównie 
przez dobry interfejs w przeglądarce oraz zbieranie szcze-
gółowych danych treningów. Przez lata znacznie się zmieniła 
i teraz z powodzeniem może posłużyć do śledzenia wielu 
popularnych dyscyplin, do kolarstwa i biegania dołączyło 
kilkanaście dyscyplin, głównie powiązanych z narciarstwem 
i sportami wodnymi (to także jedyny znany mi serwis, który 
różnicuje jazdę na zwykłym rowerze oraz e-bike'u). Pod-
stawowym widokiem w programie jest oś czasu, na której 
wyświetlają się nie tylko aktywności nasze i znajomych, ale 
też pojawiają się wyzwania i wskazówki. Wszystko po to, by 
zmotywować do wysiłku i rywalizacji. Wyzwania są zróżni-
cowane, mamy zarówno proste zadania pokroju przejecha-
nia rowerem określonego, niezbyt dużego dystansu w ciągu 
miesiąca, jak i takie, do ukończenia których musimy mieć 
niezłą kondycję (nikt bez odpowiedniego przygotowania 
nie jest bowiem w stanie przebiec choćby półmaratonu). 
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Strava pozwala zrzeszać się w klubach, co sprzyja wymianie 
doświadczeń i dyskusji o trasach i sprzęcie. Unikalną cechą 
serwisu są segmenty, czyli odcinki na mapie, na których 
porównywane są wyniki użytkowników. To jedna z tych bar-
dzo mobilizujących funkcji, motywująca do poprawiania 
własnych wyników na ulubionych trasach, każdy segment 
ma bowiem własną tabelę wyników. Strava pozwala zapi-
sywać aktywności z poziomu smartfonu oraz smartwatcha, 
i choć aplikacja działa bardzo dobrze na telefonie, to na nim 
używam jej do przeglądania zapisanych treningów, podczas 
gdy do logowania ich zdecydowanie wolę zegarek. Na Galaxy 
Watch Active2 możemy wybrać tryb treningu oraz zmienić 
podstawowe ustawienia wyświetlania. Podczas aktywności 
widzimy zarówno czas treningu, jak i tempo, spalone kalorie 
czy międzyczasy – pola danych zmieniają się, w zależności od 
dyscypliny sportu. Fizyczne przyciski smartwatcha pozwalają 
wygodnie wstrzymać i wznowić trening w każdych warun-
kach, nawet w ulewnym deszczu. Dane lądują automatycznie 
w aplikacji, w której można szczegółowo przejrzeć aktywność. 
Szczególnie przydatne są wykresy, na których widać nie tylko 
prędkość czy tętno, ale też jego strefy (określające intensyw-
ność wysiłku). W podsumowaniu pojawia się też oczywiście 
trasa, międzyczasy, dodane zdjęcia oraz wspomniane wcze-
śniej segmenty.

Spotify
Spotify nie trzeba nikomu przedstawiać – to jeden z najpopular-
niejszych serwisów muzycznych, który całkiem niedawno wzbo-
gacił się o kolejny, istotny dział, czyli podcasty. Pod względem 
proponowania nowej muzyki nie ma dla mnie lepszego serwisu. 
Zarówno playlisty tematyczne, związane z wykonawcami, których 
lubię, jak i te, które zawierają nowe utwory, są zawsze przynaj-
mniej dobre. Aplikacja Spotify jest bardzo prosta w obsłudze, 
pozwala tworzyć ze znalezionych utworów i albumów własną 
bibliotekę muzyki i playlisty, a także upubliczniać je i współtwo-
rzyć je wspólnie z innymi osobami. Część podcastowa Spotify 
została bardzo dobrze zaprojektowana, dostała zmodernizowany 
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interfejs, dopasowany do innego rodzaju treści. Odtwarzacz 
pozwala przeskakiwać szybko o 15 sekund w obu kierunkach, da 
się też regulować prędkość odtwarzania (słuchanie na niewielkim 
przyspieszeniu jest idealne do nadrabiania zaległości). Ponadto 
mamy oczywiście dostęp do pełnych opisów odcinków, wraz 
z możliwością przeskakiwania do wskazanych miejsc. Po wykryciu 
połączenia z samochodem interfejs przełącza się na uproszczoną 
wersję. Dobrze integruje się też z aplikacjami do nawigacji, w któ-
rych wyświetla się w formie prostego odtwarzacza. Posiadacze 
subskrypcji Premium mogą pobierać muzykę offline, i o ile na 
smartfonie, który ma zazwyczaj połączenie z internetem, nie dla 
każdego może to być istotne, to już możliwość zapisania playlisty 
na Galaxy Watch Active2 i wyjścia na trening bez telefonu zdecy-
dowanie robi różnicę. Sterowanie muzyką z poziomu smartwatcha 
nie przysparza problemów, natomiast warto przygotować sobie 
playlistę jeszcze na telefonie, na większym wyświetlaczu.

TIDAL
Na co dzień korzystam z różnego audio z górnej półki, które 
potrafi w pełni wykorzystać nie tylko potencjał standardowej 
jakości streamingu, ale i radzi sobie z odtwarzaniem muzyki 
w formatach bezstratnych. Właśnie dlatego korzystam z TIDAL 
– jedynego serwisu, który udostępnia pliki nawet w jakości 
studyjnej, czyli zazwyczaj 96 kHz i 24 bitach (określone mia-
nem Master Quality Audio). Wbrew pozorom, ma on sens nie 
tylko na dużym, stacjonarnym audio, ale też na smartfonach. 
Samsung Galaxy S20+ obsługuje kodek aptX, cechujący się 
lepszymi parametrami dźwięku niż podstawowy kodek SBC. 
Kodek ten wykorzystywany jest w słuchawkach bezprze-
wodowych, i to nie tylko tych z najwyższej półki, a różnice 
w jakości brzmienia są łatwo zauważalne. Ponadto TIDAL 
udostępnia też muzykę w standardzie dźwięku przestrzen-
nego Dolby Atmos, wykorzystywanego zazwyczaj w filmach. 
W porównaniu do standardowego formatu dźwięku, mamy tu 
szerszą scenę i lepsze uczucie rozmieszczenia instrumentów, 
bycia otoczonym dźwiękiem. Dolby Atmos jest obsługiwany 
w wielu smartfonach Samsung, w tym oczywiście w Galaxy 
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S20+. TIDAL to nie tylko muzyka, ale i klipy wideo, krótkie 
filmy dokumentalne o artystach, wywiady i nagrania z kon-
certów i pojedynczych występów. Sporo tu ekskluzywnych 
materiałów, dostępnych w ramach TIDAL Originals. To przede 
wszystkim dla nich warto zaglądać do tej sekcji. Aplikacja 
w wersji na system Tizen jest bardzo prosta, ale ma wszystkie 
niezbędne funkcje, czyli przełączanie playlist, wyszukiwanie 
i obsługę utworów zapisanych offline.

Calm
Treningi są potrzebne, by zachować kondycję ciała, ale utrzy-
manie równowagi umysłu jest równie istotne i wcale nie tak 
proste, jak mogłoby się wydawać. Calm jest bardzo unikalnym 
serwisem, który w tym pomaga. Zawiera wiele zróżnicowanych 
sesji medytacji, zarówno dla początkujących, jak i bardziej obe-
znanych w temacie osób, a ich baza codziennie się rozszerza. 
Udział w sesjach jest wygodny również z uwagi na to, że możemy 
sterować nimi z poziomu Galaxy Watch Active2, bez rozpraszania 
się wyświetlaczem smartfonu. Na medytacji się jednak nie koń-
czy, bo choć serwis się na niej skupia, to ponadto ma też sekcje 
związane ze snem i muzyką, wykłady tematyczne oraz ćwiczenia 
pozwalające się rozciągnąć i zrelaksować. Najchętniej zaglądam 
do sekcji snu, w której znajdują się opowiadania czytane przez 
aktorów i inne, rozpoznawalne osoby (wśród nich jest choćby 
Matthew McConaughey, Eva Green czy Stephen Fry). W sekcji 
muzyki, prócz spokojnych utworów, znajdziemy też kołysanki 
(uwaga – działają nie tylko na dzieci). Świetne są też tła dźwię-
kowe, takie jak padający deszcz, szum rzeki czy trzaskający ogień 
– te doskonale sprawdzają się zarówno podczas odpoczynku, 
jak i pracy, jeśli tylko skorzystamy z izolujących od hałasu 
z zewnątrz słuchawek. Serwis Calm jest zintegrowany z Samsung 
Health, więc nie trzeba nawet instalować osobnej aplikacji, by 
móc z niego korzystać. Wystarczy zajrzeć do zakładki „Świado-
mość”, by trafić na pulpit z podsumowaniem ostatnio odtwarza-
nych treści i proponowanymi sesjami.

Wpis powstał we współpracy z firmą Samsung
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Zegarki Samsunga zawsze wzbudzały moją sympatię. Nie dość, że 
mają świetnie zoptymalizowany system, to na dodatek wyglądają… 
zwyczajnie. Galaxy Watch nie jest wyjątkiem – to duży, sportowy 
zegarek, który umie łączyć się z siecią komórkową.

Samsung Galaxy Watch LTE
 – telefon zostaje w domuPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Samsung Galaxy Watch LTE – telefon zostaje w domu  |  Paweł Hać
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Smartwatch od zawsze był dodatkiem do telefonu, rozszerzającym jego 
funkcje i uwalniającym od częstego spoglądania na ekran. Dodanie do 
tego urządzenia modułu LTE nie czyni go, co prawda, samodzielnym, ale 
pozwala jeszcze rzadziej sięgać po smartfona. W nowym zegarku Sam-
sunga jest to największa i, szczerze mówiąc, jedyna zauważalna nowość. 
Konstrukcja Galaxy Watcha nie odbiega od standardu, do jakiego przyzwy-
czaiły nas modele Gear S2, S3 czy Sport. Mamy więc okrągły ekran, obraca-
jący się bezel, dwa przyciski funkcyjne na prawej krawędzi, a także czujnik 
tętna na dekielku. Kopertę zrobiono ze stali nierdzewnej, a w testowanym 
przeze mnie modelu w rozmiarze 46 mm jest ona srebrna. W mniejszych 
wersjach może być czarna lub różowozłota. Bezel jest dość płaski, przez 
co trudniej go obrócić niż w poprzednich modelach, wciąż jest jednak 
wygodny. Ekran osadzono w głębi obudowy, przez co niełatwo go zaryso-
wać. Pasek zegarka zrobiono z gumy, nie podrażnia ona skóry ani szcze-
gólnie mocno się nie brudzi. W razie potrzeby można wykorzystać inny 
pasek o szerokości 22 mm. Jedynym odstającym jakościowo elementem 
jest dekiel koperty – jest plastikowy, w przeciwieństwie do pozostałych 
części. Zegarek jest ogromny i przez to pasować będzie tylko na szerokie 
nadgarstki, waży sporo (63 g, nie licząc paska), a do tego jest gruby, stąd 
mocno odstaje od nadgarstka. Jest też mniejsza wersja w rozmiarze 42 mm 
i jestem przekonany, że będzie on popularniejszy. Galaxy Watch bardzo 
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przypadł mi do gustu, przypomina mocno Gear S3 Frontier, choć jest od 
niego zgrabniejszy.

Zegarek pracuje na znanym z poprzednich modeli systemie Tizen. Działa 
płynnie, jest też dość intuicyjny, nawet dla osób, które korzystają z niego 
po raz pierwszy. Interfejs bazuje na ekranach widżetów, pomiędzy którymi 
przełączamy się, obracając bezel, a także ekranach powiadomień dostęp-
nych w ten sam sposób. Na zegarku można instalować nowe cyferblaty 
i aplikacje ze sklepu Samsunga, do dyspozycji mamy około 1,5 GB (prze-
strzeń można wykorzystać też na muzykę). Urządzenie stawia mocno na 

fitness, ma wbudowany GPS, który błyskawicznie łapie 
sygnał (wystarczy od kilku do kilkunastu sekund) i jest 
dokładny. Ponadto liczy kroki (w porównaniu do Apple 
Watcha rejestruje ich od 5–8% mniej) i monitoruje sen. 
Do tej ostatniej funkcji mam sporo zastrzeżeń – zegarek 
ani razu nie zarejestrował poprawnie mojego snu, za to 
uznawał za niego siedzenie na kanapie i czytanie książki 
(nie, nie przysypiałem przy niej). Wydaje mi się, że to 
kwestia błędu w oprogramowaniu (reset nie pomógł) 
bądź tego konkretnego egzemplarza, bo w poprzednich 
smartwatchach Samsunga, które testowałem, ta funk-
cja działała bez najmniejszych zastrzeżeń. W systemie 
pojawiło się kilka drobnych nowości pokroju tarcz czy 
dźwięku tykania, nie mają one jednak żadnego wpływu 

na funkcjonowanie urządzenia. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, odsyłam 
do recenzji Gear Sport czy Galaxy Gear S3 – w nich opisywałem Tizen szerzej.

Główną zmianą względem poprzedników jest wprowadzenie LTE, przez co do 
jego działania niezbędna jest sieć obsługująca karty eSIM. W Polsce obecnie 
oferuje je tylko Orange i to właśnie w tej sieci działał testowany egzemplarz. 
Ponadto, nie da się obecnie aktywować eSIM za pomocą iPhone'a (zegarek da 
się z nim tylko sparować) – korzystałem z Samsunga Galaxy A8. Proces akty-
wacji karty jest bardzo prosty, aczkolwiek w przypadku korzystania z telefonu 
z Dual SIM należy wyłączyć drugą kartę podczas pierwszej aktywacji (jeśli 
jest aktywna, proces aktywacji eSIM na zegarku jest przerywany). Wystarczy 
pobrać aplikację Samsung Wearable, włączyć zegarek, a następnie wybrać go 
z listy i przejść przez kilka ekranów konfiguracji. Aktywacja eSIM ogranicza 
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się do zeskanowania telefonem wygenerowanego przez operatora kodu QR 
(można go samodzielnie znaleźć na stronie, w swoim profilu klienta) oraz 
przepisania otrzymanego SMS-em kodu. Od tej chwili zegarek jest przypisany 
do naszej karty SIM, można na nim korzystać z transmisji danych, a także 
z połączeń i SMS-ów. Włączenie LTE nie jest równoznaczne z działaniem 
zegarka w sieci komórkowej przez cały czas – wciąż do komunikacji wykorzy-
stuje w pierwszej kolejności Bluetooth, a gdy straci połączenie z telefonem, 
przełącza się na Wi-Fi. Dopiero gdy nie może znaleźć smartfona, uruchamia 
LTE (i to z około minutowym opóźnieniem, by oszczędzić baterię).

Co daje eSIM w zegarku? Okazuje się, że całkiem dużo, zwłaszcza jeśli spę-
dzamy dużo czasu aktywnie. Podstawową zaletą jest możliwość wyjścia na 
trening bez telefonu, bo z Galaxy Watcha można dzwonić nie tylko wtedy, gdy 
jesteśmy poza zasięgiem smartfona, ale i w momencie, gdy ten jest wyłączony 
(mamy więc zapasowy telefon, jeśli główny się rozładuje). Biorąc pod uwagę 
to, jak dobrym sportowym zegarkiem jest Galaxy Watch, jest to mocny argu-
ment. Ponadto zyskujemy wygodę dostępu do internetu zawsze – w zegarku 
aktualizują się dane aplikacji pokroju pogody, maila czy newsów (standardowo 
zainstalowany jest Flipboard), da się też słuchać muzyki online, a nawet prze-
glądać internet (mniej wygodnie jest tylko na niedotykowym Kindle). Jeśli 
zdecydujemy się wygenerować eSIM dla karty, której używamy wyłącznie do 
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transmisji danych, na przykład w modemie lub tablecie, to zegarek pozwoli 
odebrać wszelkie SMS-y z kodami czy wykorzystać przypisany do niej limit 
połączeń głosowych. Korzystanie z LTE ma swoją cenę – bateria znika zauwa-
żalnie szybciej, choć różnica nie jest olbrzymia. Standardowo zegarek wytrzy-
mywał mi od trzech do czterech dni bez ładowania, korzystałem przez ten 
czas z GPS przez około 30 minut, nie włączałem Always-On Display ani też 
nie słuchałem z niego muzyki. Przez ten czas bywał w trybie LTE po około 
godzinę–dwie dziennie. Podczas weekendowego wyjazdu wytrzymał mi trzy 
pełne dni, ale w trybie LTE był przez mniej więcej dzień (bo rozładował się 
telefon, z którym był sparowany). Nie zdejmowałem go też na noc. To bardzo 
dobry wynik, szczególnie w porównaniu do konkurencyjnych smartwatchy. Na 
dodatek Galaxy Watch szybko się ładuje – wystarczy około 2,5 godziny, by cał-
kowicie rozładowaną baterię doładować do pełna.

Zegarki Samsunga są jednymi z najbardziej udanych smartwatchy na 
rynku. Galaxy Gear nie jest rewolucyjny, ale wprowadza ważne udogodnie-
nie – stał się jeszcze bardziej niezależny od telefonu dzięki modułowi LTE. 
Używanie go wiąże się ze zwiększonym zużyciem baterii oraz dodatkowym 
kosztem utrzymania eSIM. Potencjał sieci komórkowej w zegarku wyko-
rzystają przede wszystkim te osoby, które używają go jako sprzętu sporto-
wego, ale też ci, którzy nie noszą ze sobą na co dzień telefonu (bo jest to na 
przykład komórka służbowa). Uważam, że Samsung dobrze poradził sobie 
z implementacją tego rozwiązania, zwłaszcza że bazował na urządzeniu, 
które rozwijał przez lata, a moduł LTE jest w nim jedyną istotną nowością.
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„Smukły, lekki i wytrzymały – stylowy smartwatch Galaxy Watch Active 
doskonale wpasuje się w Twój styl życia”. Tak swoje najnowsze dziecko 
opisuje Samsung.

Samsung Galaxy Watch Active  |  Patrycja Rudnicka

PATRYCJA RUDNICKA
@PatrycjaR

Samsung Galaxy 
Watch Active

SPRZĘT 55

https://twitter.com/iPatrycjaR


Akurat w ostatnim czasie miałam możliwość 
przetestowania tego smartwatcha, kiero-
wanego głównie do kobiet. Używałam go 
zarówno ze smartfonem na Androidzie (Sam-
sung S10e), jak i z iPhone’em. I rzeczywiście 
po wyciągnięciu go z pudełka stwierdziłam: 
„Wow, mają rację, jest smukły, lekki i stylowy. 
Podoba mi się nawet bardziej niż Apple 
Watch”. A co poza tym? Poczytajcie!

Telefony Samsung wykrywają zegarek auto-
matycznie. Po włączeniu na smartfonie poja-
wia się komunikat. Instalacja i konfiguracja 
Watch Active jest bardzo prosta i szybka, 
chyba nawet trwa to krócej niż w przypadku 
smartwatcha firmy Apple. Aby w pełni korzy-
stać z zegarka, podobnie jak w przypadku 
Apple, potrzebujemy więcej niż jednej apli-
kacji: mianowicie Wear i Samsung Health. 
W pierwszej konfigurujemy zegarek, wgry-
wamy muzykę, instalujemy nowe tarcze oraz 
aplikacje. Druga służy do śledzenia naszej 
aktywności i zdrowia.

Aplikacja Samsung Health mocno przypo-
mina mi aplikację Fitbit. Jest dużo bardziej 
rozbudowana i bardziej przejrzysta niż jej 
odpowiednik na iOS obsługujący Apple Watch. 
Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak 
podglądanie liczby zrobionych kroków, prze-
bytych pięter, aktywnych minut czy też poza 
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śledzeniem treningów i pulsu mamy tu rejestr 
snu, jedzenia, naszej wagi, ilości wypitej wody 
oraz kontrolę poziomu stresu. Kontrolować 
ilość wypitej wody możemy bezpośrednio 
z zegarka, jest to opcja, której brakuje mi 
w Apple Watch. Są do tego wprawdzie apli-
kacje, ale… wolałabym, żeby była to funkcja 
zegarka zintegrowana ze Zdrowiem lub Aktyw-
nością, zamiast osobnego programu. Drugą 
fajną rzeczą, której brakuje mi w zegarku 
Apple, jest stały pomiar pulsu, przedstawiany 
w Samsung Health w formie wykresu oraz 
pomiar poziomu stresu. Gdy jesteśmy za bar-
dzo zestresowani, smartwatch zaproponuje 
nam ćwiczenia oddechowe. Trzecia opcja, któ-
rej w zegarku z jabłkiem nie ma (lecz ma się 
niedługo pojawić), to monitoring snu. 

Sam Samsung Galaxy Watch Active wygląda 
bardzo ładnie. Bardziej przypomina biżuteryjny 
zegarek niż typowy smartwatch. Jest wykonany 
bardzo starannie z dobrych materiałów, m.in. 
aluminium. Jest bardzo lekki, waży zaledwie 25 g. 
Tarczę zegarka tworzy 1,1-calowy ekran Super 
AMOLED chroniony powłoką Gorilla Glass 
(rozdzielczość obrazu 360 × 360 pikseli). 
Można z nim pływać, ponieważ jest wodo-
odporny. Dostępny jest w kilku wariantach 
kolorystycznych, więc każda z Pań (bo wła-
śnie głównie do kobiet ten model jest kiero-
wany) znajdzie coś dla siebie. W komplecie 
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dostajemy dwa paski z fluoroelastometru w rozmiarze S i L. Niestety roz-
miar S jest dość duży, pasek mógłby być albo krótszy, albo mieć więcej 
dziurek. Mam dość szczupłe nadgarstki i musiałam go zapinać na ostatnią 
dziurkę (ten sam problem mam np. przy opasce S w Fitbit Alta HR). Stan-
dardowe tarcze są bardzo przejrzyste, na większości z nich mamy stałą 
kontrolę pulsu (w Apple Watch są do tego aplikacje np. Heartwatch, lecz 
sprawdzają się średnio). Możemy również pobrać nowe tarcze ze sklepu. 
Tam wybór jest ogromny. Od prostych, na których widzimy tylko godzinę 
i datę, po bardzo skomplikowane, z wieloma danymi z kilku aplikacji (puls, 
pogoda, trening, kalendarz itp.). Menu zegarka jest również bardzo przejrzy-
ste. Z jego poziomu możemy kontrolować nasze nawodnienie, uruchamiać 
treningi, których jest naprawdę sporo (40 typów aktywności, m.in. pilates, 
planking, różne typy zajęć aerobowych). Wbudowany GPS sprawia, że nie 
musimy na spacer, bieg lub jazdę rowerem zabierać ze sobą telefonu. Cała 
trasa treningu jest logowana i po synchronizacji ze smartfonem bardzo 
ładnie przedstawiona na mapie. Również od razu po treningu wszystkie 
szczegóły wraz z mapą widzimy na ekranie zegarka. Do zegarka w bardzo 
prosty sposób, z poziomu aplikacji Wear, można wgrać własną muzykę 
i podczas biegu słuchać na słuchawkach bezprzewodowych. Po godzinnej 
bezczynności Watch Active proponuje nam spacer lub… (i to mnie trochę 
zaskoczyło) skręty tułowia. Tak, to jest bardzo fajna opcja, szczególnie jak 
np. siedzimy w pracy i nie bardzo możemy odejść w danej chwili od biurka. 
Kilka skrętów w takiej sytuacji spokojnie damy radę zrobić. 
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Zegarek w pełni obsługuje wszystkie powiadomienia. 
Możemy w prosty sposób odpisać na SMS czy na wia-
domość z komunikatora, odebrać połączenie głosowe 
bądź też sprawdzić kalendarz. Oprócz standardowych 
funkcji mamy też możliwość doinstalowania aplikacji 
dostępnych w sklepie Samsunga, m.in. do treningów 
(Endomondo, Strava, Golf Navi Pro), słuchania muzyki 
(Spotify) itp. Jedyne, czego może brakować w Watch 
Active, to płatności zbliżeniowe.

Bateria przy standardowym użytkowaniu wystar-
czała mi na około 2 dni, czyli praktycznie tak samo 
jak w Apple Watch 4. Zegarek ładujemy bezprzewo-
dowo, ładuje się dość szybko i jeśli chcemy nosić go 
również w nocy, w celu monitoringu snu, możemy go 
doładowywać codziennie rano i wieczorem podczas 
kąpieli i innych zabiegów higienicznych. Co ciekawe, 
na zegarku można zrobić screenshoty (podobnie jak 
na Apple Watchu), lecz nie zapisują się one w galerii 
naszego smartfona. Trzeba wejść do galerii na zegarku 
i wysłać taki zrzut do telefonu (można zrobić to zbio-
rowo dla wszystkich zrzutów). Opcja ta niestety nie 
działa, jeśli Watch Active używamy z iPhone’em. 

No właśnie, a co, jeśli nie mamy telefonu z Androidem 
i chcemy używać Samsung Galaxy Watch Active z iPho-
ne’em? Jest to oczywiście jak najbardziej możliwe!

Potrzebujemy dwóch aplikacji: Galaxy Watch i Samsung 
Health (obie dostępne w AppStore). Za pomocą pierwszej 
parujemy zegarek z telefonem oraz zarządzamy aplika-
cjami i tarczami. Druga, tak samo jak na Androidzie, służy 
nam do monitorowania naszej aktywności. Niestety, 
te aplikacje są trochę okrojone. I tak np., gdy zegarek 
jest sparowany z iPhone’em, nie możemy wgrać muzyki 
z poziomu aplikacji, musimy zalogować się na zegarek 
poprzez Wi-Fi przeglądarką www i w ten sposób wrzucić 
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Samsung GalaxyWatch Active 

 Plusy:
• elegancki, delikatny wygląd
• duże możliwości personalizacji tarcz

 Minusy:
• brak płatności zbliżeniowych
• ograniczone możliwości interakcji   
z powiadomieniami w przypadku   
używania z iPhone’em
Cena: SRP 999 PLN

pliki. Mamy też mniejszą możliwość personalizacji 
tarcz – używając Watch Active z iOS, na dodatko-
wych tarczach pobranych ze sklepu nie możemy 
wyświetlać aktualnego pulsu (nie dotyczy to oczy-
wiście oryginalnych tarcz wbudowanych w zegarek, 
gdzie puls normalnie działa). Również powiado-
mienia, jakie dostajemy na zegarek, są okrojone 
i jedyna interakcja, jaką możemy wykonać, to ich 
usunięcie lub zablokowanie. Nie odpiszemy na SMS, 
a rozmowę owszem, możemy odebrać, ale głos 
usłyszymy przez głośnik telefonu, a nie zegarka. Ale 
tak będzie niestety z każdym smartwatchem, który 
nie jest Apple Watchem. Jest to ograniczenie wyni-
kające z zamkniętości systemów Apple. Czy warto 
zatem kupić Samsung Galaxy Watch Active posia-
dając iPhone’a? Zdecydowanie tak! Zapłacimy mniej 
niż za Apple Watch 3 lub 4, a otrzymamy w zamian 
bardzo ładny zegarek, nafaszerowany funkcjami 
sportowymi oraz opcjami, które pomogą prowadzić 
nam zdrowy tryb życia i sprawią, że będziemy mniej 
siedzieć z nosem w smartfonie (nie każde powiado-
mienie wymaga sięgania po telefon, prawda?).
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Po testach Watcha w wakacje pytanie o zakup zegarka Apple nie 
zaczynało się już od „czy”, tylko od „kiedy”. Padło na wrzesień, kiedy 
miałem zdecydować, czy wybrać starszy, ale potencjalnie tańszy Series 
4, czy najnowszy Series 5. Po kilku dniach z „piątką” wyboru nie żałuję. 

Apple Watch 5 jest dokładnie tym, czym być powinien  |  Michał Zieliński

MICHAŁ ZIELIŃSKI
@mikeyziel

Apple Watch 5 jest dokładnie 
tym, czym być powinien
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Konia z rzędem temu, kto na oko rozróżni 
Series 4 od Series 5. Jedyną nowością 
z zewnątrz jest nowy kolor – tytanowy. 
Nie jest dostępny w Polsce, więc z naszego 
punktu widzenia różnic nie ma. Nic dziw-
nego – Watchowi trudno coś zarzucić. Jest 
lekki, bardzo kompaktowy, ma piękny 
wyświetlacz z zaokrąglonymi narożnikami, 
a do tego nieduże ramki. Ciągle można też 
go personalizować, korzystając z łatwo 
wymiennych pasków. Nie muszę dodawać, 
że te dotychczas sprzedawane pasują do 
najnowszej generacji zegarka. 

Więc co się zmieniło? Cóż, Watch ma teraz 
kompas. W iPhonie z tej funkcji skorzysta-
łem dobre cztery razy przez dekadę używa-
nia tego telefonu, ale wierzę, że dla kogoś, 
kto używa zegarka np. podczas wycieczek 
w góry, to się przyda. Z kolei, jeśli wybie-
rzecie wersję Cellular, to urządzenie będzie 
w stanie wezwać pomoc z każdego miej-
sca na świecie, gdzie jest zasięg, ponieważ 
funkcja działa teraz międzynarodowo. Nie 
oznacza to jednak, że z wszystkiego można 
korzystać na całym świecie. To ciągle leży 
po stronie operatora.

Najważniejsza nowość, która mnie prze-
konała do wyboru Series 5 zamiast 4, to 
ekran. W końcu nie gaśnie! Dotychczas, 
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żeby zobaczyć cokolwiek na Watchu – nawet godzinę – trzeba było go 
wybudzić, wykonując gest podniesienia i przekręcenia nadgarstkiem. 
Na co dzień to nie było uciążliwe, ale spróbujcie to zrobić, niosąc w ręce 
torbę z zakupami. Albo gdy chcecie na nudnym spotkaniu sprawdzić, ile 
jeszcze zostało czasu. Zegarek w tych sytuacjach był bezużyteczny. Ten 
nowy taki nie jest. 

Tarcza jest wyświetlana cały czas, ale Apple oczywiście robi to po 
swojemu. Wykorzystuje do tego wyświetlacz, który może na zawo-
łanie zmniejszyć szybkość odświeżania. To dlatego, gdy Watch jest 
„uśpiony”, nie wyświetla sekundnika. Wystarczy, że obraz odświeży się 
raz na minutę. Ekran też nie świeci tak mocno, jak zazwyczaj. Z kolei, 
jeśli zegarek się uśpi z włączoną aplikacją, nie wyświetla tarczy, tylko 
godzinę w cyfrowym układzie. 

Po co to wszystko? Oczywiście, by oszczędzać baterię. Tak jak mówiłem, 
Watcha używam dopiero od kilku dni, ale już teraz widzę, że bez pro-
blemu wytrzymuje ponad 24 godziny bez ładowania. Pod tym wzglę-
dem nic nie zmieniło się w stosunku do Series 4 i dobrze. Dla mnie ta 
doba to absolutne minimum, jakie zegarek musi wytrzymać. Rano i tak 
kładę go na ładowarkę, gdy idę pod prysznic.

Watch Series 5 od razu przychodzi z watchOS 6, w którym najważniej-
szą nowością dla mnie jest rozszerzone API. Apple w końcu pozwoli 
producentom aplikacji streamujących na odtwarzanie muzyki prosto 
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z zegarka, co sprawi, że ten stanie się bardziej niezależny. Dopuści też 
ich do Siri, dzięki czemu będzie można zegarek kontrolować głosem. 
W chwili publikacji tego numeru aplikacja, na którą najbardziej czekam 
– Spotify – nie doczekała się aktualizacji, ale gdy ta się pojawi, zegarek 
stanie się jeszcze bardziej przydatnym urządzeniem.

Po pierwszych dniach z nowym Watchem jestem z niego zadowolony. 
Jest dokładnie tym, czym był wcześniej, tylko trochę lepszym. I właśnie 
to „trochę” sprawia, że warto jednak dzisiaj wybrać Series 5. 
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Czy da się wprowadzić na rynek nosideł fitnessowych zegarek 
o tradycyjnym wyglądzie i pięknym designie, a jednocześnie bogaty 
w smartfunkcje? Withings Move ECG dowodzi, że tak, ku mojemu 
wielkiemu zachwytowi. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Withings Move ECG – smartzegarek z klasą  |  Ania Gabryś

Withings Move ECG 
– smartzegarek z klasą

SPRZĘT 65

https://twitter.com/ania13
http://www.twitter.com/morid1n


Po niedawnym zakupie Fitbita przez Google znalazłam się w grupie nieza-
dowolonych z tej zmiany. Rozpoczęłam poszukiwanie alternatywy dla od 
kilku lat ulubionego Fitbit Charge2 i wydaje mi się, że znalazłam urządze-
nie, które zagości na moim nadgarstku. 

Withings Move ECG, bo to jest owa „alternatywa”, najpierw oszołomił mnie 
opakowaniem, potem zachwycił własną prezencją, a wreszcie zadowolił 
funkcjami. Myślę, że mimo drobnych zastrzeżeń, polubimy się i będziemy 
ze sobą chodzić. Ale po kolei…

Opakowanie jak opakowanie, białe, z napisami, symbolami, bez plastiku. 
„Oho” – pomyślałam – „lubię to” – à propos tej ostatniej sprawy. Dopiero 
jednak po wyjęciu z opakowania burego kartonu, na którym widnieje deli-
katny biały napis „withings”, uznałam, że Move ECG ma potencjał do zdoby-
cia mojej ręki. Musicie bowiem wiedzieć, że jednym z moich postanowień 
na nadchodzący rok jest niekupowanie produktów zapakowanych w więcej 
plastiku niż sam produkt ma powierzchni lub masy. To będzie trudne, wiem, 
ale produkty Withings napawają optymizmem. Punkt dla firmy. 

Wyjęłam zegarek z opakowania i zachwyciłam się nim natychmiast. Jest 
śliczny i w tej kategorii wygrywa bezdyskusyjnie. Zrobiłam test na kilku oso-
bach, mało rozsmakowanych w nowych technologiach, i żadna z nich nie 
zauważyła, że to smartzegarek, za to każdą z nich porwał jego wygląd. Co 
w nim takiego uroczego? Delikatny biały cyferblat z subtelnie nakreślonymi 
szarym kolorem liczbami, symbolem EKG i nienarzucającą się nazwą pro-
ducenta. Do tego srebrne wskazówki zegarka i taka sama wskazówka pre-
zentująca procent wykonania dziennego planu kroków. Koperta jest biała, 
z plastiku bardzo przyjemnego w dotyku, obwódka i przycisk (zastępujący 
koronkę w tradycyjnym zegarku) – srebrne ze stali, a oryginalny pasek – nie-
bieski, wykonany z silikonu wysokiej jakości. Pasek, warto zaznaczyć, jest 
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standardowy i można go wymienić na dowolny pasek u każdego zegarmistrza. 
Wygląd pierwsza klasa! Czy ten zegarek występuje w innych kolorach? Tak, 
jest jeszcze wersja czarna; ilekroć zerkam na stronę www producenta, tyle-
kroć żałuję, że nie mam właśnie tej czarnej odmiany… Przy okazji opisu i oceny 
wyglądu warto zaznaczyć, że ten smartzegarek działa na baterię, odpada mi 
więc troska o zabranie na wyjazd specyficznej ładowarki do Fitbita i regularne 
jego ładowanie. Bateria, według zapewnień producenta, działa do 12 miesięcy. 
Co potem? Jeszcze nie wiem, ale z pewnością się dowiem. 

Wiemy jednak, że za śliczną buzią niekoniecznie kryje się interesujące wnę-
trze. Zajrzyjmy zatem, co oferuje mi ten zegarek i czy jestem w stanie powie-
dzieć, że lecę nie tylko na atrakcyjny wygląd, ale także na bogate wnętrze. 

W nazwie mamy „ECG”, czyli po polsku EKG, ten symbol widnieje też na 
cyferblacie na godzinie 6! Ten śliczny zegarek, wyglądający jak zwykły 
mechaniczny, potrafi zmierzyć EKG, czyli badanie mające na celu ocenę 
pracy serca i wykrycie ewentualnych zaburzeń. Robi się to w prosty spo-
sób: po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją Health Mate na smartfonie 
wystarczy przycisnąć koronkę, przytrzymać kciuk i palec wskazujący na 
otoczce zegarka, a pomiar zacznie się automatycznie robić – co zobaczymy 
na ekranie smartfona. Wynik jest następnie interpretowany w aplikacji. To 

SPRZĘT 67



jest chyba największa atrakcja tego zegarka i funkcja z pewnością przy-
datna wielu osobom zatroskanym o stan tego najważniejszego mięśnia 
w ludzkim ciele (no dobrze, wiem, że niektórzy panowie będą się kłócić 
o to pierwsze miejsce, ale ja swoje wiem). 

Dobra, jak już się nacieszyłam robieniem sobie co chwilę EKG, zabawiłam 
się w doktora i zbadałam, co jeszcze Move ECG mi daje, a jest tego sporo. 

Przede wszystkim liczenie kroków. Na cyferblacie nie 
ma możliwości wyświetlenia aktualnej liczby kroków 
– tę możemy odczytać w każdej chwili na smartfonie 
w aplikacji – jest jednak miernik procentu wykonania 
dziennego celu. Mała wskazówka przesuwająca się 
w miarę chodzenia od 0 do 100 może motywować do 
spacerów. To jest wszystko, co wyciągniemy z samego 
zegarka. Całą resztę robi się/sprawdza w aplikacji. Jest 
dość tradycyjnie, tzn. odnotowywanie aktywności 
fizycznej – aplikacja sama rozpoznaje, jaka to aktyw-
ność, a skuteczność jej jest, niestety, średnia. Nie 
zauważyła, że jechałam na rowerze, natomiast jako 
jazdę na rowerze zinterpretowała jazdę krakowskim 
tramwajem (może to świadczy bardziej o krakowskich 
tramwajach niż aplikacji). Aktywność, na szczęście, 
można też dodać ręcznie, nie przejmuję się tym więc 
zbytnio. Jest też integracja z typowo sportowymi apli-
kacjami (Strava, MyFitnessPal, RunKeeper; ku mojemu 

wielkiemu żalowi Endomondo nadal nie życzy sobie integrować się i brak 
tej aplikacji na liście). Zegarek także monitoruje sen i tu faktycznie daje radę 
– jako matka niemowlaka budzę się niekiedy nawet parę razy w nocy, aby 
sprawdzić, co u dziecka: wszystkie pobudki są odnotowane w aplikacji. Sen 
jest mierzony w punktach, na które składają się różne elementy: długość, 
głębokość, regularność i pobudki. Za mój przykładowy sen z piątku, 13 grud-
nia, otrzymałam 52 punkty, ale, niestety, nie wiem, czy się cieszyć, czy raczej 
martwić. W aplikacji możemy ustawić przypomnienia o np. piciu wody 
czy zjedzeniu owocu. Powiadomienia przychodzą na smartfona, a o tym, 
że warto coś tam sprawdzić, przypomina lekkie buczenie zegarka. Ma to 
pomóc użytkownikowi w przejściu na zdrowszy tryb życia. Oczywiście są tu 

Ten śliczny zegarek, 

wyglądający jak zwykły 

mechaniczny, potrafi 

zmierzyć EKG, czyli 

badanie mające na celu 

ocenę pracy serca 

i wykrycie ewentualnych 

zaburzeń.
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też medale za osiągnięcia, które mają motywować do dalszych wysiłków, 
czyli elementy grywalizacji.

Przeglądając aplikację, zauważyłam także możliwość śledzenia postępów 
ciąży. Jako ciągle świeża matka jestem nadal wrażliwa na takie rozwiązania; 
cieszę się, że taka funkcja została wprowadzona w aplikacji Health Mate, 
tym bardziej, że właśnie możliwość mierzenia EKG szczególnie polecała-
bym kobietom planującym ciążę lub ciężarnym. Jedną z częstych przypa-
dłości tego okresu jest bowiem przeciążenie mięśnia sercowego, które musi 
pompować krew za dwie osoby. Objawia się to na różne sposoby. Mnie, 
równo rok temu, dopadła tachykardia, czyli nierównomierny rytm serca. 
Mając taki zegarek wtedy, byłabym znacznie spokojniejsza o moje zdrowie, 
mogąc zrobić EKG w każdej chwili. Kolejne zaś zapisy pokazane lekarzowi 

Przeglądając aplikację, zauważyłam 

także możliwość śledzenia postępów 

ciąży. Jako ciągle świeża matka jestem 

nadal wrażliwa na takie rozwiązania.

mogłyby przyspieszyć diagnozę i szybciej rozpocząć leczenie. Produ-
cent mimo wszystko zaznacza, że zegarek nie jest sprzętem medycznym 
i w związku z tym pomiar nie może być traktowany podobnie, jak z ate-
stowanego urządzenia do mierzenia EKG, z wieloma elektrodami przypi-
nanymi do klatki piersiowej. 

Ostatnia cecha Withings Move ECG, która ostatecznie potwierdziła, że 
jego wnętrze jest dla mnie równie atrakcyjne, co wygląd, to wodoodpor-
ność do 50 m głębokości i monitorowanie pływania. To mój ulubiony 
sport, obok nordic walkingu. Cieszę się, że nie będę musiała zdejmować 
zegarka na basenie, a mój „osiąg” sam się zapisze w aplikacji. 

Wiele było pochwał, czas na odrobinę dziegciu. Zegarek niesie dla mnie 
poważny problem w nocy: otóż w ciemności, gdy wstaję sprawdzić, co 
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porabia moje dziecko, nie jestem w stanie dojrzeć, która jest godzina. Zapew-
niał mi to wyświetlacz Fitbita Charge2. Co więcej, ten wyświetlacz emanował 
nikłym, bo nikłym, ale jednak światłem, dzięki któremu nachylając nadgar-
stek, byłam w stanie dojrzeć dziecko i zorientować się, czy się krzywi na buzi, 
czy uśmiecha i zapewnić mu szybko odpowiednią pomoc. Teraz muszę świe-
cić lampkę, czym często rozbudzam dzieciaka. Gdyby chociaż wskazówki były 
fluorescencyjne i można było odczytać godzinę… No cóż, trudno. 

Drugi punkt krytyki to brak daty na cyferblacie. Być może to mój problem 
indywidualny, ale rzadko kiedy wiem, „którego mamy dzisiaj” i muszę to 
zwykle sprawdzać. Zamiast zerkać na nadgarstek, gdzie z wyświetlacza Fit-
bita Charge2 odczytywałam datę, będę musiała sięgać po smartfona. No 
cóż, ponownie trudno, przyzwyczaję się. 

Trudno mi powiedzieć, czy Withings Move ECG to zegarek, smartzegarek, 
a może hybryda. Wiem jedno, że poleciałam na to rozwiązanie jak sroka na 
błyskotkę. Znalazłam bowiem zegarek, który łączy w sobie ponadczasowy 
wygląd czasomierza z tradycyjnym cyferblatem, a jest jednocześnie demo-
nem technologicznym, odkrywającym bogate wnętrze w pięknie zaprojek-
towanej aplikacji na smartfona. Uwiódł mnie swoją aparycją, a ostatecznie 
uległam jego wnętrzu. Zaczęliśmy ze sobą chodzić i oddałam mu rękę 
(wybacz, Napoleonie…). 

Withings Move ECG kosztuje 559 zł. Dystrybutorem w Polsce jest iCorner.pl.

SPRZĘT 70

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-move-ecg-smartwatch-z-pomiarem-ekg


Ze smartwatchem jest trochę jak z multitoolem – 25 zminiaturyzowanych 
narzędzi w jednym może się przydać, ale czasem zamiast tego wystarczy 
zwykły śrubokręt. Podobnie jest z Withings Move, który zestaw funkcji ma 
skromny, ale wszystkie się przydają.

Withings MovePAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Withings Move  |  Paweł Hać
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Pierwszy smartwatch Withings, czyli Acti-
vité, zaskakiwał swoją formą. Wyglądał 
jak zwykły, do tego dość minimalistyczny 
zegarek, opatrzony dodatkową, niepozorną 
tarczą i pozbawiony jakiejkolwiek koronki. 
Pomimo to prócz wskazywania godziny, był 
w stanie też liczyć kroki i na ich podstawie 
analizować naszą aktywność, ocenić jakość 
snu, zmierzyć trening i informować o powia-
domieniach na telefonie. Wszystko to działo 
się automatycznie, na co dzień Activité był 
więc przede wszystkim zegarkiem. Withings 
pozostało przy tej idei do dziś, a nowy zega-
rek Move jest rozwinięciem sprawdzonej 
konstrukcji. Plastikowa koperta ze stalowym 
dekielkiem i gumowym pasek pozwoliły 
znacznie obniżyć cenę urządzenia, nie wpły-
nęły jednak na oferowane funkcje. Co wię-
cej, konstrukcja jest bardzo wysokiej jakości, 
a moje jedyne obawy budzi plastikowe 
„szkiełko”, które najbardziej jest narażone 
na zarysowania. Obudowę spasowano wzo-
rowo, pasek natomiast ma standardową sze-
rokość 20 mm i można go wymienić. Do jego 
produkcji użyto bardzo dobrej jakości gumy, 
która nie brudzi się ani nie uczula (aczkol-
wiek lekko się wyciera w miejscu, w któ-
rym dwa końce paska na siebie zachodzą). 
Zegarek nie ma co prawda koronki, ale w jej 
miejscu znajduje się przycisk do sterowania 
treningiem oraz wywoływania parowania ze 
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smartfonem. Bateria jest wymienna, ale bez zegarmistrzowskich narzę-
dzi się do niej nie dostaniemy. Zastosowane ogniwo CR2025 wystarcza 
nawet na 18 miesięcy pracy, z oczywistych względów nie jestem w stanie 
tego zweryfikować.

Po wyjęciu z pudełka Move wskazuje zawsze godzinę 10:10 (w ten spo-
sób są prezentowane zegarki większości firm, z uwagi na układ wskazó-
wek odsłaniający zazwyczaj wszystkie detale tarczy), a żeby go ożywić, 
należy go sparować z aplikacją Withings HealthMate. Program służy do 
obsługi wszystkich urządzeń firmy, pisałem o nim zarówno przy okazji 
testowania poprzednich smartwatchy, jak i wag francuskiego produ-
centa. Od lat wygląda podobnie i dzielą się na pięć podstawowych sek-
cji, czyli Timeline, Dashboard, Progress, Devices i Profile. Dwie ostatnie 
są najmniej interesujące, bo służą do zarządzania sparowanymi urządze-
niami (w tym ustawiania alarmów) oraz własnym profilem. Timeline to 
domyślny widok, który agreguje wydarzenia i pozwala wygodnie przej-
rzeć ostatnie aktywności, pomiary masy ciała czy osiągnięcia. Dash-
board agreguje dane z ostatniej doby; jeśli korzystamy tylko z zegarka 
Move, to widzimy tu liczbę kroków i analizę snu (możemy też ręcznie 
wpisywać wagę, ilość tkanki tłuszczowej, ciśnienie krwi czy wzrost, a po 
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sparowaniu wagi czy ciśnieniomierza informacje te trafiają tu automa-
tycznie). Programs to z kolei miejsce do śledzenia postępów w konkret-
nych kursach, mających na celu poprawę naszego zdrowia – oprócz 
standardowego zwiększenia aktywności przez częstsze chodzenie na 
spacery – jest też program dbający o jakość naszego snu czy regularność 
nawadniania. Każdy z nich oferuje opisy i analizy postępów, sprawdza-
jące się zdecydowanie lepiej niż suche statystyki (bo i skąd laik ma wie-
dzieć, czy nawodnienie rzędu 55% jest dobre, czy jeszcze niekoniecznie). 
Niektórzy producenci akcesoriów fitness zamykają się na inne platformy 
i niechętnie współdzielą dane z innymi (jest tak choćby z Fitbitem). 

HealthMate zapewnia nie tylko pełną integrację 
z systemowym Zdrowiem, ale wymienia też dane 
z MyFitnessPal, Runkeeperem oraz Nest.

Move ma dla mnie trzy podstawowe funkcje. Pierw-
szą z nich jest oczywiście wskazywanie godziny, 
skupię się natomiast na dwóch pozostałych, czyli na 
pomiarze aktywności i analizie snu. Pierwszy z nich 
polega przede wszystkim na liczeniu kroków – sto-
pień realizacji założonego celu symbolizuje trzecia 

Bateria jest wymienna, ale 

bez zegarmistrzowskich 

narzędzi się do niej nie 

dostaniemy.
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wskazówka tarczy. Po przekroczeniu 100% wraca ona 
na pozycję 0 i ponawia swój bieg, w bardzo aktywne 
dni, gdy wielokrotnie spełniałem swój cel, traciłem 
więc rachubę, na jakim etapie realizacji jestem. Zre-
zygnowałem z ręcznego włączania treningów, choć 
początkowo z nich korzystałem. Dają całkiem sporo 
względem automatycznego rozpoznawania aktyw-
ności, ale nie traktowałem Move jako zegarka sporto-
wego, a raczej jako motywator do ruchu. Podstawową 
różnicą jest używanie Connected GPS, czyli pobiera-
nie danych o lokalizacji ze smartfona i rysowanie trasy 
na mapie. Porównywałem działanie Move bez włą-
czonego treningu z GPS w Apple Watchu i wskazania 
są na tyle podobne (rozbieżności rzędu 300–400 m 
na trasie długości około 7 km), że w zegarku Withings 
pozostałem przy świetnie działającym automatycz-
nym rozpoznawaniu. Przy ręcznym wywołaniu tre-
ningu zegarek zaczyna też pokazywać, ile on trwa 
(wskazówka godzinowa i minutowa zamiast aktualnej 
godziny odliczają czas) – to niewiele, w porównaniu 
nawet do aplikacji na smartwatche, ale wielu oso-
bom w zupełności wystarczy. Korzystam też z analizy 
snu, która wydaje się mi coraz dokładniejsza. Move 
wykrywa fazę głębokiego i płytkiego snu, jego długość 
oraz to, jak często się budzimy. Pokazuje też, jak regu-
larnie kładziemy się do łóżka. Wynik jest przedsta-
wiany w postaci czterech osobnych pól oraz ogólnego 
wskaźnika określonego mianem Sleep Score – uwa-
żam, że to kolejny przydatny element, bo opisuje 
wszystkie aspekty snu, a tym samym mobilizuje, by 
dbać o nie równie mocno. Jeśli już jesteśmy przy śnie, 
to nie sposób pominąć inteligentnego budzika, który 
stara się włączyć alarm (w postaci wibracji) w odpo-
wiedniej fazie snu, z maksymalnie godzinnym wyprze-
dzeniem względem docelowej pory pobudki. Działa 
dobrze, choć zdarzało się mi, że dzwonił dopiero 
w ostatniej chwili.
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Kolorowy, prosty, niepozorny, casualowy, zgrabny, 
uroczy – z tymi określeniami Move’a spotkałem się, 
pokazując go innym. Wariant z białą kopertą i niebie-
skim paskiem wygląda faktycznie świetnie, choć zde-
cydowanie lepiej leży na nadgarstku mojej Żony niż 
na moim. Są też inne warianty kolorystyczne, dodat-
kowo na stronie Withings można skomponować 
własny zestaw barw i wzorów tarczy. Po Move spo-
dziewałem się, że będzie przynajmniej dobry, mocno 
nie doszacowałem jednak swojej oceny. Wzorowe 
działanie pomiaru snu i automatyczne rozpoznawa-
nie aktywności, zamknięte w przejrzystej i wygodnej 
aplikacji, a także bardzo atrakcyjna cena czynią go 
najlepszym smartwatchem dla niezdecydowanych 
bądź przyzwyczajonych do klasycznych form osób.

Withings Move  

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

 Plusy:
• wygodny i lekki 
• długi czas pracy na baterii 
• szczegółowa analiza snu 
i aktywności

 Minusy:
• wycierający się pasek

Cena: około 319 PLN

Dostępne w iCorner.pl
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Wreszcie jest. Withigns BPM Core już jest w sprzedaży. Po prezentacji 
na CES 2019 producent długo kazał czekać na jego dostępność 
w sklepach. To nie była jednak wina Withingsa, tylko europejskich 
regulacji, przez które tyle trzeba było czekać na certyfikację medyczną 
dopuszczającą do użycia na naszym rynku.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Withings BPM Core – ciśnieniomierz w wersji smart z EKG  |  Dominik Łada

Withings BPM Core 
– ciśnieniomierz w wersji smart z EKG
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Withings ustabilizował się. Po krótkim romansie z Nokią znów jest nie-
zależną firmą i prężnie się rozwija, prezentując nowe produkty. Konse-
kwentnie postawił sobie za cel projektowanie i dostarczanie urządzeń, 
które pomagają nam kontrolować swoje zdrowie. Sam używam ich 
termometru Thermo oraz wagi Body Cardio. Jak tylko zobaczyłem, że 
został zaprezentowany nowy ciśnieniomierz BPM Core, który prócz 
pomiaru ciśnienia bada też EKG, wiedziałem, że to będzie kolejne urzą-
dzenie na mojej liście zakupów.

Elektroniczny stetoskop
Withings BPM Core jest pierwszym ciśnieniomierzem na rynku, który 
kontroluje i pomaga wykryć częste choroby układu krążenia, takie jak 
nadciśnienie, ale też np. arytmię, migotanie przedsionków czy też różne 
rodzaje choroby zastawek serca. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, 
że jako jedyny produkt na rynku ma wbudowany elektroniczny steto-
skop, który nagrywa rytm naszego serca i dzięki AI analizuje go, podając 
wstępną diagnozę.
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Wyświetlacz
Wyniki pomiaru od razu widzimy na dość futurystycznym wyświetlaczu, 
który bardzo przypomina mi ten z termometru Thermo. Oczywiście 
wyniki są dostępne po zsynchronizowaniu (przez Bluetooth 4.0 lub 
Wi-Fi) w aplikacji Health Mate, gdzie znajdziemy parametry zdrowotne 
ze wszystkich innych urządzeń, jakie mamy od Withingsa. W aplikacji, 
ale też przez stronę internetową, mamy wgląd do historii pomiarów. Co 
istotne, w prosty sposób możemy wygenerować PDF z wynikami i wysłać 
go do naszego lekarza.

Budowa
Nie ma co ukrywać, BPM Core ma bardzo oryginalny wygląd. Nie jest 
to klasyczna bryła, jaką znamy z innych tego typu urządzeń. Kołnierz 
materiałowy jest dość duży, większy od mojego standardowego, ana-
logowego ciśnieniomierza. Ma wbudowany, wspomniany wcześniej, 
elektroniczny stetoskop, który na pierwszy rzut oka przypomina mi… 
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ładowarkę od Apple Watch. „Sercem” urządzenia 
jest walec plastikowo-stalowy. Plastikowa biała 
część to wyświetlacz, na którym widzimy wyniki 
tylko podczas pomiaru i chwilę po, w trakcie syn-
chronizacji. Gdy jest wyłączony, wygląda jak papier. 
Dolna część, stalowa, to elektroda, której dotykamy 
podczas wykonywania badania EKG. Ciśnieniomierz 
uruchamiamy jednym, dużym przyciskiem, który 
znajduje się na górze „walca”.

Bateria
Zdziwiłem się, że tak nowoczesne urządzenie, wpro-
wadzone do sprzedaży w końcu 2019 roku, ma stare, 
w zasadzie wycofywane z rynku, złącze micro USB. 
Czemu Withings nie zdecydował się na USB-C, tego 
nie wiem. Najważniejsze jest to, że ciśnieniomierz 
potrafi według producenta działać aż sześć miesięcy 
na jednym ładowaniu. Ze zrozumiałych względów 
nie jestem jeszcze tego w stanie sprawdzić. Używam 
go od około miesiąca, w tym czasie wykonałem kil-
kanaście pomiarów sobie i domownikom, i bateria 
pokazuje 90% naładowania. Według mnie to bardzo 
dobry wynik.

Ciśnieniomierz ma jednak dwa, a w zasadzie trzy 
minusy. Pierwszy, dość trywialny, ale przy swojej 
cenie nie ma w zestawie żadnego pokrowca, no 
chyba że jako pokrowca będziemy używać tektu-
rowego opakowania. Ja w każdym razie tak robię. 
Duga kwestia to cena – jest wysoka, z drugiej strony 
mamy bardzo rozwinięty technologicznie produkt, 
który ma funkcje, jakich inne produkty dostępne na 
rynku nie mają. Trzecia rzecz to kwestia pomiarów 
wykonywanych przez elektroniczny stetoskop. Jest 
on bardzo czuły i wymaga od nas bardzo spokoj-
nego siedzenia i absolutnej ciszy w bezpośredniej 
okolicy. Jak tylko gdzieś w okolicy biegał mój syn, 
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od razu miałem informację o braku lub błędnym pomiarze. „Problem” 
nie występuje, jak badamy się w spokoju, będąc sami.

Withings BPM Core jest dość duży i ciężki, waży prawie pół kilograma, jed-
nak biorąc go do ręki, jest się pewnym, że jest to medyczny produkt najwyż-
szej jakości. Polecam go wszystkim aktywnym i dbającym o zdrowie. Cena 
w Polsce oscyluje na poziomie tysiąca złotych. Dystrybutorem w Polsce jest 
iCorner.pl.
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Śledzenie aktywności jest tak istotne, jak bieżące monitorowanie 
swojej wagi. Pozwala to bowiem na ocenę nie tylko skuteczności 
treningu, ale i naszego trybu życia i jego przełożenia na zdrowie. Im 
więcej danych, tym lepiej, ale i trudniej je przeanalizować. Chyba że 
wyręczy nas w tym aplikacja.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Withings Body Cardio – rutynowa kontrola każdego dnia  |  Paweł Hać

Withings Body Cardio 
– rutynowa kontrola każdego dnia
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Withings jest jednym z najstarszych producentów konsumenckich inteli-
gentnych akcesoriów fitnessowych. Body Cardio to najbardziej zaawanso-
wana waga, jaką oferuje, pozwalająca zmierzyć wiele parametrów, w tym 
nawet tętno, a dzięki aplikacji ułatwia ich interpretację. Urządzenie jest 
bardzo eleganckie i równie łatwe w utrzymaniu. Górna część to tafla z har-
towanego szkła, podstawę zrobiono natomiast z aluminium. Na jednej 
z krawędzi znalazł się włącznik oraz port do ładowania akumulatora (to 
jedna z niewielu wag, które nie wymagają wymiany baterii) – wytrzymuje 
ponoć nawet rok. Na środku, przy górnej krawędzi, znalazł się duży, mono-
chromatyczny ekran o wysokim kontraście, pozwalający komfortowo 

odczytywać wszystkie dane. Waga jest też ciężka, 
nie przesuwa się więc po płytkach w łazience. Kon-
strukcja jej podstawy sprawia, że pomiar jest równie 
dokładny na twardej, jak i na miękkiej powierzchni 
– wyniki wychodzą bardzo zbliżone (ale w granicach 
tolerancji) zarówno wtedy, gdy stoi na dywanie, jak 
i bezpośrednio na podłodze (ważne jednak, by usta-
wić się na jej środku). Nie bez znaczenia jest też bar-
dzo mała grubość (niespełna dwa cm), pozwalająca 
łatwo ją schować, gdy nie jest używana.

Health Mate jest przykładem 

niezwykle minimalistyczne-

go, ale zarazem złożonego 

narzędzia.
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Siła akcesoriów smart leży w aplikacjach, które nimi zarządzają. Health 
Mate jest przykładem niezwykle minimalistycznego, ale zarazem zło-
żonego narzędzia. Pozwala skonfigurować wagę w dosłownie chwilę 
(proces ogranicza się do podania hasła do Wi-Fi oraz opcjonalnej zmiany 
kolejności wyświetlania informacji na ekranie urządzenia), równie szybko 
można też zmienić własne ustawienia profilu czy też powiązać program 
z innymi aplikacjami (obecnie są to Apple Health, MyFitnessPal, Nike+, 
Runkeeper i Nest). Integracja z systemowym Zdrowiem jest szczególnie 
istotna, duzi producenci akcesoriów fitness pokroju Fitbita odcinają się 
od tej aplikacji, co zmusza do korzystania z ich własnych aplikacji, ale 
jednocześnie stanowi utrudnienie dla użytkowników. Głównym ekranem 
Health Mate jest oś czasu z pomiarami, podsumowaniami, wyzwaniami 
oraz programami, do których przystąpiliśmy. Te są unikalną cechą aplika-
cji i choć jak na razie jest ich zaledwie kilka, to mają w sobie duży poten-
cjał. Mamy więc program nazwany „Better body”, który w ciągu 8 tygodni 
ułatwia nam wyrabianie sobie zdrowych nawyków. Każdego dnia przy-
pomina więc o danej czynności (w pierwszym tygodniu jest to codzienne 
ważenie, w innym jedzenie zdrowego śniadania, w kolejnym regularne 
wysypianie się). Zadania nie są skomplikowane, a odznaczanie kolejnych 
dni satysfakcjonuje, zwłaszcza podczas przechodzenia do kolejnego 
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tygodnia programu. Oprócz „Better body” mamy też wytyczne popra-
wiające kondycję serca, motywujące do większej aktywności, pozwa-
lające zdrowo przejść przez ciążę oraz lepiej spać. Każdy z programów 
jest wyjątkowy, nic nie stoi na przeszkodzie, by realizować jednocześnie 
kilka z nich, ale z wagą zrealizujemy tylko dwa („Better body” oraz „Pre-
gnancy”), do pozostałych potrzebny jest sprzęt mierzący określone para-
metry. Aplikacja ma też standardowy ekran z podsumowaniem danych, 
czyli liczbą kroków, wagą, odsetkiem tkanki tłuszczowej i mięśniowej, 
nawodnieniem, tętnem i masą kości. Bardzo podoba się mi to, jak szybko 
można przełączać się pomiędzy różnymi użytkownikami – wystarczy 
dotknąć ikony innej osoby, by przejść do jej wyników.

Na wadze staję zazwyczaj rano, a wtedy nigdy nie mam zbyt wiele czasu. 
Pomiar wszystkich parametrów na Body Cardio trwa około 50 sekund 
i nie wymaga włączania smartfona. Nie musi być nawet w zasięgu, waga 
przesyła bowiem dane przez Wi-Fi, a jeśli nie ma połączenia, zapisuje 
ostatnich 16 pomiarów i synchronizuje je przy najbliższej okazji. Ponadto 
waga automatycznie wykrywa, kto na niej staje, wyświetla trzyliterowy 
skrót imienia w rogu ekranu, a dane są przypisywane do odpowiedniej 
osoby. To kolejne udogodnienie, znacznie oszczędzające czas. Waga 
pokazuje nawet, czy równo na niej stanęliśmy, a w przypadku, gdy 
opieramy ciężar mocniej po którejś z jej stron, wyświetlane są strzałki 
informujące o konieczności skorygowania pozycji. Następnie jest wyko-
nywany pomiar ustalonych wartości (można je zmienić w aplikacji), a jeśli 
wcześniej już się ważyliśmy, na wykresie pojawiają się też poprzednie 
wyniki, wraz z informacją, jak zmieniły się od ostatniego razu. Waga 
pokazuje nawet w uproszczony sposób prognozę pogody, co również 
się przydaje (jedno zerknięcie na smartfona rano mniej). Powtarzalność 

Pomiar wszystkich parametrów na Body Cardio trwa około 50 

sekund i nie wymaga włączania smartfona.
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pomiarów jest niemal doskonała – przy kilku ważeniach z rzędu zdarzają 
się minimalne odchylenia w masie ciała, tkance tłuszczowej czy mięśnio-
wej, nieco większe w masie kości i nawodnieniu. Przydatnym elementem 
jest też wskazywanie, w którym miejscu skali mieści się nasze BMI czy 
odsetek tkanki tłuszczowej.

W ciągu dnia nieustannie brakuje mi czasu, a Body Cardio zdaje się 
doskonale to uwzględniać. Krótki, ale precyzyjny pomiar, niewymagający 
wyciągania telefonu czy jakichkolwiek ustawień, pozwala mi ważyć się 
codziennie rano, dane natomiast trafiają nie tylko do aplikacji Withings, 
ale też do innych programów, z których korzystam. Aplikacja potrafi też 
zmotywować do wprowadzenia w rytmie dnia drobnych zmian, mają-
cych długofalowe skutki. Wszystko to dzięki tafli szkła z ekranem, na któ-
rej codziennie staję.

Withings Body  
Cardio   

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

 Plusy:
• całkowicie bezobsługowa
• duża dokładność pomiarów
• synchronizacja danych z wieloma  
 aplikacjami 

 Minusy:
• niewiele programów    
 poprawiających zdrowie
• brak pomiaru VFR
Cena: 649 PLN

Dostępne w iCorner.pl
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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 449 zł jest świetna.
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Zegarki - przegląd

Zegarki - przegląd  |  Redakcja iMagazine

REDAKCJA iMAGAZINE
@iMagazinepl

Honor MagicWatch 2 – jeszcze bardziej sportowy
Większość smartwatchy ewoluuje w kierunku sportu – zastąpienie nimi 
telefonów zdecydowanie się nie udało, natomiast zmotywowanie do 
większej aktywności ich użytkowników jest zauważalne. Nowy Honor 
MagicWatch 2 do tego stopnia stawia na sport, że bliżej mu obecnie do 
zegarków Garmina czy Suunto, niż do Apple Watcha bądź Galaxy Gear.

Czytaj dalej....
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Garmin Fenix 6
Garmin mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się nowej odsłony fenixa. 
Pewny byłem, że tak doskonałego produktu jak fenix z serii 5 długo się nie 
uda zastąpić. Gdy jednak odebrałem telefon od przedstawicielki amery-
kańskiej firmy, ucieszyłem się jak nastolatek. Zegarek otrzymałem w dniu 
premiery na dwa tygodnie testów.

Czytaj dalej....
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Polar Vantage M z OH1 - sisu w praktyce
Od jakiegoś już czasu sentymentem darzę fińskie podejście do życia. Okre-
ślenie „być sisu” jest nawet od jakiegoś czasu wyznacznikiem drogi, jaką 
podążam. Postanowiłem iść krok dalej i przynajmniej na jakiś czas zastąpić 
amerykański zegarek sportowy jego fińskim odpowiednikiem. Poprosiłem 
polskiego dystrybutora o możliwość przetestowania zegarka Polar Vantage 
M z dodatkowym czujnikiem OH1. 

Czytaj dalej....
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Fitbit Versa 2 – i do biegania, i na zakupy
Do tego numeru iMaga miałem możliwość przetestowania urządzeń 
z dwóch grup inteligentnych nosideł. Oprócz smartopaski Honor dostałem 
też urządzenie bardziej rozbudowane – smartzegarek Fitbit – Versa 2.

Czytaj dalej....
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Suunto 7 – sportowy, ale na co dzień
Profesjonalny sportowy zegarek bardzo łatwo nawet na pierwszy rzut oka 
odróżnić od smartwatcha – jest mniej elegancki, ma kiepski ekran i przyciski 
fizyczne, a jego oprogramowanie działa wolno. Suunto 7 jest jednym z nie-
licznych wyjątków, bo pomimo bardzo sportowego charakteru, jest jedno-
cześnie bardzo ładnym i sprawdzającym się na co dzień zegarkiem smart.

Czytaj dalej....
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Opaski - przegląd
REDAKCJA iMAGAZINE

@iMagazinepl

Opaski - przegląd |  Redakcja iMagazine

Fitbit Charge 4 – najlepsza opaska treningowa 
stała się jeszcze lepsza
Już myślałem, że nie będzie nowej opaski Fitbita po kupieniu go przez 
Google. Tymczasem mamy nowość, wprawdzie wyglądającą jak poprzedni 
model, ale tylko pozornie. W środku znajdziemy wbudowany GPS i przede 
wszystkim Fitbit Pay. Fitbit Charge 4 to nowa wersja najpopularniejszej 
i najbardziej wszechstronnej opaski sportowej producenta.

Czytaj dalej....
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Fitbit Inspire HR – opaska, na jaką czekałem
Gdy do naszej redakcji dojechała najnowsza opaska Fitbit Inspire HR, od 
razu wiedziałem, że to coś dla mnie. Fitbit stworzył produkt, który w roz-
miarze małej opaski udostępnia funkcje zarezerwowane do tej pory dla 
większych modeli.

Czytaj dalej....
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Xiaomi MiBand 4 – Xiaomi tańsze, ale nie lepsze
Xiaomi sprawia wrażenie, jakby za wszelką cenę chciało zaoferować każde 
urządzenie za najniższą dla kategorii kwotę, jednocześnie oferując przynaj-
mniej odrobinę więcej niż konkurenci. MiBand 4 kontynuuje tę ideę, choć 
dystans od rywali nie jest już tak duży, jak wcześniej.

Czytaj dalej....
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Honor Band 5 – elegancka smartopaska
Wśród inteligentnych nosideł można wyróżnić dwie grupy: smartopaski 
i smartzegarki. Jednym z przedstawicieli pierwszej z nich jest Honor Band 5.

Czytaj dalej....
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Creative coraz bardziej mnie zaskakuje. Niedawno, bo przecież pod 
koniec marca, wprowadził do sprzedaży swoje genialne, autorskie 
rozwiązanie Super X-Fi, a teraz pojawiają się ich pierwsze, całkowicie 
bezprzewodowe słuchawki – Outlier Air.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Creative Outlier Air – naprawdę świetny dźwięk i niska cena  |  Dominik łada

Creative Outlier Air 
– naprawdę świetny dźwięk i niska cena
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Na wstępie muszę zaznaczyć, że jestem w lekko 
zszokowany tym, jakie słuchawki udało się 
Creative wyprodukować. Producenta znamy 
głównie ze słuchawek gamingowych. Jest, 
oczywiście, linia sportowa, ale muszę z pełną 
odpowiedzialnością powiedzieć, że wcze-
śniejsze Outlier Sport grają raczej przeciętnie. 
W wypadku Outlier Air mamy kompletnie prze-
ciwny biegun i to w bardzo przystępnej cenie.

Budowa
Za jakość dźwięku w dużej mierze odpowia-
dają membrany gafenowe o średnicy 5,6 mm. 
To sporo jak na tej wielkości produkt. Cre-
ative w Airach zastosował kodeki aptX i AAC, 
co oczywiście też wpływa na jakość dźwięku. 
W połączeniu z szybkim Bluetooth 5.0 otrzy-
mujemy bardzo ciekawy sprzęt pod kątem 
barwy i jakości dźwięku.

Dźwięk
Dźwięk jest czysty i bardzo wyrazisty. Niskie 
tony na odpowiednim, przyjemnym, nie za 
wysokim poziomie. Pamiętając, że mówimy 
o słuchawkach True Wireless, które z założe-
nia nie są audiofilskie, to muszę stwierdzić, 
że są to słuchawki z najlepszym dźwiękiem, 
jakie testowałem w tej kategorii produktowej. 
Wręcz zbliżają się jakością dźwięku do moich 
ulubionych, kablowych RHA T10i.

Wokale są wyraźne, bardzo czytelne, można 
się jedynie momentami, ale nie zawsze, 
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przyczepić do wysokich tonów, które czasem mogą sprawiać wrażenie, 
jakby były słyszane przez delikatną mgiełkę. Miałem takie odczucia, słu-
chając na przykład Florence and The Machine, ale już kompletnie nie było 
tego podczas odsłuchu najnowszego Anderson .Paak. Może to być też 
kwestia samego nagrania utworu.

Konkurencja
Creative Outlier Air są bezpośrednim konkurentem AirPodsów, Samsung 
Galaxy Buds czy Jabra Elite T65, jednocześnie grają od nich zauważalnie 
lepiej i dodatkowo są sporo tańsze.

IPX5
Słuchawki spełniają normę IPX5, czyli są potoodporne. Spokojnie możemy 
w nich trenować na siłowni czy biegać.

Bateria
Producent deklaruje 10 godzin pracy plus dwa pełne ładowania z obudowy, 
w sumie dające 30 godzin używania. Z moich testów wynika czas zbliżony, 
tylko minimalnie krótszy, około 9 godzin. To bardzo dobry wynik w kontek-
ście tego, że słuchawki mają wbudowane bateryjki o pojemności jedynie 
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60 mAh. W każdym momencie możemy słuchawki doładować z obudowy, 
która jest wykonana z aluminium. Niestety, jest ona dość spora w porówna-
niu do wspomnianych wcześniej konkurentów, z drugiej strony jest zdecydo-
wanie bardziej… pancerna. Ładujemy ją tylko przez złącze USB-C – szkoda, że 
zabrakło indukcji. Obudowa ma bardzo wygodny, podobny do obudów od 
Airpodsów czy Budsów, system mocowania słuchawek na magnes.

Rozmowy i asystenci
Słuchawki Creative mają wsparcie dla asystentów głosowych, zarówno Siri, 
jak i Google Assistant. Każda ze słuchawek może oczywiście pracować nieza-
leżnie, pojedynczo, jako zestaw słuchawkowy. Rozmowy przez Outlier Air są 
zaskakująco dobrej jakości. Mikrofony dobrze wycinają tło i nie zniekształcają.

Kilka minusów – nie można mieć wszystkiego
Zacznę może od aplikacji, której brakuje. Aplikacji do sterowania słuchawkami, 
takiej jak ma np. Jabra czy Budsy na Androidzie. W dużej mierze też zapewne 
przez to, że, choć jest wbudowany Bluetooth 5.0, nie mamy możliwości paro-
wania równoległego z dwoma urządzeniami jednocześnie. Bardzo ciężko dzia-
łają wbudowane w słuchawki przyciski i szkoda, że nie ma opcji zgłaśniania 
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w samych słuchawkach. Ostatnią kwestią niezrozu-
miałą dla mnie jest fakt, że Outlier Air są widoczne 
w systemie jako dwa niezależne urządzenia. Pierwszy 
raz widzę takie rozwiązanie.

Podsumowanie
Choć nie są to słuchawki bez wad, to cena, bateria, 
a przede wszystkim jakość dźwięku, jaki generują, 
absolutnie rekompensują wspomniane braki. Zde-
cydowanie warto jest je kupić, jeśli zastanawiacie się 
nad słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi, 
a nie chcecie wydać fortuny. Jeśli poważnie myślicie 
o sporcie, to za 40 złotych więcej jest dostępna wer-
sja Sports, różniąca się tylko wykończeniem obu-
dowy, pomarańczowymi wstawkami i dołączonym 
mankietem, czyli frotką z kieszonką na słuchawki. 
Jeśli natomiast jakość dźwięku generowana przez 
Air jest dla Was niewystarczająca, to za 429 złotych 
można dostać specjalną wersję Gold, z wbudowa-
nym systemem Super X-Fi i większą baterią. Dla każ-
dego coś się znajdzie. Polecam.

Creative Outlier Air

 Plusy:
• cena
• świetna jakość dźwięku
• duża głośność
• dobre odcięcie od otoczenia
• bardzo wygodne i stosunkowo   
 małe słuchawki
• dobry czas pracy na bateriach

 Minusy:
• pomimo BT 5.0 nie ma opcji jed- 
 noczesnego parowania z dwoma  
 urządzeniami
• brak aplikacji do sterowania
• brak ładowania indukcyjnego   
 obudowy
• spora obudowa
• ciężko działają przyciski
• nie rozumiem, dlaczego każda ze  
 słuchawek widoczna jest w syste 
 mie jako osobne urządzenie BT

Cena: 349 PLN
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Po długich oczekiwaniach Jabra w połowie grudnia wprowadziła do 
sprzedaży swoje najnowsze, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki 
– Elite 75t. Widziałem je na ostatnich targach IFA w Berlinie, tym 
razem jednak, w przeciwieństwie do zeszłego roku i modelu 65t, nie 
mogłem ich nawet przymierzyć. Wreszcie je mam i, uwaga – spoiler, 
są genialne.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Jabra Elite 75t – poprawianie ideału  |  Dominik łada

Jabra Elite 75t 
– poprawianie ideału
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Zeszłoroczny model, Elite 65t, postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Przez 
ostatni rok były moimi podstawowymi słuchawkami. Nosiłem je codzien-
nie. Bardzo mi pasowały, o czym pisałem w recenzji.

Były niezwykle wygodne. Oferowały świetną jakość dźwięku, ale miały też 
kilka drobnych wad. Okazuje się, że Jabra słucha użytkowników i wyciąga 
wnioski, poprawiając te najbardziej irytujące defekty.

Najbardziej w zeszłorocznym modelu 65t przeszkadzała mi kwestia 
konieczności uruchamiania drugiej, lewej słuchawki każdorazowo po 
wyjęciu z pudełka. To zostało poprawione. W 75t słuchawki po wyjęciu 
z pudełka od razu uruchamiają się obie słuchawki.

Druga kwestia to mało wygodne otwieranie pudełka/stacji ładującej. W 65t 
trzeba było w nienaturalny sposób wcisnąć klapkę, aby ją otworzyć. Było 
to o tyle nieintuicyjne, że wszyscy, którym pokazywałem te słuchawki, 
podkreślam, wszyscy, mieli problem z samodzielnym otwarciem. W 75t nie 
mamy tego kłopotu. Klapka otwiera się tak samo wygodnie, jak np. w Air-
Podsach. Również podobnie do AirPodsów obudowa ma teraz wbudowane 
magnesy, „łapiące” słuchawki i trzymające je na miejscu oraz uniemożliwia-
jące samodzielne, przypadkowe otwarcie.
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Trzecia rzecz, która nie pasowała mi w 65t, to było… oldschoolowe złą-
cze do ładowania, czyli micro USB. Podczas gdy wszyscy się z niego już 
wycofują, Jabra w swoim flagowym modelu oferowała właśnie takie stare 
złącze. W 75t mamy wreszcie USB-C, co przekłada się też na dużo szybsze 
ładowanie. Co ciekawe, krążą plotki, że po Nowym Roku zostanie wprowa-
dzona obudowa, wzbogacona dodatkowo o ładowanie indukcyjne. Ma być 
ona podobno w zestawach z 75t, ale także dostępna jako akcesorium dla 
dotychczasowych użytkowników. Plotek jest tak wiele, liczę, że będą praw-
dziwe, jednak na razie nie udało mi się ich potwierdzić u źródeł. Ja w każ-
dym razie na pewno jak tylko się taka opcja pojawi, to ją kupię.

Jeśli udało nam się omówić poprawki, przejdźmy teraz do tego, jakie są naj-
nowsze słuchawki Jabra Elite 75t.

Wygląd
Elite 75t są sporo mniejsze od poprzednika. Na pierwszy rzut oka słuchawki 
są prawie dwa razy mniejsze od 65t. Dużo mniej wystają z ucha. W zasa-
dzie, żeby być precyzyjnym, to nie wystają. Mikrofony są teraz mniej wysta-
jące, zintegrowane ze słuchawką. Stacja ładująca jest również mniejsza od 
poprzedniczki. Można ją wygodnie postawić, a złącze ładowania znajduje 
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się z tyłu, a nie jak poprzednio na dole. Nie-
stety, mam wrażenie, że stacja wykonana jest 
z tego samego plastiku, co ta od 65t. Na razie, 
po miesiącu użytkowania, nie widzę, aby się 
wytarła, jak poprzedniczka. Zobaczymy z cza-
sem, jak będzie się zachowywać. Wrócę jesz-
cze na moment do budowy słuchawek. Każda 
ma jeden przycisk. Niestety, lewa nie ma już 
rozwiązania, do którego byłem przyzwycza-
jony w 65t, czyli przycisku odpowiadającego 
za głośność. Rozwiązanie polegające na 
wciskaniu jednego przycisku z jednej strony 
krawędzi i drugiej było znacznie wygodniej-
sze i bardziej intuicyjne niż nowa koncepcja, 
polegająca na długim trzymaniu przycisku 
w lewej słuchawce, aby zrobić ciszej albo 
w prawej, aby zrobić głośniej.

Wygoda
Słuchawki zostały kompletnie przeprojek-
towane. Jak pisze Jabra, zostały „zaprojekto-
wane pod kątem stabilnego dopasowania”. 
Muszę przyznać, że faktycznie są wyjątkowo 
wygodne. Głośniczek wchodzi dość głęboko 
w kanał naszego ucha. W zestawie mamy 
kilka rozmiarów silikonowej wkładki – S, M i L. 
Testuję je w codziennym użytkowaniu, rów-
nież podczas treningów biegowych. Świetnie 
trzymają się na miejscu, w uchu, jednocześnie 
możemy być spokojni o to, że nie zepsują się 
od kontaktu z potem czy deszczem – słu-
chawki są wykonane przy zachowaniu stan-
dardu IP55.
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Dźwięk
Jakość dźwięku jest jeszcze lepsza niż w 65t. Wprawdzie nie mamy kode-
ków HiRes Audio albo aptx, ale SBC i AAC wystarczają, abyśmy mogli cie-
szyć się pełnym, ciepłym dźwiękiem. Ilość basów jest wystarczająca, nawet 
większa niż w 65t, choć teoretycznie mamy tutaj ten sam głośniczek. Prze-
projektowana budowa słuchawki robi różnicę. Niestety, nie mamy nadal 
ANC, jednak pasywna redukcja szumów bardzo dobrze się sprawdza.

Mikrofony
Jabra poprawiła obsługę mikrofonów. Jakość połączeń jest dużo lepsza, 
bez problemu możemy rozmawiać na ulicy, nawet podczas wiatru. Cztery 
mikrofony dobrze wycinają otoczenie.

Aplikacja
Jak pisałem już przy okazji recenzji modelu 65t, aplikacja Jabry to klasa 
sama w sobie. Od zeszłego roku nie zmieniła się w zasadzie w ogóle, zatem 
odsyłam Was do tego, co napisałem wtedy. Nadal właśnie dzięki aplikacji 

SPRZĘT 111



możemy dostosować dźwięk do naszych preferencji czy też włączyć tryb 
relaksacyjny. Podobnie jak 65t, 75t mają moją ulubioną funkcję, czyli możli-
wość równoległego podłączenia do dwóch urządzeń, a także zatrzymywa-
nia dźwięku w momencie wyjęcia słuchawki z ucha.

Bateria
Tutaj mamy dużą zmianę. Nie wiem, jak Jabra tego dokonała, ale przy 
zmniejszeniu rozmiaru słuchawek i stacji ładującej mamy dłuższy czas pod-
trzymania. W poprzednim modelu mieliśmy ok. 5 godzin odsłuchu i ok. 15 
godzin w sumie, doładowując ze stacji ładującej. Teraz według producenta 
mamy imponujące 7,5 godziny i 28 godzin ze stacją ładującą. Przez miesiąc 
testów nie udało mi się ich rozładować. Wynik bardzo zacny.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, Jabra Elite 75t jest wręcz ide-
alną propozycją. Bardzo dobra jakość wykonania, rozmiar, bardzo dobry 
dźwięk i niesamowity czas pracy na baterii w cenie 699–799 złotych. Moja 
rekomendacja jest krótka – brać, nie zastanawiać się.
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Od jakiegoś czasu nie uznaję innych słuchawek niż AirPodsy, 
niezależnie od tego, jak dobrze grają. Natomiast Jays m-Seven True 
Wireless są ciekawą alternatywą dla osób niebędących w ekosystemie 
Apple, a i dla tych z iPhone’ami będą warte rozważenia. Oto kilka 
powodów, dla których można je polubić.

Jays m-Seven True Wireless – bezprzewodowość na prawie 10 godzin słuchania  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jays m-Seven True Wireless 
– bezprzewodowość na prawie 10 godzin słuchania
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Jays m-Seven True Wireless – za tą długą nazwą kryją się słuchawki doko-
anałowe w stylu AirPods, a że mają gumki, to nawet AirPods Pro. Przy czym 
kosztują 599 złotych, czyli o 200 złotych mniej niż sugerowana cena deta-
liczna podstawowych AirPodsów drugiej generacji. Są też czarne, dzięki 
czemu nie rzucają się tak w oczy i są naprawdę małe. Także samo etui 
jest bardzo zgrabne. Gumowa obudowa z jednej strony sprawia wrażenie 
taniej, z drugiej strony też gwarantuje, że nie porysuje się nam od kluczy 
lub innych przedmiotów, jakie trzymamy w kieszeni, torbie, torebce. Same 
słuchawki też są niesamowicie lekkie. 

Wyjątkowymi czyni je fakt, że pozwalają na 9,5 godziny odtwarzania 
muzyki. Tyle zwykle producenci tego typu urządzeń podają, ale już z łado-
waniem w etui. Tymczasem po ładowaniu jest to nawet 38 godzin. Etui jest 
też ładowane przez USB-C, czyli tak, jak powinno w 2020 roku. Z założenia 
Jays m-Seven to słuchawki dla osób aktywnych – biegających i ćwiczących 
– są odporne na pot i posiadają klasę szczelności IPx5. Korzystają z Blu-
etooth w standardzie 5.0 i posiadają wsparcie dla kontroli gestami, w tym 
wywołania Siri.

Ich największa wada to fakt, że nie są AirPodsami. Magiczne łączenie 
słuchawek Apple ze wszystkimi moim sprzętami jest tym, co uwiel-
biam i sprawia, że korzystanie ze słuchawek jest niezwykle przyjemne 
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i naturalne. Tu mamy standardowe łączenie Bluetooth. Nie znajdziemy też 
żadnej specjalnej aplikacji w AppStore, która dawałaby nam jakieś dodat-
kowe możliwości. W oczy rzuca się też jakość wykonania, która jest dobra, 
ale nie perfekcyjna. Pamiętajmy jednak o cenie tego produktu.

Podobnie jest z dźwiękiem, który za sprawą tego, że są to słuchawki doka-
nałowe, miło nas otacza, a przy tym jest bardzo czysty i szczegółowy. 
Natomiast daje się odczuć brak pewnej werwy. Mam jednak wrażenie, że 
w wielu miejscach właśnie za sprawą dokanałowości wypadają one znacz-
nie lepiej niż zwykłe AirPodsy. Myślę, że sprawdzą się podczas biegania 
i codziennego użytkowania, natomiast niekoniecznie przypadną do gustu 
tym, którzy potrzebują więcej bitu, basu. Tu jednak też warto brać pod 
uwagę trzy aspekty – czas pracy na baterii, wagę słuchawek oraz cenę.

Jays m-Seven True Wireless oceniłbym jako średnie słuchawki. Tylko to 
byłoby dla nich bardzo, ale to bardzo krzywdzące. Prawie 10 godzin pracy 
na jednym ładowaniu, lekki, kompaktowy design, a wszystko w przyjemnej 
cenie. Jeśli w swojej kieszeni jeszcze nie macie słuchawek całkowicie bez-
przewodowych, to Jays m-Seven są z pewnością warte rozważenia.
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Elektronika jest coraz bardziej zaawansowana, procesory coraz 
szybsze, telefony coraz lepsze, tylko te baterie… Technologia stojąca za 
bateriami w ciągu ostatnich kilku lat zrobiła duży postęp, jednak nie 
tak ogromny, jak reszta komponentów naszego sprzętu.

GoalZero Sherpa 100ACNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

GoalZero Sherpa 100AC  |  Napoleon Bryl
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Dużo mocy obliczeniowej wymaga dużej mocy baterii. Producenci kompu-
terów, smartfonów muszą iść na kompromis – wielkość, waga urządzenia 
– czas pracy na baterii. Jeżeli intensywnie pracujemy w terenie, ratujemy 
się powerbankami – dla mnie to must have, w związku z częstymi podró-
żami i koniecznością używania komputera. Jak tylko w polskiej dystrybucji 
pojawiła się więc GoalZero Sherpa 100AC, musiałem ją przetestować

Dzisiaj w zakresie doładowywania elektroniki mamy modele małe, kie-
szonkowe – do szybkiego zasilenia telefonu czy tabletu. Powerbanki dla 
komputerów natomiast do niedawna były rzadkością – kilkanaście lat 
temu miałem zewnętrzną baterię Philipsa z zestawem standardowych wty-
czek do popularnych modeli i mojemu służbowemu IBM dało się wydłużyć 
życie o jakieś 20 min – zysk raczej niewielki. Od kilku lat używam GoalZero 
Sherpa 50 z inwerterem 230 V, umożliwiającym podłączenie standardo-
wego zasilacza 230 V. W sam raz do naładowania baterii od lustrzanki czy 
MBP 13”. Jak tylko pojawiała się w polskiej dystrybucji nowa Sherpa, musia-
łem ją przetestować. 

Sherpa 100AC z dwoma portami dwukierunkowymi portami USB-C 
Power Delivery mogącymi dostarczyć moc 60 W, dwoma portami 
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USB-A ładującymi maksymalnie 12 W, portem, a właściwie gniazdkiem, AC 
230 V do 100 W oraz ładowaniem indukcyjnym w standardzie Qi to gigant 
w swojej klasie. To bardzo dużo możliwości i mocy jak na jedno urządzenie. 
Pojemność 25600 mAh/94,7 W wymaga miejsca, Sherpa 100AC nie jest więc 
kieszonkowa. Jej wymiary 19 × 2,45 × 14,4 cm i waga 898 g jednak zaskakują 
i sprawiają, że będzie trudno znaleźć dla niej miejsce w plecaku. 

Pierwsze, co podłączyłem, to oczywiście MBP 15” i9, komputer bardzo prądo-
żerny, przy naładowanej baterii komputera do 100% i podłączeniu power-
banku GoalZero MPB wskazywał, że jest nadal ładowany z zasilacza, w System 
Information pojawiła się informacja o podłączonym zasilaczu o mocy 60 W. 
Powerbank dostarczał prąd przez 2 godz. 30 min, zanim komputer przełączył 
się na własną baterię. W tym czasie używałem go standardowo, bez dużych 
obciążeń – poczta, www (dwie przeglądarki i dużo zakładek), Word, Preview, 
trochę Photoshopa. Podłączenie wyładowanego do 10% MBP do nałado-
wanego na 100% powerbanku dało czas ładowania komputera do 70% 1 
godz. 30 min, na tyle wystarczyło energii w powerbanku. Komputer podczas 
ładowania był cały czas używany. Czasy podtrzymania zasilania/ładowania 
zgadzają się z niewielką różnicą z tym, co możemy odczytać z wyświetlacza 
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OLED, w który Sherpa jest wyposażony. Podaje nam on procent naładowania 
akumulatorów, przybliżony czas do rozładowania oraz moc, jaka jest w danej 
chwili dostarczana do urządzenia i pobierana z niego, możemy też wyświetlić 
parametry poboru mocy dla każdego portu. Przycisk z symbolem przypomi-
nającym Wi-Fi włącza pole ładowania indukcyjnego. 

Komputerem rozładowałem powerbank, trzeba go więc naładować. W zesta-
wie znajdujemy ładowarkę sieciową, która pasuje też do innych produktów 
z serii Sherpa. Wspomniałem wcześniej, że porty USB-C są dwukierunkowe, 
możemy za ich pomocą ładować powerbank np. ładowarką od MBP, nie 
trzeba wozić ze sobą dwóch ładowarek. Nie musimy się też martwić o łado-
wanie pojedynczo urządzeń. Łączenie łańcuchowe daje nam możliwość 
ładowania MBP i Sherpy równocześnie. Potrzebny jest do tego tylko drugi 
kabel USB-C <–> ładowarka do gniazdka: kabel USB-C od ładowarki podłą-
czamy do pierwszego portu USB-C w Sherpie, do drugiego następny kabel 
i ten następnie do komputera; ładowarka ładuje więc powerbank, który 
z kolei ładuje komputer. Przepływ energii jest zarządzany przez procesor 
w GoalZero. W zależności od obciążenia komputera pobierał on więcej lub 
mniej mocy, niż dostarczał zasilacz do powerbanku. Takie ładowanie oczywi-
ście trwa trochę dłużej, ale w terenie mamy jeden zasilacz mniej w bagażu. 

Jak już jesteśmy przy kablach, to w zestawie otrzymujemy krótkie 
kable USB-C<–>USB-C, USB-A<–>micro USB, USB-A<–>Lighting i dłuższy 
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USB-A<–>USB-C. W bokach powerbanku są specjalne „kieszonki”, pozwa-
lające na wygodne schowanie dwóch kabelków, których najczęściej 
używamy. 

Ładowanie sieciowe do pełna bez dodatkowego obciążenia zajmuje około 
trzech godzin. Sherpę można również ładować panelami słonecznymi 
GoalZero – mam do starszej wersji panel Nomad 13”. Według producenta 
powinien on naładować powerbank w czasie 15–30 godzin w zależności od 
nasłonecznienia. Korzystałem z tego rozwiązania na wyjazdach z Sherpą 
50, która się ładowała 8–14 godzin w polskich letnich warunkach – czyli 
dwa słonecznie dni, przy o połowę mniejszej pojemności, wyliczenia pro-

ducenta wydają się więc realne, co nie zawsze się 
zdarza. Tym razem brak czasu nie pozwolił nawet 
na weekendowy wypad w głuszę. Testy odbywały 
się zatem w warunkach miejskich, podmiejskich 
i podróżnych na trasie Kraków–Warszawa. 

Sherpa 100AC zgodnie z nazwą i tym, co już napisa-
łem, ma standardowe europejskie gniazdko 230 V 
(są modele z amerykańskim i brytyjskim). Pozwala to 
podłączyć prawie każdy zasilacz. Ograniczeniem jest 
maksymalny pobór mocy, do 100 W. Podłączyłem 
ładowarkę do baterii od lustrzanki. Po naładowaniu 
dwóch wskaźnik napełnienia spadł do 85%. Biorąc 
pod uwagę, że baterie do DSLR mi na długo wystar-
czają, planując ładować je tylko za pomocą Sherpy, 
mogę jechać na trzy miesiące w nicość bez prądu. 
Sprzęt GoalZero jest popularny wśród podróżujących 

fotografów, jak się można domyślić. Ładowanie baterii do aparatu, GoPro… 
Phi! To robią wszyscy. Podczas wypadu za miasto Sherpa sprawdziła się 
jako zasilanie do niecodziennego  urządzenia – laktatora. Dwa użycia po 
20 minut zużyły około 20% baterii. Ładowanie iPada Pro 10,5” zużywa więcej 
zasobów, bo około 30%, iPhone 7+ natomiast od 20% do pełna zjadł 20%. 

GoalZero Sherpa 100AC nie jest powerbankiem dla każdego, choćby dla-
tego, że nie jest powerbankiem do codziennego noszenia w torbie. Jest 
sprzętem dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do zasilania, tam, 

Ładowanie sieciowe do 

pełna bez dodatkowego 

obciążenia zajmuje około 

trzech godzin. Sherpę 

można również ładować 

panelami słonecznymi Goal-

Zero – mam do starszej 

wersji panel Nomad 13”. 
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gdzie nie można się podłączyć do sieci elektrycznej, czyli dla podróżników, 
dla geeka na spływie kajakowym czy wyprawie rowerowej, dla geek-mamy 
z laktatorem na wypadzie za miasto, wtedy, kiedy potrzebujemy zasilania, 
które nas nie zawiedzie, a pozwoli naładować baterię w aparacie kilku-
krotnie, ładując równocześnie naszego iPhone’a i nawigację satelitarną. Nie 
będziemy go używać codziennie, co zatem z żywotnością akumulatorów? 
Producent deklaruje 500 cykli do 80% pojemności i ładowanie co 3–6 mie-
sięcy. Poprzedniego modelu używam od około czterech lat, kilka razy 
w roku. Nie wiem, ile akumulatory mają cykli, ale na pewno pojemność nie 
spadła poniżej 80%. Nowa wersja z nowymi ogniwami i procesorem z pew-
nością będzie wydajnie służyła dłużej. Jako ostatnią rekomendację dodam, 
że Aleksander Doba, który przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, podczas 
wypraw korzysta ze sprzętu zasilającego GoalZero. Jeżeli potrzebujecie 
pewnego źródła zasilania na kilka–kilkanaście ładowań Waszego sprzętu, to 
jest to urządzenie dla Was.

Sherpa 100AC nie jest niestety tanim, urządzeniem; w promocji kosztuje 
1799 złotych (normalnie 2570 złotych).
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Już za kilka dni odbędzie się premiera nowych iPhone’ów i prawdopodobnie, 
takie krążą plotki, nowych Apple Watch. Te same plotki mówią, że kolejny rok 
będziemy mieli podobny wygląd zewnętrzny, a co za tym idzie, kompatybilność 
z paskami. Przyznam się Wam szczerze, że od momentu pojawienia się Apple 
Watch jedną z najfajniejszych rzeczy dla mnie była możliwość szybkiego 
zmieniania jego wyglądu właśnie za pomocą zmiany paska.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

UAG – bezpieczne i pancerne paski do Apple Watch  |  Dominik łada

UAG – bezpieczne i pancerne 
paski do Apple Watch
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Jakoś wcześniej nikt o tym nie 
myślał, aby zrobić taką osobną 
kategorię gadżetów. Mając zegarek, 
w zasadzie byliśmy przywiązani do 
jednego paska, który zmienialiśmy 
dopiero w momencie, gdy się zepsuł. 
W momencie pojawienia się Apple 
Watch i jego przemyślanej konstrukcji 
paski stały się jego bardzo ważnym 
elementem.

Cały pomysł związany z Apple Watch 
od początku polegał na tym, żeby 
nosić go cały czas, bez względu na 
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porę dnia czy aktywność, jaką się 
akurat wykonuje. Wcześniej miało się 
zegarek elegancki i inny do sportu 
czy na co dzień. Teraz możemy mieć 
Apple Watch i zmieniać tylko sam 
pasek plus elektroniczny cyferblat, 
co chwilę mając zupełnie inny, nowy 
czasomierz.

Pasków na rynku jest dużo różnych: 
eleganckich, sportowych, skórzanych 
czy z jakiegoś tworzywa. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie, jednak nie ma zbyt 
wiele rozwiązań „pancernych”, w któ-
rych uprawianie np. sportów ekstre-
malnych byłoby w pełni bezpieczne. 
Taką lukę stara się wypełnić amery-
kański UAG, znana nam firma przede 
wszystkim z pancernych obudów do 
iPhone’ów i iPadów.

UAG w ostatnim czasie zaprezentował 
trzy rodziny pasków – skórzaną, NATO 
oraz Active. Testowałem dwie ostat-
nie; ich jakość i wytrzymałość robią 
wrażenie.

Pasek UAG NATO to inspirowany kla-
sycznym wzorem natowskim pasek 
wykonany z podwójnie splecionego 
nylonu. Bardzo wytrzymały. Jak na 
pasek NATO przystało, ma trzy sta-
lowe szlufki oraz mocne zaczepy do 
zegarka. Występuje w dwóch kolorach 
– szarym i oliwkowym oraz dwóch 
rozmiarach 38/40 mm oraz 42/44 mm. 
Kosztuje 199 złotych.
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Paski UAG Active to inna filozofia. Pasek jest w przeważającej części jed-
nym, szerokim rzepem. Szerokość paska odpowiada szerokości Apple 
Watch. Podobnie jak natowski, jest wykonany z bardzo wytrzymałego 
nylonu, ma też inaczej zaprojektowane klamry i mocowanie do zegarka. 
Z takim paskiem Apple Watch bardzo przypomina mi zegarki Bell&Ross. 
Paski Active, jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone dla osób aktyw-
nych, trenujących sporty ekstremalne, które chcą mieć pewność, że nie 
zgubią w trakcie ćwiczeń zegarka. Dostępne są w trzech kolorach – czar-
nym, pomarańczowym i szarym kamuflażu. Rozmiary są dostosowane 
do wszystkich dostępnych Apple Watch – 38/40 i 42/44 mm. Cena to 
249 złotych.

Paski dostępne są m.in. w iCorner.pl.
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Wiosna nadeszła, a wraz z nią – drogowcy z remontami. W Krakowie obrodziło 
rozkopanymi drogami. Szybka analiza sytuacji wskazała, że jedynym rozsądnym 
wyjściem będzie przesiadka na rower. W moim przypadku to powrót do 
jeżdżenia rowerem po mieście. Tylko jak na rower się spakować, przy zmiennej 
pogodzie i długich trasach z jednego krańca Krakowa na drugi? Z pomocą 
przyszła niezawodna szwedzka firma Thule i jej znakomity rowerowy plecak. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Thule Backpack  |  Napoleon Bryl

Thule Backpack
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Decyzja zapadła – rower jest. O wyborze roweru i nie tylko będzie wię-
cej w następnym numerze. Teraz o moich potrzebach. Ze względu na 
rodzaj pracy w 90% przypadków poruszam się z MBP 15” w plecaku czy 
w torbie. Jeżeli przemieszczam się komunikacją miejską czy samocho-
dem – wybór mamy ogromny. W przypadku roweru ta pula się trochę 
zmniejsza. Oczywiście ze zwykłym plecakiem też możemy jeździć i więk-
szość miejskich rowerzystów tak robi. Takie miejskie plecaki są jednak 
średnio wygodne, jeżeli założywszy je na plecy, wsiądziemy z nimi na 
rower. Oczywiście, przy krótkich trasach i niezbyt częstych jazdach nie 
ma to zbyt dużego znaczenia. Jeżeli jednak planujemy jeździć częściej, 
a trasy, nawet po mieście, są dłuższe, warto się rozejrzeć za plecakiem 
przeznaczonym stricte do jazdy na rowerze. 

Trafił do mnie więc Thule Pack 'n Pedal Commuter Backpack – wodood-
porny plecak rowerowy. Czarny, niewyróżniający się na pierwszy rzut oka 
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niczym specjalnym plecak, z popularnym ostatnio zwijanym zamyka-
niem u góry. Pierwsze zaskoczenie spotkało mnie po otwarciu. Wnętrze 
jest błękitne, bardzo błękitne, nie jest to może mój ulubiony kolor, ale 
za to stawiam plus projektantowi. Taki błękit potrafi najpochmurniejszy 
dzień rozjaśnić! Wewnątrz znajdujemy wyciąganą kieszeń na kompu-
ter 15”, która po wyjęciu może też służyć za etui na komputer i tablet, 
a dodatkowo ma małą, zapinaną na zamek błyskawiczny, siatkową kie-
szonkę. Ta wyjmowana kieszeń komputerowa jest przypinana trzema 
napami w górnej części. Powoduje to, że komputer „wisi” wewnątrz, 
nie opierając się o dno plecaka podczas jazdy, dzięki czemu jest nam 
wygodniej, a i sprzęt, będąc w „hamaczku”, ma lepszą amortyzację. Poza 
tymi elementami wnętrze plecaka jest błękitną komorą bez przegródek.

Na zewnątrz z jednego boku mamy siatkową kieszeń na np. butelkę 
z wodą. Po drugiej stronie rozwiązanie jest ciekawsze – to utwardzona 
dodatkowym materiałem kieszeń na okulary i przedmioty delikatne, 
które chcemy mieć pod ręką. Z przodu plecaka znajdujemy dwie kiesze-
nie: większą z organizerem na drobiazgi, karabińczykiem do przypinania 
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kluczy oraz mniejszą, która według producenta może służyć do prze-
wożenia zapięcia typu U-Lock. Niestety, mój U-Lock jest trochę za duży, 
co powoduje, że nie da się go stabilnie zamocować i mógłby wypaść 
podczas jazdy. Korzystam więc z mocowania do ramy, a wydaje mi się, 
że mniejszy U-Lock idealnie by pasował. Na pewno jest to rozwiązanie 
przydatne w przypadku, kiedy nasz rower nie ma możliwości przymoco-
wania zabezpieczenia do ramy. 

O ile w środku znaleźliśmy designerski minimalizm, o tyle na zewnątrz 
„małych” udogodnień dla rowerzysty jest znacznie więcej. Z przodu ple-
caka, czyli od tyłu rowerzysty podczas jazdy, znajduje się mała gumka 
służąca do zaczepienia czerwonej tylnej lampki. Bardzo to wygodne 
i przydatne rozwiązanie, bo dodatkowa lampka umiejscowiona wyżej (na 
naszych plecach) na pewno zwiększy widoczność. Przypominam przy 
okazji, że białe i czerwone światło jest obowiązkowe dla uczestników 
ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści. Nie zawsze można czerwoną 
tylną lampkę przyczepić do roweru – ten problem zdejmuje z ramion, 
a wrzuca na plecy plecak Thule. 
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Skoro już o widoczności mowa, to na ple-
caku dostrzegamy szaro-srebrne akcenty: 
po bokach na paskach, na szelkach, a z tyłu 
– napis Thule. Te wszystkie elementy są 
odblaskowe i zwiększają naszą widoczność 
na drodze, a, co z tym idzie – nasze bez-
pieczeństwo. Na dole z przodu znajduje się 
kieszonka z wyciąganą siatką, umożliwiającą 
przypięcie kasku rowerowego, kiedy z niego 
nie korzystamy, czyli nie jedziemy na rowe-
rze. Na dole od strony pleców jest kieszeń 
z pokrowcem przeciwdeszczowym, oczy-
wiście błękitnym, oczywiście z elementami 
odblaskowymi i z gumką na zaczepienie 
lampki. Pokrowiec jest wykonany z grubego 
podgumowanego materiału, o wiele grub-
szego niż ten, który znam z plecaków/toreb 
foto LowePro czy plecaków turystycznych. 
Sam plecak, bez założonego pokrowca, ma 
stopień wodoodporności IPX4, średni deszcz 
mu na pewno niegroźny, a z pokrowcem 
– oberwanie chmury.

Po ponad dwóch tygodniach codziennego 
jeżdżenia po mieście od 20 do 50 km dzien-
nie mogę powiedzieć, że jest wygodnie. 
System wentylujący (bo – oczywiście – jest!) 
na plecach się sprawdza, o ile nie jeździmy 
zbyt szybko i bardzo wysiłkowo, pamiętając, 
że to jazda po mieście, a nie wyścigi. Cie-
kawy jestem, jak się sprawdzi, kiedy będzie 
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cieplej; jak do tej pory nie było zbyt wielu dni z temperaturą ponad 
20°C. Za to deszcz złapał mnie kilka razy, mniejszy i większy. Zawartość 
plecaka, łącznie z MBP, dojechała sucha, bez śladu wilgoci, do domu, 
czego nie da się powiedzieć o mnie. 

Udogodnienia w postaci kieszonek, zaczepów sprawdzają się w praktyce. 
Dzięki nietypowemu mocowaniu kieszeni na laptopa Thule jest znacznie 
wygodniejszy niż tradycyjne miejskie plecaki, które się bardzo usztyw-
niają po włożeniu komputera. Całość jest solidnie wykonana z mate-
riałów bardzo dobrej jakości – to nylon przypominający codurę. Prosty 
kształt, ciemna kolorystyka – na zewnątrz – nadają półsportowego, ale 
jednocześnie eleganckiego charakteru. Thule Pack 'n Pedal Commuter 
Backpack będzie dobrze pasował zarówno do podkoszulka, jak i spor-
towej marynarki. Ja go właśnie tak noszę, do marynarki na oficjalne 
spotkania i nie widzę oznak oburzenia w Krakowie. Jazda na rowerze, 
szczególnie po mieście, nie zawsze musi wymuszać sportowy styl. Można 
elegancko i plecak Thule będzie pasował idealnie.
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O ile liczbę akcesoriów do elektroniki jestem w stanie ograniczyć do 
minimum, to z wszelkiego rodzaju plecakami czy torbami mi to nie 
wychodzi. JCPAL Casense Lite jest kolejnym plecakiem, którego będę 
używał na co dzień.

JCPAL Casense Lite 
Waterproof BackpackPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

JCPAL Casense Lite Waterproof Backpack  |  Paweł Hać
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Konkretniej zaś przynajmniej w piątki, gdy nie ubieram się formalnie 
(a tym samym nie zaistnieje ryzyko skomponowania plecaka z mary-
narką lub płaszczem). Casense Lite jest skrojony do przenoszenia lap-
topa i dokumentów, ale dzięki nowoczesnemu wzornictwu tego po nim 
nie widać. Na rynku jest już wystarczająco dużo nudnych i niepraktycz-
nych, a do tego zazwyczaj czarnych toreb i plecaków dodawanych do 
komputera przez producenta. Plecak JCPAL jest jasny, zgrabny i odporny 
na wodę. Wykonano go z materiału przypominającego cordurę (produ-
cent nie precyzuje tego w opisie), jest lekko szorstki w dotyku, ale fak-
tycznie nie przemaka na deszczu (nie było mi jednak dane doświadczyć 
z nim ulewy). Prostą formę przełamują niewielkie, ale istotne detale. Na 
środku znalazło się tylko małe logo JCPAL, którego niemal nie widać, 

Casense Lite jest skrojony do przenoszenia laptopa i dokumentów, 

ale dzięki nowoczesnemu wzornictwu tego po nim nie widać. 
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czarne suwaki kontrastują z jasnoszarą tkaniną, 
podobnie jak wewnętrzne poduszki szelek i pleców. 
Pomimo dużej pojemności (swobodnie zmieści się 
w nim 15-calowy MacBook Pro), plecak nie wydaje się 
duży, zachowuje też kształt niezależnie od tego, jak 
mocno jest wypełniony. Wszystko dzięki pogrubionym 
ścianom, nie tylko tylnej, ale też pozostałym, zapew-
niającym rzeczom w środku dodatkową ochronę.

Zagospodarowanie oferowanej przez Casense Lite 
przestrzeni przyszło mi bardzo łatwo. Wewnątrz 
głównej komory mamy kieszeń na laptopa, do któ-
rej wrzuciłem swojego 12-calowego MacBooka. Po 
drugiej stronie do siatkowej kieszeni trafił adapter 

USB-C z kilkoma portami i AirPodsy – z tych urzą-
dzeń korzystam codziennie i chcę je mieć pod ręką. 
W niższej, zasuwanej kieszeni wylądował power-
bank, ładowarka oraz kable. Pozostała przestrzeń 
służy mi – w zależności od potrzeb – do przenosze-
nia iPada z klawiaturą, dokumentów bądź innych 
rzeczy. Brakuje mi trochę kieszeni przeznaczonej 
na tablet, bo zazwyczaj mam go przy sobie oprócz 
MacBooka. Poza główną komorą mamy też dwie 
zasuwane kieszenie na zewnętrznej ścianie, są one 
jednak dość nietypowe. Obie zajmują całą przestrzeń 
tyłu plecaka i zachodzą na siebie. Jeśli więc chcemy 
oddzielić drobne przedmioty, można je wsunąć do 
obu kieszeni, jeśli jednak zależy nam na przenosze-
niu tam czegoś większego, nie jesteśmy ograniczeni 
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oddzieleniem. Są też małe kieszenie boczne, dobre na butelkę z wodą 
czy nawet niewielki statyw.

Mało który plecak pozwala na zabranie ze sobą komputera, niezbędnych 
akcesoriów i dokumentów, a jest przy tym zgrabny i elegancki. Casense 
Lite to potrafi, choć do ideału brakuje mu kilku drobiazgów, w tym kie-
szeni na tablet. Nadrabia to z nawiązką tym, jak bardzo jest wygodny 
i praktyczny – mam w nim porządek i to nawet wtedy, gdy muszę zabrać 
ze sobą kilka rzeczy ekstra.

Plecak JCPAL jest jasny, zgrabny i odporny na wodę. Wykona-

no go z materiału przypominającego cordurę (producent nie 

precyzuje tego w opisie), jest lekko szorstki w dotyku, ale fak-

tycznie nie przemaka na deszczu (nie było mi jednak dane 

doświadczyć z nim ulewy).

JCPAL Casense Lite Waterproof 
Backpack    

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

 Plusy:
• bardzo lekki 
• pogrubione wszystkie ściany    
plecaka 
• praktyczne rozmieszczenie    
kieszeni

 Minusy:
• brak kieszeni na tablet

Cena: 249 PLN

Dostępne w ZG-Sklep

Autor zdjęć: Michał Kołodziej
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Niewiele osób o tym wie, ale istnieje życie poza siecią... Na serio, warto 
poza social mediami, internetem, mieć też inne zainteresowania. 
Do tej pory specjalnie nie chwaliłem się tym, ale lubię rower i dużo 
na nim jeżdżę. Przez ostatnie 26 lat jeździłem jednym rowerem. 
Na dłuższe trasy i do redakcji. Po dłuższych analizach, i namowach 
znajomych, zdecydowałem się na duży krok – zmianę roweru na nowy. 
Wybór padł na NS Bikes RAG+ 2.

NS Bikes RAG+ 2 
– na szosę, szuter i do pracyDOMINIK ŁADA

@dominiklada

NS Bikes RAG+ 2 – na szosę, szuter i do pracy  |  Dominik Łada
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Ale po kolei. Jak wspomniałem, przez ostatnie 26 lat jeździłem swoim 
wysłużonym Trekiem 850. Zjechał ze mną mnóstwo kilometrów. OK, 
miałem epizod z innym rowerem, Koną, ale miałem go dosłownie dwa 
lata i został skradziony. I to na wakacjach w Chorwacji. Cóż – życie. Nie-
mniej ta smutna przygoda jeszcze bardziej scementowała mnie z moim 
staruszkiem. Serwisowałem go, zmieniałem podzespoły na lepsze i lżej-
sze i po prostu jeździłem. Jednak coroczne wyjazdy z przyjaciółmi na 
rowery, nasze wyprawy ochrzczone „męskim SPA”, przez to, że pozaz-
drościliśmy naszym żonom, udowodniły mi, że czas na zmiany. Jestem 
zasadniczo stały w uczuciach i nie lubię zmieniać czegoś, co działa 
i sprawdza się. Moje wyjazdy, w szczególności te zagraniczne, podczas 
których wypożyczałem różne rowery, dały mi możliwość spojrzenia na 
rower z innej perspektywy. Przetestowałem różne modele i rodzaje 
rowerów, dzięki czemu łatwiej było mi podjąć decyzję, czego potrzebuję 
i czego mam szukać.

Gravel?
Nie lubię mieć dużo rzeczy. Staram się żyć minimalistycznie. W ramach 
tej filozofii szukałem czegoś możliwie uniwersalnego. Z jednej strony 
chciałem mieć komfort i prędkość na dobrych, utwardzonych drogach, 
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szosie. Z drugiej strony chciałem mieć możliwość zjechania gdzieś 
w trudniejszy teren, bez stresu, że będę mieć problemy z przejechaniem. 
Z tego równania wychodził mi tylko gravel. Gravel? Wiele osób mówi, że 
to tylko marketing. Ja z pełną świadomością mogę powiedzieć, że to jest 
genialne rozwiązanie i absolutny strzał w dziesiątkę.

Gravel to możliwości szosowe z opcją jazdy w dowolnym terenie. Koła 
znane z MTB albo crossów, geometria minimalnie mniej agresywna od 
szosy. Baranek, ale jednak trochę inaczej wygięty, wygodniejszy. Co wię-
cej, do każdego gravela założymy koła szosowe, a do żadnej szosy nie 
założymy kół terenowych. Istnieje nawet model polskiego producenta, 
który ma opcję zmiennej geometrii – gravel/szosa – który zdobył tytuł 
Bike of the Year 2019, ale o tym za chwilę.

Jak już zebrałem się na odwagę, to zacząłem szukać roweru dla siebie. 
Niestety, im więcej szukałem i czytałem w necie, tym, de facto, mniej 
wiedziałem. Ostatecznie znajomy, Adam, podrzucił mi linka, sugerując, 
abym zainteresował się polskim producentem NS Bikes i jego mode-
lem RAG+ 2. Oczywiście, znałem już wcześniej firmę, ale byłem święcie 
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przekonany, że to są… amerykańskie rowery. Zaskoczyło mnie to, że to 
jest polski producent.

NS Bikes to… polska firma
Zgłębiłem temat i mocno mnie to wszystko zaskoczyło. Ostatecznie 
dotarłem do założyciela firmy i porozmawiałem z nim (wywiad z Szy-
monem Kobylińskim znajdziecie w numerze). Okazało się, że to nie 
jeden, a w sumie cztery brandy rowerów – Octan One, NS Bikes, Rondo 
i Creme. Świetnie rozwijana firma i genialnie pozycjonowane produkty. 
Bardzo silna grupa entuzjastów, influencerów, którzy promują je na 
całym świecie. Jednocześnie rowery znakomicie zaprojektowane i pięk-
nie wyglądające. Do tego stopnia, że model Rondo HVRT CF0 zdobył 
prestiżową, światową nagrodę Bike of the Year 2019 i jest to właśnie gra-
vel ze zmienną geometrią.

Asymetryczna geometria
Ale wracając do mojego roweru… NS Bikes RAG+ 2 to dość wyjątkowy 
rower. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jego ciekawa geometria. Nie jest 
symetryczna. Po stronie, po której idzie łańcuch, dolna rura jest specjal-
nie wygięta, aby łańcuch nie obijał się o nią i jej nie uszkadzał. To fajny 
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zabieg. Inni producenci oklejają rurę spe-
cjalnymi taśmami zabezpieczającymi, które 
według mnie szpecą. Takie rozwiązanie jest 
bardziej eleganckie.

Budowa
Rag+ oznacza „Road and Gravel”, a plus to moż-
liwość montażu dużych opon 45/700C albo 
nawet 2.2”/27.5”. To jest model, który ma wszyst-
kie niezbędne cechy zaczerpnięte z rowerów 
MTB – napęd 1x z dużą kasetą (1x11, SRAM Apex, 
1:1), hamulce tarczowe i sztywne osie.

SRAM Apex, 1:1. Wpierw się obawiałem, ale 
ostatecznie wydaje się, że jest to bardzo dobry 
wybór. Mniej elementów, mniejsza potrzeba 
regulacji. Korzenie MTB zatem wszystko bar-
dzo solidne. Musiałem przyzwyczaić się tylko 
do innej filozofii zmiany biegów, ale zajęło mi 
to dosłownie jedną przejażdżkę.

Sztywna oś. Super w kontekście zdejmowa-
nia koła. Pierwszy raz mam rower z tym roz-
wiązaniem. Jest genialne. Odkręcamy jedną 
śrubę i koło samo schodzi, jednocześnie 
cały rower jest sztywniejszy. Sztywna oś też 
świetnie sprawdza się z hamulcami tarczo-
wymi. W RAG+ są one mechaniczne. Jedni 
twierdzą, że w tej klasie rowerów powinny być 
już hydrauliczne, jednak może się mylę, ale 
hamulce mechaniczne są wygodniejsze, jeśli 
się często koło zdejmuje np. do transportu. 
Nie ma potrzeby stresowania się, że coś się 
rozszczelni w hydraulice itp.

Ciekawa geometria, karbonowy widelec, alu-
miniowa rama, niska waga. Nierzucający się 
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w oczy kolor. Genialne, stylowe, minimalistyczne oznakowanie roweru. 
To są główne cechy, na które zwróciłem uwagę podczas jazdy próbnej 
i dokonując ostatecznego wyboru. Dodatkowo możliwość w razie czego 
zamontowania kół szosowych jest świetną opcją.

Rower zamówiłem jeszcze w marcu, na samym początku pandemii. Stwier-
dziłem, że może chwilę poczekam, ale i tak nigdzie się nie wybieram, 
a najbliższy wyjazd rowerowy miałem zaplanowany pod koniec maja. 
Ostatecznie okazało się, że czekałem na niego dłużej, niż czeka się teraz 
na nowy samochód. Przyjechał… godzinę przed wyjazdem na Mazury. Dwa 
miesiące po złożeniu zamówienia. Niestety, pandemia dała się mocno we 
znaki łańcuchowi dostaw części u producenta, przez co wszystko strasznie 
się wydłużyło. Teraz już powoli wszystko wraca do normy, ale stres był, 
ponieważ wszystko miałem zaplanowane pod ten wyjazd.

Rower przyjechał do mnie fabrycznie zapakowany, rozkręcony, bez 
pedałów i ze standardowym siodełkiem. Nie jest to zarzut, bo producent 
wychodzi z założenia, że do tego roweru i tak właściciel wszystko dokupi 
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lub ma jakieś swoje ulubione/wypróbowane siodełko i pedały. Oryginal-
nego siodełka, swoją drogą brandowanego Octane One, czyli innej marki 
z grupy, tej tańszej marki, nawet nie przykręcałem, bo miałem swoje, ulu-
bione, przetestowane już przez sporo kilometrów. Ze złożeniem roweru 
i jego dodatkową regulacją (podstawowa jest po stronie producenta 
przed wysłaniem) uporałem się w mniej niż godzinę. Byłem gotowy.

Testy w boju
Z grupą przyjaciół co roku wyjeżdżamy na dłuższe wyprawy rowerowe. 
Na ten rok zaplanowana była Toskania i przejechanie kultowej L'Ero-
ica. Ponownie pandemia wszystko pokrzyżowała. Jak wiadomo daleki 
wyjazd, tym bardziej do Włoch, nie wchodził w grę. Ostatecznie mieliśmy 
wszyscy zaplanowany urlop w tym samym czasie i szkoda było tego nie 
wykorzystać. Decyzja zapadła – jedziemy na Mazury. Przygotowaliśmy 
trasy na trzy dni – ok. 20, ok. 130 i ok. 80 km. Po pierwszych kilkunastu 
kilometrach już pierwszego dnia byłem pewien, że wybór gravela był 
absolutnie słuszny, a RAG+ 2 okazał się bardzo wygodnym modelem. 
Trasy mieliśmy mieszane, z jednej strony fragmenty po szosie, z drugiej 
stricte gravelowe, czego do końca nie byliśmy świadomi, ustalając trasę. 
Na rowerze szosowym bym tych dróg nie przejechał.
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Podsumowując
Od momentu odebrania roweru w niecały miesiąc przejechałem nim już 
ponad 600 km. Codziennie na niego wsiadając, mam niesamowitą frajdę 
i jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na ten, konkretny 
model. Po tym czasie mogę stwierdzić, że mam w zasadzie tylko dwie 
uwagi. Po pierwsze owijka kierownicy, baranka, jest przynajmniej dla 
mnie za cienka. To jest czysta kosmetyka, bo niedługo planuję przegląd 
i wtedy wymienię ją na grubszą. Druga kwestia to lakier. O ile kolor jest 
genialny, super dobrze dobrany, nierzucający się w oczy, niekrzykliwy jak 
większość obecnie dostępnych modeli na rynku, to niestety jest on dość 
cienki i niestety łatwo go zarysować. Poza tymi dwiema sprawami nie 
mam uwag. Mogę go szczerze polecić, tak samo, jak mi go polecali zna-
jomi. NS Bikes RAG+ 2 dostępny jest w dwóch kolorach, niebieskim lub 
czarnym matowym, w wybranych sklepach rowerowych u nas w Polsce 
lub bezpośrednio od producenta w cenie 5299PLN.

NS Bikes RAG+ 2 

 Plusy:
• asymetryczna rama
• Waga
• Kolor
• wygodna geometria ramy

 Minusy:
• za cienka owijka kierownicy
• brak jakichkolwiek pedałów    
 w zestawie
• średnie siodełko w zestawie
• miękki lakier

Cena: 5299 PLN

Dostępne w...
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Zapowiadałem jakiś czas temu test roweru smart. To Urban Arrow Family 
– rower cargo ze wspomaganiem elektrycznym. E-Bike, o tym wszyscy 
już słyszeli, może być różny: miejski, górski, droższy, tańszy, ale cargo ? Po 
prostu rower towarowy albo, jak w tym przypadku, osobowo-towarowy. 
Są rowery cargo i rowery cargo – Urban Arrow należy do tych drugich. 
Stosując porównanie motoryzacyjne , w zależności od wersji wyposażenia 
zaliczyłbym go do klasy E lub F. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Urban Arrow – miejska strzała  |  Napoleon Bryl

Urban Arrow 
– miejska strzała
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od względem wyposażenia mój testowy 
model miał wspomaganie elektryczne – sil-
nik Bosch Active Plus o mocy 250 W i bez-
stopniową przerzutkę w piaście NuVinci 380 
oraz hamulce rolkowe Shimano. Miałem 
okazję też jeździć na modelu wyższym z sil-
nikiem Bosch Performance 250 W z hydrau-
licznymi hamulcami Shimano Deore XT. To 
sam silnik, a tutaj liczą się dodatki i szczegóły 
– w obu modelach takie same. 

Zaczynając od początku, czyli od koła, 
a raczej kół. Tylne 26”, przednie 20” z oponami 
Schwalbe BigBen – najgrubsze miejskie opony, 
dające dość niskie opory toczenia, zapewnia-
jące komfort jazdy i pozwalające na wygodne 
przewiezienie ok. 100 kg ładunku. Wynika 
z tego, że skoro rower waży 47 kg, a maksy-
malna dopuszczalna masa wraz z jadącym 
wynosi 250 kg, od wagi rowerzysty zależy 
maksymalny ciężar przewożonego ładunku. 
Koła mamy, dalej napęd. Analogowa część 
to przerzutka. NuVici 380 jest bezstopniowa, 
tzn. nie ma z góry zdefiniowanych przełożeń, 
jak w tradycyjnych napędach z kasetą czy 
planetarnych Nexusach od Shimano. Zakres 
regulacji jest płynny, ustawiany obrotową 
manetką przy kierownicy, siłę przełożenia 
wskazuje mały rowerek jadący pod górkę lub 
po płaskim. Zmiana przełożenia zmienia kąt 
nachylenia „górki” od stromego – tzw. miękki 
bieg do podjazdów – po zupełnie płaski – tzw. 
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twardy, kiedy jedziemy po płaskim lub z górki i chcemy się rozpędzić, co 
tym kolosem trzeba robić ostrożnie. Zakres 380° jest wystarczający, nawet 
jeżeli nie mamy wspomagania elektrycznego, a tutaj takie jest. Bez większego 
problemu wjechałem w Krakowie na ul. Krzemionki, czyli na tzw. Wzgó-
rze Krzemowe (według Google przewyższenie 40 m na odcinku kilometra, 
z zakrętami i dość stromym podjazdem), z dodatkowym obciążeniem jakichś 
30 kg. Na zwykłym rowerze miejskim bez wspomagania po tym podjeździe 
mam zadyszkę, na Urban Arrow nie zauważyłem górki, na którą wjeżdżałem. 
Klamki hamulców są metalowe, ale z gumową okładziną – szczegół, na który 
uwagę zwrócimy, jak złapie nas deszcz lub po prostu będziemy mieli mokre 
ręce – nie będą się ślizgały na mokrej klamce. Takich małych udogodnień 
jest tu kilka: rączka pod siodełkiem do przytrzymania czy przesunięcia tyłu 
roweru, blokada O-Lock na elastomerowych łącznikach, dzięki czemu nie 
musimy przesuwać roweru, jeżeli szprycha będzie przeszkadzała zamknąć 
rygiel, tylko lekko przechylić O-Locka. Łączenie skrzyni z przednim kołem 
również jest na elastomerowej podkładce pochłaniającej drgania. Testowany 
przeze model Family został wyposażony w skrzynię wykonaną z pianki, 
oczywiście elementy nośne i podłoga są metalowe. Podstawowym przezna-
czeniem tego modelu jest przewożenie dzieci. W skrzyni znajduje się więc 
tapicerowana ławeczka dla dwójki dzieci, można zamontować drugą dla 
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trzeciego dziecka. W zestawie wyposażenia dodatkowego 
są również elementy umożliwiające montaż fotelika lub 
nosidełka samochodowego, osłony przeciwdeszczowe 
i wiele innych. 

Oczywiście taki rodzaj skrzyni przeszkadza w wożeniu 
towarów, należy jednak pamiętać, że pianka jest miękka 
dla komfortu pasażerów i ostrymi krawędziami prze-
wożonych przedmiotów można ją uszkodzić. Jeżeli nie 
będziemy wozić twardych, ostrych ładunków luzem, 
to nie będzie problemu. Podczas testów do przewoże-
nia wykorzystywałem składany rower, z braku dziecka 
w pobliżu. 

Urban Arrow jest długi jak strzała, ma prawie 2,7 m, ale 
jak na taką długość jest bardzo zwrotny, trzeba jednak 
się przyzwyczaić, że zachowuje się podczas jazdy ina-
czej. Nie zakręcimy nim gwałtownie, nie zatrzymamy się 
też w miejscu – masa roweru plus ciężar w skrzyni robią 
swoje, a prawa fizyki są bezlitosne. Dla osób, które wcze-
śniej nie jeździły rowerami cargo, zalecam jazdę testową 
w bezpiecznym miejscu. Więcej siły wymaga też samo 
ruszenie, napęd z silnikiem Active Plus reaguje z lekkim 
opóźnieniem na rozpoczęcie pedałowania, przy modelu 
Performance ten problem nie występuje. Miejską Strzałę 
lepiej się prowadzi przy prędkości powyżej 10 km/h, 
wtedy dosłownie zaczynamy sunąć po ulicy jak niewielki 
statek; przy niższej prędkości utrzymanie stabilnego 
toru jazdy wymaga wprawy i trochę więcej siły w rękach. 
Różnica w hamulcach pomiędzy modelami Active 
– hamulce rolkowe – a Performance – hamulce tarczowe 
hydrauliczne – jest odczuwalna dość znacznie. Rolkowe 
powszechnie stosowane w holenderskich rowerach miej-
skich są łagodniejsze i oczywiście zatrzymują rower na 
czas – współczesne modele Shimano mają system dzia-
łający podobnie jak ABS w samochodach – zapobiega on 
blokowaniu się koła przy gwałtownym hamowaniu. Ich 
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dużą zaletą jest w zasadzie bezobsługowość i odporność na warunki atmos-
feryczne, jedynie raz na sezon można dolać oleju. Tarczowe Deore w modelu 
Performance są znacznie mocniejsze, ostre hamowanie może skończyć się 
nieprzyjemnie, na pewno nas zatrzymają szybciej, ale wymagają większej 
uwagi serwisowej – wymiana klocków, odpowietrzanie, etc. Nadal jednak nie 
zachowają się tak jak te same tarczowe w zwykłym rowerze, masa do zatrzy-
mania jest większa. 

Najważniejsza część e-roweru – silnik. Miałem okazję już jeździć rowerami 
ze wspomaganiem elektrycznym, można spotkać trzy rodzaje. Silnik mon-
towany w przednim kole – najtańsze rozwiązanie i równocześnie najsłabiej 
wspomagające. Silnik montowany w tylnym kole – dające lepsze efekty 
niż przedni napęd – i silnik montowany centralnie w ramie razem z korbą 
suportu – najskuteczniejsze i równocześnie najdroższe. We wszystkich 
modelach Urban Arrow jest stosowany silnik centralny. Mamy do dyspozycji 
cztery tryby wspomagania: Eco, Tour, Sport, Turbo. Zgodnie z nazwami im 
wyższy tryb, tym większe wspomaganie. Model z silnikiem Active moim zda-
niem jest absolutnie wystarczający, jeżeli nie mieszkamy w pagórkowatym 
mieście i nie musimy codzienne pod górę wjeżdżać z trójką dzieci w skrzyni. 
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Model Performance ma nominalnie identyczną moc 
250 W, jednak system wspomagania reaguje szybciej 
niż w Active, w momencie ruszania, silnik uruchamia się 
wcześniej. Jest to przydatne, jeżeli chcemy szybko ruszyć 
np. na skrzyżowaniu, a nie mamy odpowiednio dużo 
mocy w nogach. Podczas jazdy z silnikiem Performance 
miałem wrażenie, że wszystkie tryby wspomagania są też 
pół działki mocniejsze niż w Active – Eco w Performance 
dawało niewiele mniejsze wspomaganie niż Tour w Active. 
Oba silniki mają ciekawą funkcję Walk Assist – wciśnięcie 
specjalnego przycisku na manetce i trzymanie guzika + 
sprawia, że rower sam jedzie z prędkością około 5 km/h 
– przydatne podczas prowadzenia, szczególnie z ładun-
kiem. Standardowo rowery są wyposażone w baterię 400 

Wh, w zależności od wybranego trybu wspomagania, 
terenu, obciążenia prądu wystarcza na 60–80 km. Pro-
ducent oferuje możliwość zamontowania dwóch baterii. 

Oba modele są ciekawą alternatywą dla transportu 
dzieci i zakupów, chociaż nie tylko. Można też prze-
wozić dzieci i drzewa. Rower cargo wymaga przynaj-
mniej średniej infrastruktury rowerowej w mieście, 
na wysoki krawężnik nim nie wskoczymy, ale za to 
ominiemy większość korków, będziemy ekologiczni, 
zadbamy o kondycję, bo wspomaganie elektryczne 
jednak wymaga pedałowania – sam rower nie pojedzie. 
Cargo powoli stają się coraz popularniejsze w Polsce, 
ale na ulicy wywołują pozytywne zaciekawienie, co to 
za dziwny rower. Przynajmniej dwa razy podczas każdej 
jazdy byłem zaczepiany przez przechodniów i innych 
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rowerzystów. Kierowcy wyprzedzają z ponadprzepisową odległością 1,5 m, 
bo 2,7 m długości i 70 cm szerokości budzi szacunek na drodze. 

Kłopoty z rowerem cargo są dwa. Pierwszy to parkowanie w mieście 
– wymaga wprawy z dopięciem się do stojaka czy latarni. Drugi – przecho-
wywanie roweru. 2,7 m jest nieskładalne – do windy się nie mieści, do piw-
nicy zniesiemy w dwie osoby, o ile mamy dużą piwnicę. Miejsce garażowe czy 
wiata by się przydały. Trzymanie cały rok pod chmurką jest możliwe , jeżeli 
mamy jakieś bezpieczne miejsce i będziemy zakładać pokrowiec. 

Family Urban Arrow nie należy niestety do najtańszych rowerów. Model 
Active kosztuje około 20 000 złotych, model Performance – 24 000 złotych. 
Ceny trochę szokujące, ale jeżeli zwykły rower ze wspomaganiem elektrycz-
nym kosztuje połowę z tego, a ich trochę się już widzi na ulicach, to cena 
przestaje być szokująca. Oczywiście są tańsze rowery cargo, tak jak wśród 
samochodów, cena jest kompromisem i brakiem pewnych bajerów. Czy są 
nam potrzebne, to inna sprawa. 

Z dość dużym żalem rozstawiałem się z Miejską Strzałą po okresie testowym. 
Cena i brak miejsca na stałe przechowywanie przeważyły, ale idea roweru 
cargo i jego praktyczność jak najbardziej do mnie przemawiają. Czekam na 
dostępność mniejszego, krótszego – 2,3 m mieści się do windy – tańszego 
kuzyna. Jak się pojawi, na pewno podzielę się wrażeniami. 

Rowery dostępne na towarowe.pl
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Mija rok, odkąd nie mamy samochodu. Ostatni poszedł na przysłowiowe 
żyletki, ze starości. Za trzy miesiące mój syn skończy rok. Dużo 
słyszeliśmy, że nie da się bez samochodu funkcjonować, mając dziecko. 
Dalej mówią… No to niech potrzymają mi dętkę, bo dwa tygodnie temu 
stuknęło nam tysiąc kilometrów na liczniku holenderskiego e-Smoka, 
który zamieszkał w Krakowie. Mam na myśli Babboe Mini Mountain, czyli 
niewielki rower cargo. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower cargo w ciasnym mieście, czyli e-Smok  |  Napoleon Bryl

Rower cargo w ciasnym 
mieście, czyli e-Smok
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Nasz e-Smok może się nie żywi krakowskim smogiem, ale na pewno go nie 
produkuje. Kraków zaś nie ma idealnej infrastruktury rowerowej, a kierowcy 
nie należą do najprzyjaźniejszych dla rowerzystów, bez problemów można 
jednak samochód czy „zbiorkom” zastąpić w większości przypadków rowe-
rem. Rower w wersji cargo zwiększa liczbę tych przypadków. O rodzinnym 
dużym cargo pisałem w sierpniowym numerze. Nasz e-Smok należy do tych 
mniejszych, to Babboe Mini Mountain, najkrótszy z oferty Babboe. „Moun-
tain” w nazwie oznacza wersję z silnikiem elektrycznym Yamaha; ten Smok 
ma wersję bez „e-” – na nim jesteśmy zdani tylko na siłę naszych mięśni. Ze 
wspomaganiem lub bez rower cargo pozwala na większe zakupy, a przede 
wszystkim na transport młodego – na basen, do dziadków, do muzeum czy 
po prostu na spacer – a w wersji Mountain, dzięki wspomaganiu, podjazd 
pod górkę czy cięższy ładunek nie stanowią problemu.

Babboe Mini* wygląda trochę jak skrzyżowanie roweru z taczką. Mniejsze 
20” koło z przodu, duże 26” z tyłu i skrzynia pomiędzy kierownicą a przed-
nim kołem. Jest jednym z najkrótszych rowerów cargo, ma 235 cm długości 
i 65 cm szerokości. Dzięki tak małym wymiarom mieści się u nas w bloku do 
windy (i pewnie do większości wind w nowym budownictwie by się zmieścił). 
Wnoszenie po schodach odpada, bo wprawdzie to mały, ale jednak smok.
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Dwukołowa konstrukcja i niewielka długość sprawiają, że rower jest bardzo 
łatwy w prowadzeniu i zwinny jak na swoje 235 cm, prowadzenie niewiele 
się różni od jazdy na zwykłym miejskim rowerze (miejski rower na 26” kołach 
ma około 170 cm długości). Idealnie sprawdza się w ruchu miejskim. Z łatwo-
ścią wjedzie i zjedzie z krawężnika – przy wyższych dla bezpieczeństwa 
lepiej zsiąść – omijanie dziur w jezdniach i na DDR nie stanowi problemu, 
a nierówności nie są dokuczliwe dzięki stalowej ramie, która pochłania część 
drgań, i grubym oponom Schwalbe BigBen. Babboe Mini jest bardzo zwrotny, 
uważać jedynie trzeba, wchodząc w ostre zakręty – zbytnie skręcenie przed-
niego koła może nas położyć. Skręcać należy więc na wyczucie, nie patrząc 
na promień skrętu przedniego koła – z racji tego, że jest mniejsze, jego skręt 
może być mylący.

Za wspomaganie odpowiada silnik Yamahy umiejscowiony centralnie 
(w suporcie) o mocy 250 W i momencie obrotowym 70 Nm, w szczycie 80 
Nm. Pozwala on bez problemu sprawnie i prawie bezwysiłkowo ruszyć nawet 
przy dużym obciążeniu skrzyni, błyskawicznie reaguje na obrót pedałów 
i uruchamia wspomaganie. Silnik ma kilka trybów wspomagania, różniących 
się od siebie mocą: Eco, Eco+, Standard i Turbo. Na płaskim terenie, ze śred-
nim obciążeniem, Eco+ jest wystarczające, pod wiatr, pod górkę Standard lub 
Turbo się przydają. Napęd jest zasilany z baterii litowo-jonowej, zasięg zależy 
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od trybu wspomagania, obciążenia i warunków terenowych. Średnio wystar-
cza na około 60 km, naładowanie do pełna zajmuje około 4–5 godz. Drugim 
ważnym elementem jest przerzutka. Babboe Mini Mountain jest wyposa-
żony w bezstopniową przerzutkę planetarną (wbudowaną w tylną piastę) 
NuVinci N330 przeznaczoną dla rowerów cargo. Zmiana przełożenia odbywa 
się płynnie, nie ma numerowanych biegów 1–8, jak np. w planetarnych Shi-
mano Nexus. Manetka w miejscu tradycyjnych numerów biegów ma wskaźnik 
z rowerem jadącym po linii. W zależności od stopnia przełożenia linia się 
wygina i rower jedzie pod górkę lub po płaskim. Przełożenie można zmieniać 
na postoju, co się przydaje, jeżeli zapomnimy przed światłami je zredukować, 
a chcemy bezwysiłkowo ruszyć. W połączeniu ze wspomaganiem elektrycz-
nym NuVinci sprawia to, że mimo masy własnej i obciążenia ładunkiem rower 
nie wymaga dużej siły fizycznej i treningów przed jazdą. 

Wzmocniona stalowa rama pozwala na załadowanie 80 kg do skrzyni, 
praktyka pokazuje, że ze 100 kg ładunkiem też pojedziemy. Skrzynia 
wykonana z giętej sklejki jest wystarczająco wytrzymała i pozwala na 
przewożenie ładunków o takiej masie, a dzięki obłościom i zaokrągleniom 
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jest bezpieczna dla delikatniejszych i cenniejszych 
ładunków. Najczęściej wożony ładunek, a raczej pasażer, 
zalicza się do tych drugich. Nie ma wprawdzie tak dużej 
masy, za to jest bardzo delikatny. W naszym przypadku 
podstawowym przeznaczeniem e-Smoka jest bowiem 
wożenie dziecka. Skrzynia w standardowej konfiguracji 
jest przystosowana do wożenia trochę większych dzieci 
niż 9-miesięczny brzdąc. Producent montuje ławkę 
z pasami bezpieczeństwa dla dwójki dzieci. My musieli-
śmy tę konfigurację zmienić. Ławka została wykręcona, 
bateria wspomagania znajdująca się pod nią przeło-
żona na zewnętrzną tylną część skrzyni, co umożliwiło 
zamontowanie podstawy pod adapter dla nosidełek 
samochodowych (typowa łupina, np. Maxi-Cosi). Teraz 
nawet bardzo mały pasażer może podróżować bez-
piecznie. Adapter jest amortyzowany, aby zapewnić 
komfort pasażerowi i zredukować mikrodrgania do 
poziomu niższego niż w średniej klasy wózku spacero-
wym. Nasz „ładunek” nie narzeka i zazwyczaj przesypia 
większą część drogi, głównie dzięki lekkiemu bujaniu 
amortyzującego stelaża. Ten zaś łatwo również zde-
montować, dzięki czemu e-Smok, kiedy nie wieziemy 
dziecka, dysponuje większą przestrzenią ładunkową. 

Mamy ładną jesień tej zimy, nie przerywaliśmy więc 
sezonu rowerowego i dla zabezpieczenia przed wiatrem 
i deszczem montujemy na skrzyni specjalnie do niej prze-
znaczony namiot przeciwdeszczowy, żeby pasażer miał 
sucho. Rower z namiotem napotyka większy opór powie-
trza, wspomaganie się więc bardziej przydaje, szczególnie 
w wietrzne dni podczas jazdy Bulwarami Wiślanymi. Cze-
kając na zimniejsze dni, dorobiłem do naszego nosidełka 
podgrzewaną tapicerkę, ale pogoda pozwoliła jedynie 
dwa razy przeprowadzić jazdę testową z pasażerem. 

Rower cargo przystosowany do przewozu niemow-
laka sprawił, że większość podróży dokonujemy 
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właśnie nim. Oczywiście korzystamy z samochodu, ale to samochody 
na wynajem krótkoterminowy (Traficar, Panek, Bolt itd.) czy dłuższy, jeśli 
potrzebujemy wyskoczyć za miasto tam, gdzie nie dociera PKP czy sieć 
autobusowa. Mieszkając w centrum dużego miasta o zwartej zabudowie, 
z korkami i z olbrzymimi problemami z parkowaniem, posiadanie samo-
chodu przestaje być ekonomicznie, logistycznie i ekologicznie uzasad-
nione. Czas przeznaczony na poszukiwanie parkingu wolimy przeznaczyć 
na zabawę z dzieckiem. 

Na co dzień to właśnie rower lub ostatecznie transport zbiorowy abso-
lutnie zaspokajają nasze rodzinne potrzeby transportowe. Dla mnie nato-
miast ostatnio głównym środkiem transportu jest Babboe Mini Mountain, 
nawet jeżeli nie mam nic do przewiezienia większego. Mój tradycyjny 
rower miejski nie ma wspomagania elektrycznego i ciężko wrócić do 
roweru bez „ułatwiacza”, szczególnie tej zimowej jesieni. Obiecuję sobie, 
że na wiosnę wrócę do mojej Gazelle. 

Tymczasem ostatnio usłyszałem, jadąc z młodym: „Ty patrz, lepiej peda-
łować niż pchać”. Mając do dyspozycji wózek lub e-Smoka, wybieram na 
wyprawy z młodym cargo. 
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Trzy grosze od matki. 
Byłam inicjatorką i entuzjastką pozbycia się 
samochodu ze stanu posiadania. Nie widzia-
łam potrzeby utrzymywania go, szczególnie że 
jeździło się nim dwa, trzy razy w miesiącu na 
jakieś większe zakupy (które mogą przyjechać 
do nas) czy na jakiś wypad za miasto (który 
można opędzić wynajmem). Po przeliczeniu 
kosztów rocznych wyszło nam jasno, że nawet 
co miesiąc wynajmując auto, będziemy i tak 
w skali rocznej „do przodu”. Okazuje się, że 
jesteśmy jeszcze bardziej „do przodu”, a to 
dzięki cargo. 

Przyznam też, że zdębiałam, gdy po raz pierw-
szy usłyszałam, że „młody będzie jeździł na 
taczce” – bo tak też pieszczotliwie określamy 
e-Smoka. Mikrodrgania, niebezpieczni kie-
rowcy na polskich drogach – w oczach już 
miałam wypadek lub zagrożenie zdrowia. 
Poczytałam jednak, dokształciłam się, spraw-
dziłam amortyzację stelaża wstawianego pod 
nosidło do skrzyni. Dziecko ma w niej lepiej 
niż w niejednej budżetowej spacerówce na 
polskich chodnikach. Zresztą i tak wożenie 
niemowlaka w łupinie powinno się ograniczać 
czasowo – nasze trasy rowerowe nie są dłuższe 
niż 20–25 min i nie pozwalamy młodemu spać 
w nosidle (co praktykują rodzice-kierowcy na 
długich trasach). Wzięłam to wszystko pod 
uwagę, zaklęłam kierowcę e-Smoka, by jeździł 
wyłącznie ścieżkami rowerowymi lub mało 
uczęszczanymi ulicami. Dla własnego świętego 
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spokoju jadę za nimi, by patrzeć, jak pomykają przez Kraków. Choć mój 
rower również ma wspomaganie elektryczne, to jednak nie jestem w stanie 
dopędzić moich chłopaków, bo przecież oni mają cztery nogi do pedałowa-
nia i na dodatek dosiedli Smoka… 

Odsuwam w czasie moje własne próby z cargo, nawet te najmniejsze, szlifuję 
kondycję jako ciągle świeża matka. Wydaje mi się jednak, że prędzej będę 
jeździć cargo niż z przyczepką rowerową – choć ten wariant także testowali-
śmy latem ubiegłego roku i również polecam to rozwiązanie. Cargo sprawia 
na mnie wrażenie łatwiejszego w sterowaniu. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może przesiąść się na rower, ale jeśli 
choć cień wątpliwości co do konieczności posiadania samochodu w Was 
zasialiśmy, to już dużo. Szczególnie zwracam się do „dzieciatych”, którym 
wmówiono, że bez samochodu z dzieckiem się nie da. Otóż da się. Jeśli 
chcielibyście nas spotkać i porozmawiać o takiej przesiadce, to wystarczy 
zaczaić się na nas na Bulwarach Wiślanych. 

Podziękowania dla www.babboe.pl za długoterminowe wypożyczenie.
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Mamy w tym numerze dwa rodzinne rowery cargo, ale ten typ 
roweru to jednak nie tylko pojazd rodzinno-rekreacyjny, ale też 
transportowy i to w znaczeniu biznesowym. Właśnie do takich celów 
jest przeznaczony Top Loader od Urban Arrow. 

Towarowy krokodylNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Towarowy krokodyl  |  Napoleon Bryl
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Na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej firm tam, gdzie nie 
można wjechać samochodem lub po prostu jest to nieopłacalne czy 
utrudnione. Na przykład jakiś czas temu ZTP w Krakowie uruchomił 
wypożyczalnię rowerów cargo dla firm, z przeznaczeniem głównie dla 
tych, którzy muszą coś dostarczyć w okolicach Rynku Głównego. Rów-
nież jedna z firm kurierskich zdecydowała się na takie rozwiązanie 
w Polsce i testuje je obecnie w Krakowie.

Urban Arrow, oprócz Family, ma w ofercie całą gamę rowerów towaro-
wych do lżejszych i cięższych zadań. Do mnie trafił model średni Top 
Loader – w wersji L, bo jest jeszcze XL. Jest to rower cargo z niezabudo-
waną platformą i przystosowaną do niej torbą. Taka konstrukcja umożli-
wia transport przedmiotów o nietypowych wymiarach, bo nie ogranicza 
nas skrzynia. Dla wyjaśnienia dodam, że tak właśnie można przewieźć 
drabinę na rowerze. 

Wersje typowo towarowe UA w porównaniu z rodzinną mają dodat-
kowo wzmacnianą konstrukcję ramy i amortyzowany przedni widelec. 
Testowany model jest wyposażony w silnik wspomagający Bosch Per-
formance Line generacji 3, przerzutkę bezstopniową Envilo Nuvinci, 
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hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 
Deore. W zależności od wersji specyfikacja 
może się lekko różnić. 

Póki nie wsiądziemy i nie pojedziemy, 
będzie nam się wydawało, że tak długi 
„potwór” – 274 cm – będzie bardzo trudny 
w prowadzeniu i niestabilny. Nic bardziej 
mylnego. Mimo długości rower jest zwrotny 
i prowadzi się lekko – moim zdaniem lżej 
niż krótsze Family. Prawdopodobnie jest 
to spowodowane inną konstrukcją ramy, 
a przede wszystkim amortyzowanym przed-
nim widelcem. Jazda na pusto wymaga 
przyzwyczajenia, bo przez amortyzację 
przednie koło może nam trochę „odlatywać” 
na wybojach. Po nawet lekkim dociążeniu 
platformy z przodu uczucie zbyt dużego 
podbijania znika. W „cywilnych” rowerach 
amortyzator reguluje się m.in. do wagi jeż-
dżącego, tutaj nie ma takiej możliwości 
– towar przewożony będzie miał różną wagę. 
Maksymalne obciążenie całej konstrukcji to 
275 kg, wliczając wagę roweru, około 55 kg, 
i prowadzącego – przyjmijmy 80 kg, czyli 
na ładunek zostaje około 140 kg. Przestrzeń 
załadunkowa to platforma wykonana z lek-
kiego i mocnego tworzywa, wyklejona anty-
poślizgowym materiałem przypominającym 
trochę papier ścierny, z systemem otworów 
do mocowania pasów zabezpieczających 
ładunek lub umożliwiających zamontowa-
nie specjalnej torby. Konstrukcja platformy 
umożliwia przewożenie przedmiotów dłuż-
szych i szerszych niż sama platforma, dzięki 
podpórkom na burtach i zdejmowanym 
ogranicznikom. 
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Sprawdzamy: szybkie zabezpieczenie plecaka ze sprzętem foto, dodat-
kowej torby i statywu zajmuje chwilkę. Miejsca zostaje jeszcze na pół 
przenośnego studia foto. Z około 50 kg obciążeniem rower prowadzi się 
bez żadnych problemów, silnik odciąża i nie odczuwamy dodatkowego 
obciążenia. Jeżeli chcemy lepiej zabezpieczyć ładunek, jest możliwość 
szybkiego zamontowania specjalnej wodoodpornej torby. Nie jest to 
twarda skrzynia, ale zawsze daje zabezpieczenie przed deszczem i cie-
kawskimi oczami, co wieziemy czarnym krokodylem – bo takie animalne 
miałem pierwsze skojarzenie po założeniu torby. Jeździliśmy z owym 
krokodylem kilka dni po Krakowie, wzbudzając lekkie zainteresowanie 
– cargo rodzinne jest częściej spotykane i już nieco „opatrzone”. Dojazd 
na sesję czy plan zdjęciowy nawet w ścisłym centrum miasta z ograni-
czonym ruchem samochodowym nie stanowił żadnego problemu. 

Urban Arrow Cargo L Top Loader jest uniwersalną propozycją spośród 
rowerów towarowych, brak sztywnej skrzyni umożliwia nietypowe trans-
porty kosztem braku możliwości zamknięcia ładunku jak w skrzyni. Jak 
można się domyślić: lepiej nic na platformie bez nadzoru nie zostawiać. 
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W zależności od konfiguracji ceny takiego Urban Arrow cargo zaczynają 
się od około 25000 PLN.

Rower towarowy nie zastąpi oczywiście w 100% samochodu, ale nie takie 
jest jego przeznaczenie. Umożliwia – często – a jeszcze częściej ułatwia 
dowiezienie towaru w strefach miejskich z ograniczonym ruchem – tak 
jak to robią niektóre firmy kurierskie, przepakowując paczki z samo-
chodu na rower na tzw. ostatnią milę, pozwalając na ominięcie kroków 
mieście i dowiezienie średnich, a czasem nietypowych gabarytów w spo-
sób szybki i przyjazny dla środowiska. 

Za udostępnienie roweru do testów dziękuję www.towarowe.pl
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Coraz częściej mam wrażenie, że tradycyjne „jednostki napędowe” 
odchodzą do lamusa. Auta są już nie tylko hybrydowe, ale 
i elektryczne, a duże silniki benzynowe przestają być trendy. Kilka 
miesięcy temu jeździłem na hulajnodze wspomaganej silniczkiem 
elektrycznym, a teraz przyszła pora na… rower.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Kross Trans Hybrid 3.0 – moc hybrydy na dwóch kołach |  Jan Urbanowicz

Kross Trans Hybrid 3.0 
– moc hybrydy na dwóch kołach
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Tak, rower wspomagany elektrycznie. „Rower hybrydowy”. Na pewno tak 
jak ja, drogi Czytelniku, puknąłeś się w głowę, kiedy pierwszy raz usłyszałeś 
o takim rozwiązaniu. Wszak w jeździe na rowerze chodzi przede wszystkim 
o to, że poruszamy się nim dzięki sile własnych mięśni. Budujemy sobie 
przez to kondycję, lepsze zdrowie, no i mamy satysfakcję, że sami poko-
naliśmy daną trasę, zamiast brać taksówkę czy jechać autobusem, jedząc 
przy tym kebab na tylnym siedzeniu – i znając życie, jadąc na gapę, bo 
karta miejska straciła ważność wczoraj. Rower to w ogóle taka bardzo fajna 
forma komunikacji, bo możemy nim wjechać (prawie) wszędzie, a trasy, 
które możemy na nim pokonać, są dłuższe niż na przykład na rolkach 
czy hulajnodze. Rower jest po prostu fajny, a jak mamy ostre koło, to już 
w ogóle jesteśmy cool, bo tylko słabeusze mają rower z przerzutkami. 
Nagle na salę wjeżdża sprzęt, który całą tę ideę dwóch kółek trochę psuje. 
Ale czy aby na pewno wszystko teraz legło w gruzach? Czy naprawdę ist-
nieje tylko jeden prawdziwy rowerowy „gatunek”, czy może dajmy sobie 
nieco luzu i pomyślmy, gdzie moglibyśmy znaleźć miejsce na nowości.

Rower jest po prostu fajny, a jak mamy ostre koło, to już w ogóle 

jesteśmy cool, bo tylko słabiaki mają rower z przerzutkami.
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„Rower hybrydowy” (przyjmijmy dla niego 
takie określenie) to naprawdę bardzo fajny 
wynalazek. Jak wspomniałem wcześniej, na 
początku bardzo mnie zdziwiła idea takiego 
sprzętu, ale po tym, jak zacząłem się nad nim 
bardziej zastanawiać, poziom mojej ekscy-
tacji takim pojazdem wzrósł. Myślałem, do 
czego on może się nadawać, jakie dokładnie 
może być jego zastosowanie i czy jest lepszy, 
czy gorszy od tradycyjnego roweru. Prawdo-
podobnie po prostu włączył się mój „tryb 
gadżeciarza” i chciałem mieć nową zabawkę 
w rękach. Na szczęście na pomoc przyszła 
pewna firma, która na dodatek jest z naszej 
rodzimej ziemi. Kojarzycie firmę Kross?

Kiedyś Kross był po prostu polską firmą 
robiącą rowery. Teraz są największym euro-
pejskim producentem tego sprzętu i z tego, 
co widać, nie zamierzają na tym poprzestać. 
Świadczyć może o tym fakt, że śmiało podą-
żają za światowymi trendami i chcą być liczącą 
się na rynku firmą. Dlatego właśnie wprowa-
dzili do swojej oferty rowery ze wspomaga-
niem elektrycznym. Początkowo do wyboru 
były tylko dwa modele, ale aktualnie w linii 
E-bike jest ich już aż osiem. Miałem okazję 
bliżej przyjrzeć się modelowi Trans Hybrid 3.0, 
który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.

Jeśli mieliście już do czynienia z rowerami 
Kross, to wiecie, że możemy się po nich 
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spodziewać wysokiej jakości wykonania. 
W tym przypadku dokładnie tak było. Nie-
stety to, co od razu rzuca się w ręce, to waga 
roweru. Nie należy on do najlżejszych, bo 
ponad 23 kilogramy to naprawdę sporo. 
Zwłaszcza w perspektywie wnoszenia roweru 
na piętro, jeśli na przykład nie mamy u siebie 
windy. Jednak bardziej jest to niedogodność 
niż całkowite przekreślenie tego pojazdu. Na 
wrażeniach z jazdy skupię się później. Wspo-
mnijmy nieco o technikaliach. 

Na pierwszy rzut oka rower nie różni się 
niczym od tradycyjnej konstrukcji. Solidna, 
aluminiowa rama, dwa 28-calowe koła, dzięki 
którym poruszanie się po mieście jest łatwe 
i szybkie. W rowerze Kross znajdziemy osprzęt 
Shimano – mowa tu przede wszystkim o 9-bie-
gowej przerzutce Shimano Deore i hydraulicz-
nych hamulcach tarczowych. To jednak nie 
wszystko, bo sercem tego roweru jest system 
Shimano STEPS, który zapewnia nam elek-
tryczne wspomaganie, będące najistotniejszą 
rzeczą tego modelu. Mamy tutaj silnik o mocy 
250 W i momencie obrotowym równym 50 
Nm, który pozwoli nam się rozpędzić do pręd-
kości 25 km/h, a także będzie nas wspomagać 
na wzniesieniach. Ważną rzeczą jest to, że 
powyżej wspomnianej prędkości elektryczne 
wspomaganie się wyłącza i wtedy znów poru-
szamy się dzięki sile naszych mięśni. Oczy-
wiście możemy to wspomaganie całkowicie 
wyłączyć i wtedy będziemy mieć „tradycyjny” 
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rower. Brak tu jednak tylko opcji włącz/wyłącz. Napęd elektryczny może nas 
wspomagać z 50, 70 lub 100% mocy. Każdy stopień możemy sami wybrać 
(zmiany dokonujemy poprzez przełącznik znajdujący się na kierownicy) i to 
my decydujemy o tym, jak bardzo chcemy się odciążyć. Należy podkreślić, że 
jest to wspomaganie, a nie niezależny elektryczny napęd. By działał, musimy 
pedałować – kiedy jest włączony, to po prostu męczymy się mniej.

Skąd bierze się ten cudowny prąd, który tak bardzo nam pomaga, napę-
dzając cały system? Z tyłu na bagażniku znajduje się akumulator o pojem-
ności 418 Wh, który wystarcza na około 100 km – zasięg zależy między 
innymi od mocy, na jaką ustawimy wspomaganie. Producent podaje, że 
bateria wystarcza na 1000 cykli bez utraty na jej pojemności. Ciekaw 
jestem, jak to jest z jej gwarancją, gdyby na przykład po 100 cyklach pogor-
szyła się jej jakość, ale zakładam, że przez przynajmniej dwa lata od zakupu 
nie musimy się tym martwić. Akumulator ładujemy dołączoną do roweru 
ładowarką – nie jest mała, dlatego zabieranie jej na dłuższe wyjazdy może 
być kłopotliwe, chyba że rower zabieramy na wakacje samochodem, wtedy 
nie ma problemu, by wrzucić ją do bagażnika. Ładowarki możemy używać, 
gdy bateria znajduje się na rowerze lub możemy akumulator wyjąć (jest 
zamykany na zamek, dzięki czemu nie musimy się bać, że gdy pozostawimy 
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rower zapięty pod sklepem, to ktoś czmychnie z naszą baterią) i ładować 
go, kiedy leży na podłodze. Naładowanie do 80% pojemności trwa około 
dwóch godzin, a pełny poziom naładowania otrzymamy po łącznie czte-
rech godzinach. Nie jest to długo, ale i tak najlepiej będzie robić jak w przy-
padku telefonu i zostawiać ładowanie na noc.

Całym systemem Shimano STEPS sterujemy z „komputera pokładowego“, 
który znajduje się na naszej kierownicy. Składa się on z przełącznika, któ-
rym regulujemy moc wspomagania (a także włączamy i gasimy światła) 
oraz z wyświetlacza, na którym widzimy, jaki tryb wspomagania jest aktual-
nie uruchomiony, jaki mamy stan naładowania baterii, zasięg, no i oczywi-

ście z jaką prędkością się poruszamy. Znajdziemy tu 
również podstawowe statystki na temat naszej jazdy, 
tak jak w zwykłych rowerowych licznikach.

Moje pierwsze jazdy Trans Hybrid 3.0 były bar-
dzo spokojne, głównie na krótkich dystansach, 
by oswoić się z technologią. Dodatkowo na czas 
testu pogoda nie była dla mnie łaskawa (w deszczu 
przy 13°C nie lubię jeździć), musiałem więc moje 
wycieczki bardzo do niej dopasowywać. Jednak 

Moje pierwsze jazdy Trans 

Hybrid 3.0 były bardzo 

spokojne, głównie na krót-

kich dystansach, by oswoić 

się z technologią.
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raz udało mi się wybrać na prawie całodniowy wypad 
oraz kilka razy pojechać rowerem do pracy – prawie 
15 kilometrów w jedną stronę. Jakie były moje wra-
żenia? To naprawdę bardzo dobry środek transportu 
po mieście, zwłaszcza jeśli szukamy czegoś na dojazd 
do pracy, a samochodem nie chcemy stać w korkach, 
komunikacja natomiast może być dla nas zbyt wolna 
lub po prostu zapchana innymi ludźmi. Dlaczego 
więc nie wybrać tradycyjnego roweru? Jeśli chcemy 
przemieszczać się szybko, musimy szybko pedało-
wać, a to wiąże się z wysiłkiem i – nie ma co ukrywać 
– większym poceniem się. Nie u każdego w pracy jest 
prysznic, może więc lepiej, by nie było konieczności 
skorzystania z niego zaraz po wejściu do biura. Dzięki 
wspomaganiu nie musimy się tak wysilać, żeby szybko 
się przemieszczać. To idealne rozwiązanie głównie na 
dojazdy do pracy. Oczywiście taki rower sprawdzi się 
idealnie zawsze, kiedy chcemy, by jechało nam się lżej, 
nie tracąc tym samym na szybkości. To głównie sprawa 
wygody. Jeśli jednak chcemy się nieco zmęczyć, wystar-
czy wyłączyć wspomaganie i walczyć.

Domyślam się, że wiele osób uzna tego typu rower za 
zbędny gadżet. Po części tak jest, jeśli weźmiemy pod 
uwagę cenę. Ten konkretny model kosztuje aktualnie 
8499 złotych. Za taką cenę można kupić nawet kilka 
dobrej klasy rowerów, ale, jak dobrze wiemy, technologia 
kosztuje i nikt chyba nie liczył, że taki sprzęt będzie tani. 
Gdy zrobimy mały research, to zauważymy, że podobne 
modele od konkurencji nie tylko nie są tańsze, ale są 
również droższe. Tutaj dochodzi nam jeszcze jeden czyn-
nik psychologiczny – gdy decydujemy się na ten rower, 
to inwestujemy w polską firmę. Zaleta jest też taka, że 
na terenie naszego kraju znajduje się 90 punktów serwi-
sowych (na wakacjach dobrze wiedzieć, że w razie czego 
będzie miał się kto naszym rowerem zająć), a w Europie 
znajdują się autoryzowane Shimano Service Centre. 
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Rower z elektrycznym wspomaganiem na pewno nie wyprze tradycyjnych 
dwóch kółek, a ja nawet bym tego nie chciał. Jazda na rowerze to dla mnie 
duża przyjemność, trening i satysfakcja, ale tego typu urządzenie dosko-
nale sprawdzi się jako codzienny środek lokomocji, ułatwiający nam prze-
mieszczanie się przede wszystkim po mieście i na wzniesieniach (naprawdę 
pokonywanie długich podjazdów jest tutaj praktycznie nieodczuwalne). 
Największą przeszkodą w popularyzowaniu takich rowerów jest aktualnie 
ich cena. Prawie dziesięć tysięcy złotych to bardzo dużo, ale zakładam, że 
za kilka lat wszystko się zmieni, kiedy większa liczba producentów będzie 
wprowadzać taki napęd do swojej oferty – a tak się stanie. Czy kupiłbym 
teraz takiego Krossa? Nie jako mój podstawowy rower, ale gdybym miał 
odpowiednią liczbę zer na koncie, to zdecydowanie wybrałbym taki (lub 
inny) model, by pomagał mi w szybszym docieraniu do pracy. 

PS Jeśli jesteście ciekawi i sami chcielibyście się czymś takim przejechać, to 
– z tego, co pamiętam – można wybrać się do takiego sklepu Krossa, w któ-
rym takie rowery są na stanie i odbyć jazdę próbną. Ostrzegam, podejście 
do roweru może się przez to zmienić.

Ocena iMagazine     

Cena: 8499 PLN
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O tym, jak ważny jest dobry licznik do roweru, wie każdy kolarz. 
W ostatnich latach zdecydowanie najpopularniejsze zrobiły się bardzo 
rozbudowane liczniki, do których możemy podłączyć inne przydatne 
akcesoria i które działają, opierając się na GPS. Są to już pełnoprawne 
komputery rowerowe. Do tej pory prym w tej kategorii wiódł Garmin. 
Jednak obecnie coraz więcej osób wybiera rozwiązania Wahoo. Ja się 
zdecydowałem na Wahoo Elemnt Roam.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Wahoo Elemnt Roam – komputer do roweru  |  Dominik Łada

Wahoo Elemnt Roam 
– komputer do roweru
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Od startupu do największego konkurenta Garmina

Właśnie tak w skrócie można by określić firmę Wahoo. Zaczynali od poszu-
kiwania wsparcia finansowego dla swoich produktów na Kickstarterze, a dzi-
siaj w swojej ofercie mają poza licznikami też różne czujniki oraz trenażery.

W moim przypadku wybór licznika był bardzo podobny do wyboru roweru. 
Im więcej czytałem na temat liczników, tym więcej miałem wątpliwości i… 
głupich pomysłów. Całe szczęście ostudzili mnie koledzy. Kilku, z którymi jeż-
dżę w dłuższe trasy, sugerowało właśnie rozwiązania Wahoo, przede wszyst-
kim ze względu na prostotę obsługi, różnorodną integrację z usługami takimi 
jak Strava, Komoot, RidewithGPS i innymi, a także cenę. O ile do krótkich 
przejażdżek w zupełności wystarczał mi telefon jako licznik, to przy dłuż-
szych wyprawach był już problem przede wszystkim z baterią, która znikała 
w oczach i właśnie ten argument ostatecznie mnie przekonał do licznika.

Ekran
Wahoo Elemnt Roam jest najwyższym modelem dostępnym z gamy liczni-
ków Wahoo. Jest pierwszym licznikiem producenta z kolorowym wyświetla-
czem. Ekran jest dość duży, ma 2,7" i jest bardzo wyraźny. Sprawia podobne 
wrażenie jak e-inkowy ekran jakiegoś czytnika ebooków. Zabezpiecza go 
z wierzchu Gorilla Glass, niestety nie wiadomo, której generacji.
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Obudowa
Sam licznik jest dosyć kompaktowy, waży 93 g. Ma opływową budowę. 
Wykonany jest z pancernego plastiku. Z lewego boku obudowy mamy przy-
cisk włączania, który jest jednocześnie przyciskiem uruchamiającym menu. 
Po drugiej stronie obudowy mamy dwa przyciski służące do przybliżania 
mapy i zmieniania widoku ekranu licznika. Od strony ekranu mamy jesz-
cze trzy przyciski. O ile boczne przyciski są wygodne, to te trzy na ekranie, 
ukryte pod gumą, są trudne do wciśnięcia, a w szczególności w rękawiczkach 
rowerowych. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Licznik jest oczywiście wodo-
odporny, wykonany w standardzie IPX7. Jest jedna ciekawostka związana 
z obudową – od strony mocowania jest mała dziurka, a w zestawie śrubka. 
Gdy przykręcimy licznik do mocowania, staje się integralną, niezdejmowalną 
częścią roweru i może być wliczany do wagi roweru podczas zawodów.

Bateria
Jak wspomniałem już wcześniej, głównym motywatorem dla mnie odnośnie 
do decyzji o zakupie licznika, była bateria mojego telefonu. Jazda na rowe-
rze z włączoną Stravą w telefonie ogranicza się w praktyce do jakichś 3–4 
godzin i mamy po baterii. A jak do tego dodamy jakieś telefony w między-
czasie czy robienie zdjęć z trasy, to sytuacja wygląda nie za różowo. Odkąd 
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kupiłem Wahoo Roam, problem się skończył. 
Licznik spokojnie wytrzymuje deklarowane 
przez producenta 16 godzin pracy. Podczas 
intensywnego weekendu na Mazurach, gdy 
przejechałem ponad 230 km, licznik był włą-
czony przez 15,5 godziny, a na końcu zostało 
mi jeszcze jakieś 15% baterii. To bardzo dobry 
wynik, biorąc pod uwagę, że miałem go usta-
wionego standardowo, czyli działał włączony 
automatyczny czujnik podświetlenia, dzia-
łała nawigacja i przychodziły powiadomienia 
z telefonu. Wyłączając to wszystko, spokojnie 
czas podtrzymania wydłużyłby się znacznie. 
W skrócie – mając licznik, oszczędzamy bate-
rię w telefonie do innych, ważniejszych celów.

Siłą licznika jest jego aplikacja
System Wahoo jest bardzo prosty i to jest jego 
największa siła. Z jednej strony bardzo prosta 
nawigacja i ustawianie funkcji w samym urzą-
dzeniu. Z drugiej strony genialna aplikacja na 
telefon (zarówno iOS, jak i Android). Aplikacja 
świetnie integruje się z serwisami i usługami 
zewnętrznymi Strava, Komoot, RidewithGPS 
i innymi. Po zakończonym treningu licznik syn-
chronizuje się przez nasz telefon po Bluetooth 
lub Wi-Fi i sam zapisuje wyniki w wybranych 
przez nas serwisach. Co ciekawe, Wahoo Roam 
ma wbudowany moduł Wi-Fi zarówno 2,4, jak 
i 5GHz. Licznik jest… Androidem. Nie zdziwił-
bym się, jakby producent w przyszłości nie 
zdecydował się na dodawanie kolejnych cieka-
wych funkcji programowo.
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Aplikacja umożliwia dużo opcji zmiany ekranu i dostosowywania go pod nasze 
potrzeby, aby wybrać tylko te informacje na ekranie, które nas interesują. 
Możemy podłączać do licznika różne czujniki pracujące w standardzie ANT+, 
czyli np. czujniki kadencji, tętna czy prędkości (np. świetny do trenażera).

W miejscach, w których jesteśmy pierwszy raz, idealnie sprawdza się wbu-
dowana nawigacja „turn-by-turn”, która nas prowadzi po trasie. Wahoo Roam 
przychodzi do nas z wgranymi mapami praktycznie całego świata. Warto 
jednak skasować te, których nie używamy i zostawić tylko te najbardziej 
potrzebne. Dzięki temu będzie więcej pamięci, którą będzie można wyko-
rzystać np. na aktualizację – zorientowałem się właśnie w tej kwestii, gdy 
nie mogłem zaktualizować mapy Polski, bo nie było wystarczająco miejsca. 
Zawsze, w przyszłości, gdy będziemy potrzebowali, będzie można dograć bra-
kujące mapy. Generalnie Wahoo dba o swoich klientów i dostarcza dość czę-
sto aktualizacje – ja już miałem dwie, odkąd miesiąc temu kupiłem licznik.

Wygodną funkcją jest odczytywanie powiadomień z telefonu, który mamy 
sparowany z licznikiem. Telefonu nie musimy wyjmować z kieszeni w czasie 
jazdy, tylko widzimy, kto do nas dzwoni lub wysyła wiadomości. Można usta-
wić oczywiście też opcję „nie przeszkadzaj”, aby podczas treningu nikt nas nie 
rozpraszał.
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Wahoo Roam pomaga też w trenowaniu stacjonarnym na trenażerze. Mamy 
możliwość zgrywania planów treningowych np. z TrainingPeaks, Today’s Plan 
i TrainerRoad.

Ostatnią funkcją, o której warto wspomnieć, jest opcja Live Track. Gdy ją włą-
czymy, możemy widzieć na mapie w okolicy innych użytkowników lub znajo-
mych korzystających z Wahoo.

Podsumowanie
Wahoo Roam kompletnie odmienił moją jazdę na rowerze. Dokładne 
pomiary treningu, szybka i stabilna synchronizacja ze Stravą, w tym autopau-
zowanie, które na telefonie różnie działa. Świetna opcja wbudowanej nawi-
gacji. Wszystko to bardzo poprawia komfort trenowania, a nawet zwykłych 
przejażdżek. Jedyne, do czego można by się przyczepić, to brak polskiej 
lokalizacji zarówno w aplikacji, jak i w samym liczniku. Wahoo Roam jest 
dostępny jako sam licznik albo w pakiecie z czujnikami kadencji, prędkości 
i tętna. Obie wersje mają w komplecie dwa mocowania, których możemy 
używać np. w dwóch różnych rowerach. Sam licznik kosztuje 1599 zł, w pakie-
cie 1999 zł. Dystrybutorem w Polsce jest Pro Bikes.
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Gdy przygotowuję się do wyjścia z rowerem, nigdy nie zapominam 
komputerka rowerowego. Kiedyś był to zwykły licznik z przewodem 
i sensorem na kole. Teraz jest już wszystko bezprzewodowo. Łatwo 
i przyjemnie. Garmin – marka, która wyznacza trendy na rynku urządzeń 
do monitorowania aktywności oraz nawigacji – gości obecnie na moim 
nadgarstku oraz na każdej kierownicy. Tym razem miałem model Edge 
830. Czyli najnowszą wersję.

Garmin Edge® 830 ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Edge® 830  |  Adalbert Freeman
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Tu muszę wyjaśnić jedną rzecz. Wersja 830 nie jest najwyższym mode-
lem w hierarchii amerykańskiego producenta. Wyżej jest pozycjonowany 
model 1020 (im wyższa liczba, tym wyższa klasa urządzenia). Jednak model 
1030 nie doczekał się jeszcze nowej wersji. Jest więc modelem obecnie 
słabiej wyposażonym niż model z klasy niższej. Ma jednak większy ekran 
i ogólnie jest większy i droższy. Garmin obiecuje, iż większość rzeczy uda 
się dodać na zasadzie aktualizacji oprogramowania. Jednak w mojej opinii 
dopiero model 1040 będzie „królem”.

Sam prywatnie do tej pory używałem wersji 820. Czyli modelu poprzed-
niego. Mam też kilka innych, np. 520. Licznik na testy zabrałem do Hiszpanii 
w góry Andaluzji. 

Gdy położymy obok siebie stary i nowy, zauważamy od razu zmianę 
wyglądu. Licznik się powiększył i zaokrąglił. Dostał bardziej aerodyna-
miczny kształt. Jest ładniejszy. Mocowanie oczywiście jest niezmienne 
i pasuje do całej rodziny Garmina. Przyciski są dobrze wyprofilowane 
i odczuwalny jest skok, kiedy je naciskamy. Port ładowania z tylnej dolnej 
części przeniósł się na dolną ściankę pomiędzy przyciskami. Zasłania go 
wykonana z tworzywa zaślepka. Tu mały minus, bo wolałbym, by było to 
złącze USB-C, a nie stare złącze micro USB. 
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Ekran jest dotykowy i o większej rozdzielczo-
ści. Dzięki temu mamy możliwość ustawienia 
nawet siedmiu pól na ekranie aktywności i są 
one czytelne. Ogólnie czytelność ekranu jest 
bardzo dobra i nawet jeżdżąc w okularach 
ze szkłami polaryzacyjnymi, nadal dobrze 
wszystko widać. Komputer ma wytrzymać do 
20 godz. pracy z włączonym GPS. Ja najdłużej 
jeździłem ponad 8 godz. i spokojnie wytrzy-
mywał. Miałem podłączonych kilka czujników. 
Po powrocie nadal jest jeszcze około 40% 
baterii. Ładuję komputer po każdej jeździe.

Licznika możemy używać w kilku trybach. 
Przynajmniej ja tak robię. Gdy idę sobie pojeź-
dzić i nie mam wyznaczonych tras. Czy tre-
ningu. Jadę przed siebie. Wybieram więc tylko 
profil jazdy. Czy to jest rower szosowy, gravel 
czy górski lub stacjonarny. Wciskam start 
i jadę. Standardowo mamy kilka ekranów, na 
których możemy śledzić nasze poczynania. 
Mamy ekran danych z prędkością, czasem, 
przebytymi kilometrami, drugi ekran z pro-
filem trasy, z mapą i kilka innych. Możemy je 
wyłączyć w konfiguracji lub włączyć.

Drugim i dużo fajniejszym trybem jest usta-
lenie sobie trasy. Trasę możemy wyszukać 
w systemie Garmina, pobrać lub stworzyć 
samemu. Taką mapę wysyłamy do urzą-
dzania i komputerek będzie nas prowadził. 
Pokaże, gdzie mamy skręcić i w jaką drogę. 
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Możemy ustawić wirtualnego przeciwnika 
w celu ścigania się z nim. Ważna dla mnie jest 
jednak (a przynajmniej w górach Hiszpanii 
była) funkcja Climbpro. Pokazuje całkowite 
nachylenie góry, jakie pokonujesz. Jest wyraź-
nie kolorystycznie pokazywane, jaki wysiłek 
Cię jeszcze czeka. Możesz rozłożyć siły tak, 
by podjechać pod każdy podjazd. Dla mnie 
to funkcja, dla której jestem w stanie kupić 
dokładnie to urządzenie. 

Gdy się jedzie według wybranej drogi, wszyst-
kie informacje są wyświetlane w czytelnej 
formie. Gdy się jest w innym ekranie niż 
mapa, pojawiają się komunikaty przed każ-
dym zakrętem czy zmianą kierunku jazdy. 
Raczej tylko celowo można je przeoczyć. Sys-
tem ma wtedy funkcję, która doprowadza do 
wyznaczonej drogi. Tak samo, gdy zaczynamy 
jazdę, system, jeśli wykryje, że nie jesteśmy 
w punkcie startu, pyta, czy do niego dopro-
wadzić. Trasa jest obliczana szybko. Może 
nie natychmiast, ale nie ma z tym tragedii. 
Wbudowana jest mapa Garmin Cycle Map 
i nie musimy dokupować żadnej innej. Jest 
dokładna. Można oczywiście wgrać swoje, 
ale to w mojej opinii pozbawione większego 
sensu. No, chyba że są to jakieś wyjątkowo 
opracowane mapy szczegółowe. 

Możemy też uruchomić komputer w trybie 
treningu. Gdy trener opracuje ćwiczenia 
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w TreningPeaks, można je zsynchronizować z urządzeniem Edge. Ja nigdy 
z tej funkcji nie korzystałem. Dla mnie rower to wolność, a nie reżim 
treningowy. 

Garmin Edge 830 ma oczywiście możliwość analizowania wielu parame-
trów naszej jazdy. Jednak wiele z nich wymaga podłączenia dodatkowych 
czujników. Pierwszy to pomiar tętna. Ja od niedawna zaczynam stosować 
zamiast dodatkowej opaski piersiowej pomiar tętna z nadgarstka mojego 
Garmina Fenix 6 Pro, który ma możliwość wysyłania pomiaru do innych 
urządzeń. Drugi czujnik to pomiar kadencji i prędkości. Trzeci to pomiar 
mocy. Ja pomiar mocy i kadencji mam pobierany łącznie z pedałów. 
Pomiar prędkości z czujnika na piaście tylnego koła lub ze wskazań GPS. 
Mam też podłączony system oświetlenia Varia z tylnym radarem. Dopiero 
taki zestaw pozwala nam dokładnie śledzić efektywność naszej jazdy rowe-
rem. Edge automatycznie ocenia historię ostatniego treningu i wskaźniki 
wydolności, dostarczając informacji o efektywności treningu, szczytowej 
formie czy przetrenowaniu. Coś, czego nie używałem, bo mam urucho-
mione w zegarku, to aklimatyzacja do temperatury i wysokości. Dzięki 
pomiarowi mocy mamy możliwość analizy dynamiki jazdy. Jak pedału-
jemy, czy któraś noga jest mocniejsza, jak naciskamy na pedały. Ile czasu 
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jedziemy w pozycji stojącej, ile w siedzącej. Mamy coś, czego nigdy nie uży-
wałem: dynamikę jazdy górskiej.

Mnogość analiz i pomiarów jednak nas nie przytłacza. Menu i wyświetlane 
komunikaty są czytelne i proste. Podsumowanie jazdy jest na kilku ekra-
nach i szybko możemy ocenić nasze dokonania. Wszystko najlepiej analizo-
wać potem w aplikacji Connect Garmin. 

Parowanie z naszym kontem jest banalne. Ja łączę zawsze urządzenia 
w telefonie. Tak mi najłatwiej. Potem synchronizacja czy pobieranie 
nowych wersji odbywa się dzięki wbudowanej antenie Wi-Fi. Oczywiście 
komputer obsługuje łączność Ant+ i Bluetooth. Po połączeniu do telefonu 
mamy kilka dodatkowych funkcjonalności. Pierwsza to oczywiście powia-
domienia. Wyświetlane są SMS i połączenia przychodzące. W przypadku 
telefonu z Androidem możemy także odpowiedzieć, wysyłając jeden ze 
zdefiniowanych smsów. Ja dodałem kilka swoich i spokojnie mogę odpo-
wiadać podczas jazdy na większość przychodzących informacji. System 
pobiera także dane na temat pogody z telefonu. 

Ja mam włączone dodatkowo informacje na temat nawodnienia. Defi-
niujemy, jakie mamy bidony i jakiej pojemności. System pokazuje, kiedy 
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powinniśmy i ile wypić. Zawsze zapominam o piciu i dla mnie to bardzo 
przydatna funkcja. 

System wbudowany w Garmin Edge ma możliwość wykrywania zdarzeń na 
drodze. Czyli jeśli zahamujemy w sposób nagły, przewrócimy się, to system 
wyśle na zdefiniowany numer powiadomienie. Zdarzyło mi się to kilka razy, 
gdy faktycznie się przewróciłem, kilka razy, gdy hamowałem przed nagłą 
przeszkodą. Cenie sobie to bardzo. Dzięki temu moja Lidia też wie, że jeśli 
nie dostaje informacji, ze mną jest wszystko OK. Jest też alarm rowerowy, 
ale tego nie przetestowałem jeszcze, więc teoretycznie powinien zadziałać, 
gdy rower zmieni swoje położenie w stosunku do telefonu. Ja sobie wymy-
śliłem, że to raczej dobry pomysł do pilnowania telefonu, by go nie zgubić. 

Komputer Garmin Edge 830 to najbardziej zaawansowany system wspo-
magający jazdę na rowerze. Za około 1600 PLN oferuje bardzo dużo. 
Oczywiście, gdy komuś wystarczy tylko licznik rowerowy, to bardzo dużo 
pieniędzy, ale Edge to zupełnie inny wymiar. Każdy, kto jazdę na rowerze 
traktuje poważniej, powinien zastanowić się na zakupem tego właśnie 
modelu. No, ewentualnie na wersję ciut tańszą Edge 530, którą opiszę 
w następnym numerze iMagazine.
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Ponieważ korki coraz większe, robót drogowych, jak to w wakacje, 
jeszcze więcej, dalej jeżdżę na rowerze, unikając samochodu 
i komunikacji miejskiej. W poprzednim iMagazine pisałem o plecaku 
rowerowym Thule. W tym numerze przyglądam się uważnie 
bagażnikowej sakwie tej samej firmy. 

Sakwa Thule Pack'n 
Pedal CommuterNAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Sakwa Thule Pack'n Pedal Commuter  |  Napoleon Bryl
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Razem z sezonem wakacyjnym nade-
szły wysokie temperatury, czerwiec jest 
w tym roku wyjątkowo gorący. Samo 
wyjście na zewnątrz z klimatyzowa-
nego, dobrze wentylowanego pomiesz-
czenia sprawia, że człowiek spływa 
potem. Jazda na rowerze daje lekki 
powiew wiatru, a wiatr, nawet ciepły, 
jest lepszy niż stojące powietrze. Taka 
pogoda jednak powoduje, że plecak, 
obojętne czy idziemy, czy jedziemy, 
przykleja się nam do pleców. Sakwa na 
bagażniku, którą łatwo odpiąć i zabrać 
ze sobą jako torbę, rozwiązuje problem. 

Większość sakw rowerowych wygląda 
jednak jak gumowe worki i ma zapię-
cia, które utrudniają ich szybkie odpię-
cie od roweru i zabranie ze sobą, czy 
to w ręce, czy na ramieniu. Szwedzkie 
Thule, znane głównie z bagażników 
samochodowych i przyczepek rowero-
wych, ma na to sposób.

Sakwa Thule Pack'n Pedal Commuter 
to sakwo-torba z chowanym syste-
mem mocowania i kieszenią na lap-
topa. Zacznijmy od tego, że wygląda 
lepiej niż gumowy worek. W dotyku 
wprawdzie jest trochę gumowa, ale to 
dzięki użytemu materiałowi i zawija-
nemu zapięciu wyglądającemu trochę 
jak komin po rozwinięciu. Zawartość 
za to będzie bezpieczna podczas 
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deszczu. Utrzymany w szaro-czarnej kolorystyce materiał i system pasków 
z metalowymi klamrami sprawia, że całość wygląda dość elegancko. 
Uwzględniając zawijany system zapinania, zaryzykuję nawet stwierdzenie, 
że wygląda modnie i nowocześnie. 

Środek jednak trochę rozczarowuje – jest po prostu wielką przestrzenią 
(30 litrów), z której na tylnej ścianie wydzielono kieszeń na komputer. Wła-
śnie to jest ten najbardziej rozczarowujący element. Kieszeń wykonano 
z siatkowego materiału wykończonego gumką na końcu – bez żadnych 
zabezpieczeń dla sprzętu (!). Nie odważyłbym się tam włożyć MacBooka 
Pro, bez dodatkowego zapakowania go do etui, najlepiej utwardzonego 
i z materiałem chociaż częściowo pochłaniającym drgania. Komputer wozi-
łem, używając dodatkowego wzmacnianego etui lub… tego etui z plecaka 
Thule z mojej zeszłomiesięcznej recenzji! Thule oferuje też osobno wzmac-
niane pokrowce na komputery. Wtedy jest to dodatkowy zakup do sakwy, 
o już niebagatelnej cenie, jeżeli chcemy w niej przewozić komputer.

Wewnątrz przydałaby się też jakaś druga kieszonka na drobiazgi. Sytuację 
ratują zewnętrzne kieszonki – pierwsza jest mała i ukryta w klapie zapięcia, 
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druga – duża, siatkowa, po zewnętrznej stronie sakwy, a jeszcze dwie małe 
półprzezroczyste umiejscowiono po bokach – są przeznaczone na lampki. 

Najważniejsze w sakwie rowerowej jest jednak mocowanie do bagażnika. 
Muszą to być jakieś haki czy zaczepy, które zazwyczaj po odpięciu sakwy/
torby utrudniają jej wygodne przenoszenie. Thule ma ciekawy patent 
z dwoma zaczepami chowanymi w metalowej listwie, dzięki czemu łatwo 
sakwę i założyć, i zdjąć, a przy noszeniu je ukryć, żeby nam się w bok nie 
wbijały. Według deklaracji producenta mocowanie redukuje też drgania (co 
nie powinno producenta zwalniać od zaproponowania lepszego zabezpie-
czenia dla laptopa!). Dodatkowo dół sakwy jest przytrzymywany magne-
sem, którego jedną część na stałe montujemy do dolnej części bagażnika 
(jest to bardzo proste), a druga znajduje się w dolnej części sakwy. 

System mocowania przychodzi z dwoma kompletami uchwytów, na dwie 
grubości prętów w bagażniku – w moim rowerze są te cieńsze. Dodatkowo 

Utrzymany w szaro-czarnej kolorystyce materiał i system 

pasków z metalowymi klamrami sprawia, że sakwa wygląda 

dość elegancko.
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regulowany jest też odstęp pomiędzy tymi prętami 
– mnie ustawienie poprawnego odstępu zajęło chwilę, 
bo boczny pręt bagażnika w moim rowerze jest lekko 
wygięty i znalezienie miejsca, w którym oba zaczepy 
w pełni zaskakują, wymagało kilku prób i kontrolowa-
nego podskoku na krawężniku, czy wszystko trzyma się 
mocno. Nie sądzę, by u Was występowały podobne pro-
blemy, powinniście sobie bez kłopotu poradzić z insta-
lacją mocowania. 

Jeśli chodzi o użytkowanie, to po odpięciu sakwy od 
bagażnika – po kilku próbach można to robić jedną 
ręką – system mocowania ukrywamy w aluminiowej 
listwie, po prostu przekręcając go do wewnątrz. Sakwa 
zaś staje się wygodną i dużą torbą na ramię, przy 

czym korzystamy z dołączonego do niej paska. Na 
długie spacery bym z nią nie chodził, ale na przejście 
od roweru do biura czy sklepu jest w sam raz. Wyglą-
dem na pierwszy rzut oka nie przypomina sakwy 
rowerowej i pasuje nie tylko do bardziej sportowego 
stroju, ale nawet do marynarki. 

Sakwa sprawdza się bardzo dobrze w używaniu. 
Nie tylko uwalnia nasze plecy od uciążliwego 
w upały plecaka, ale również zabezpiecza prze-
wożone obiekty przed deszczem – jest bowiem 
wodoodporna. Jeżeli – podobnie jak ja – planujecie 
przemieszczać się na rowerze ze sprzętem elektro-
nicznym, w tym laptopem – sugeruję albo dodat-
kowy zakup w postaci etui Thule, albo wykorzystanie 
innego, wstrząsoodpornego etui. O ile nasz sprzęt 
zabezpieczymy odpowiednio, to sakwa sprawdza się 
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bardzo dobrze, szczególnie dzięki łatwemu syste-
mowi odpinania i wygodną transformacją w torbę. 
Wnętrze mogłoby być trochę bardziej „skompliko-
wane”, czyli wyposażone w kieszenie lub przegrody, 
ale ten brak rekompensuje system ukrywanych 
zaczepów, a większe zakupy zrobione w warzyw-
niaku można wrzucić do środka „jak leci”. 

Produkty Thule nie należą do najtańszych, spraw-
dza się to również w przypadku sakwy, której cena 

wynosi ok. 450 złotych. A dodać trzeba jeszcze koszt zakupu zabezpie-
czenia na laptopa, o ile miałby być w niej przewożony. W ten cenie otrzy-
mujemy jednak produkt premium, o wieloletniej trwałości. Sprawdza 
się w tym przypadku stara zasada: kto płaci więcej, płaci raz. Moim zda-
niem, o ile ma to być produkt używany regularnie, warto zainwestować 
w niego więcej, by zyskać pewność jego wysokiej jakości. 

Sakwa staje się wygodną 

i dużą torbą na ramię, 

przy czym korzystamy z 

dołączonego do niej paska.
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Jak pisałem ostatnio, z samochodem rozstałem się jakiś czas temu, a pogoda 
i rozkopany Kraków zachęcają do przesiadki na rower. Na dwóch kółkach 
pojechać do pracy czy załatwić sprawy w centrum, ale także na końcu Nowej 
Huty, to żaden problem. Poprawiająca się infrastruktura rowerowa sprzyja. 
Sprawa się komplikuje, jak mamy dziecko, a nawet małe dziecko. Sprawę 
można rozwiązać dzięki przyczepce do roweru – Thule Chariot Cross.

Thule Chariot CrossNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Thule Chariot Cross  |  Napoleon Bryl
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Na pewno spotkaliście w mieście czy na ścieżkach rowerowych  przy-
czepki dla dzieci ciągnięte przez większy rower. Nie są może tak popu-
larne, jak siodełka na bagażnik lub kierownicę, ale są obecne. Dzięki 
firmie Thule trafił do mnie model przyczepki Chariot Cross z dodat-
kowym wyposażeniem dla bardzo małych dzieci – hamak dla dzieci 
w wieku 1–6 miesięcy i zagłówek dla 6–18 miesięcy. Czy to bezpieczne dla 
takiego malucha? A z czego na co dzień korzystamy, wychodząc z domu 
z niemowlakiem? Z wózka dziecięcego na spacerze, w komunikacji miej-
skiej, z nosidełka i fotelika mocowanego w samochodzie. Przyczepka 
Thule jest niczym innym jak wózkiem dziecięcym z możliwością zamiany 
w przyczepkę rowerową, ale nie tylko. Posiada wszystkie niezbędne ele-
menty zapewniające bezpieczeństwo: pięciopunktowe pasy bezpieczeń-
stwa, wygodne i bezpieczne siedzisko dla dziecka (dla dzieci powyżej 
6 miesiąca życia), regulowane zawieszenie, elementy odblaskowe i oświe-
tlenie. Tak jest, są to cytaty z opisu producenta, ale zupełnie nie odbie-
gają od rzeczywistości. 

Egzemplarz testowy składałem z dużą uwagą, oglądając każdy element 
kilka razy. Wszystko wykonane jest bardzo starannie z wysokiej jakości 
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materiałów, jak w innych produktach Thule, z których miałem okazję 
wcześniej korzystać. Każdy element składany – zatrzask, zawias – ma 
wskaźnik informujący, czy został poprawnie zamontowany – jeżeli widzisz 
czerwone, to nie jedziesz, zielone – jedziesz, jak na skrzyżowaniu. Część 
strategiczna – dyszel łączący przyczepkę z rowerem – ma dodatkowe 
zabezpieczenia w postaci pasków z karabińczykami do przewleczenia 
w oznaczonych miejscach – na wypadek, gdyby główne mocowanie 
puściło, przyczepka się nie odłączy, a my będziemy mielić czas na zatrzy-
manie się .

Przyczepka ma albo cztery kółka, albo dwa. Jest tak dlatego, że jako 
wózek jeździ na czterech kółkach, a jako przyczepka – na dwóch. Proste. 
Przy czym tylne są duże – bardzo duże jak na wózek (20 cali), a przednie 
całkiem normalne, choć nikną przy tych tylnych. Pierwsze złożenie zrobi-
łem w konfiguracji z przednimi małymi kołami, czyli w wersji wózek. Wyj-
ście testowe bez dziecka, z torbą w środku (pewnie cięższą niż dziecko) 
wykazało, że prowadzi się go bardzo wygodnie, jedynie na płytkach, 
którymi są wyłożone korytarze u mnie w bloku, kółka lekko się ślizgały 
i złapanie kierunku wymagało nabrania wprawy. Jak na dość duży wózek 
(60 cm szerokości, 100 cm długości, 90 cm wysokości) jest on zwrotny 
i lekko się prowadzi – to chyba zasługa tych dużych tylnych kół. 
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Niestety, próbną jazdę rowerową w wersji przyczepka 
musiałem odłożyć. Wózek w standardzie ma mocowa-
nie do koła z tradycyjną piastą rowerową na szybko-
złączkę. Mój mieszczuch ma śruby i piastę planetarną 
Shimano, wymagało to zamówienia dodatkowego 
adaptera. W weekend testowałem więc wersję space-
rową z dzieckiem, z powodzeniem. Wózek okazał się 
wygodniejszy i bardziej komfortowy dla malucha niż 
nasz normalny – znowu duże koła robią robotę.

Nadszedł dzień testów z rowerem, znowu na początek 
bez dziecka. Z przyczepką do roweru nie jeździłem 
bardzo dawno, a jak już, to były jakieś proste kon-
strukcje do wożenia towarów. Rower i wózek miesz-
czą się razem do windy (a nie mam małego roweru), 
oczywiście niepołączone. Zaczepienie przyczepki 
jest wyjątkowo proste, wprowadzamy w zaczep kulę, 
którą jest zakończony dyszel, i zakładamy blokadę 
oraz pamiętamy o dodatkowych zabezpieczeniach 
paskami. Znowu torba cięższa od dziecka do środka 
i jedziemy. Wagi przyczepki na płaskim nie odczuwam, 
pod lekką górkę wiem, że mam lekko ciężej z tyłu. 
Przyczepka jest oczywiście szersza od roweru, w moim 
przypadku trochę szersza niż kierownica typu jaskółka. 
Dwa koła o rozstawie około 63 cm niby nie wymagają 
większej uwagi, ale należy o nich pamiętać podczas 
jazdy i wymijać dziury i przeszkody. Te, które omi-
niemy rowerem, niekoniecznie ominiemy przyczepką 
i możemy wjechać w dziurę lub nie zmieścić się np. 
obok krawężnika. Opanowanie roweru z takim dodat-
kiem wymaga trochę wprawy. Przejechałem już sporo 
kilometrów rowerem i jeżdżę dość sprawnie, ale kilka 
kółek wokół osiedla dla wyczucia, szczególnie długo-
ści połączonych pojazdów i zakrętów, było konieczne. 
Ostrzejsze wchodzenie w zakręty czy gwałtowne 
hamowanie podobnie, jeżeli, oczywiście, robimy to 
z wyczuciem i rozsądkiem – nie przeprowadzałem 
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testów zderzeniowych i ekstremalnych. Bardzo pozy-
tywnie mnie zaskoczyło, że rower można przechylić 
gwałtownie na bok, a wręcz położyć i to nie wpływa 
na stabilność przyczepki – nie przewraca się. Kontro-
lowane przewracanie na bok roweru, również jej nie 
przewróciło. Po dokładnym obejrzeniu dyszla okazało 
się, że kula mocująca na jego końcu z krótkim prze-
gubem jest wykonana z twardej gumy, która przy 
mocnych przechyleniach zachowuje się elastycznie. 
Nie zauważyłem tego podczas montażu. To świetne 
rozwiązanie, które ostrożnych rodziców może zachęcić 
do wyboru przyczepki.

Powrót do domu i montowanie hamaka dla malu-
chów – tylko takim maluchem, mieszczącym się 
w hamaczku przeznaczonym dla dzieci 1–6 miesięcy 

dysponujemy do testów. Hamak jest bardzo dobrze 
wykonany – jak cały wózek/przyczepka – wyściełany 
miękkim materiałem z systemem oddychającym 
podobnym do tego, jaki znajdziemy w lepszych ple-
cakach. Boki w kształcie walców są powleczone mate-
riałem podobnym do polaru – zabezpieczają małego 
pasażera przed przesunięciem się i chronią głowę; 
taki sam wałek jest na dole do podparcia nóg. Hamak 
montuje się na regulowanych paskach w sześciu 
punktach, wykorzystując m.in. pasy bezpieczeństwa 
dla większych dzieci znajdujące się już w przyczepce. 
Taki sposób montażu wewnątrz wózka zapewnia 
bezpieczeństwo i dodatkową amortyzację. Dziecko 
kładziemy w środku i zapinamy w pasy bezpieczeń-
stwa podobne do tych, które są w nosidełkach samo-
chodowych. Nie wiem, ile razy obejrzałem wózek, 
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hamak i każdy zatrzask, zanim wsadziłem tam małego pasażera. Jedziemy 
w komplecie na wyjazd testowy na Bulwary Wiślane. 

Zamiana wózka w przyczepkę wymaga, jak już wspomniałem, zamonto-
wania dyszla i zdemontowania przednich kółek – nie są wykorzystywane 
podczas jazdy z rowerem. Dyszel wkładamy w otwór montażowy, blo-
kujemy zatrzaskiem, zabezpieczamy paskiem i zaczepiamy do roweru, 
znowu blokada i zabezpieczenie paskiem. Teraz trzeba zdemontować, tj. 
przełożyć przednie kółka. Wymaga to trochę siły, jeżeli nasz pasażer jest 
już w przyczepce, bo jej przód trzeba podnieść kilkanaście centymetrów 
do góry, żeby zdemontować koło. Z małym, jeszcze lekkim dzieckiem nie 
stanowi to problemu, nie wiem, jak będzie za 10 kg. Wtedy pasażer będzie 
mógł jednak poczekać chwilę z boku, zanim zmontujemy pojazd. 

Gdy wszystko jest gotowe, sprawdzam, czy plecak z akcesoriami dziecię-
cymi na tzw. wszelki wypadek został spakowany i jest torbie bagażowej 
przyczepki. Jedziemy! Stop! Nie jedziemy! Chorągiewka, tak, chorągiewka, 
taka mała, czerwona na długim patyku. Patyk składamy z dwóch części 
i montujemy obok złożonego uchwytu do prowadzenia, kiedy przyczepka 
pełni funkcję wózka. Po co? Dla bezpieczeństwa; przyczepka jest niska 
i dla jadących z przeciwka będziemy ją zasłaniali sobą i rowerem, na 
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którym jedziemy. Ma informować i ostrzegać, że ciągniemy przyczepkę 
z bardzo cennym ładunkiem i że razem jesteśmy dłuższym pojazdem niż 
przeciętny rower. Tym razem wszystko mamy, jedziemy.

Pasażer w momencie wkładania go do Thule Chariot Cross był średnio 
zadowolony – chyba nie z tego powodu, tylko całościowo, ze świata, a po 
kilkunastu metrach jazdy po prostu zasnął. Chyba jak większość dzieci 
lubi jeżdżenie, bez względu na środek transportu. Znający Kraków wie-
dzą, że DDR na Bulwarach Wiślanych jest w większości w stanie średnim, 
trochę pofałdowanego asfaltu, zdarzają się inne nierówności i dziury. 
Jazda z małymi wybojami nie zrobiła na pasażerze przyczepki wraże-
nia – zna już wyboje krakowskich chodników ze spacerów w zwykłym 
wózku. Droga na lody na Bulwarach przespana, w powrotnej – rozglądał 
się uważnie, co umożliwiają szybki po bokach. To jest fajna sprawa dla 
takiego malucha, zwykle skazanego na oglądanie nieba z tzw. głębokiego 
wózka (gondoli). Wyprawa na Kazimierz na obiad ze znajomymi z Trójmia-
sta również się udała. Przy okazji przetestowaliśmy akcję odwrotną do 
montażu pod domem – odpinanie wózka od roweru. Zdejmujemy w tym 
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celu dyszel, przekładamy przednie koła i mamy wózek spacerowy. Rower 
zostaje przy stojaku, a my do ogródka. Pokonanie kilku schodów wymaga 
wprawy, ale jest łatwiejsze niż zwykłym wózkiem, dzięki dużym tylnym 
kołom. Wózek wciągamy delikatnie, a nie wnosimy. 

W ogóle poruszanie się z Thule Chariot Cross wymaga wprawy – „tra-
dycyjny” wózek też tego wymaga. Po opanowaniu jest wygodne i łatwe, 
musimy jedynie pamiętać o szerokości wózka, bo w sklepach czy restau-
racjach czasem bywa ciasno. Jadąc rowerem, też musimy pamiętać 
o pasażerze z tyłu i nie szaleć. Rower z przyczepką wzbudza pozytywne 
zainteresowanie wśród rowerzystów i pieszych. Samochody na mało 
ruchliwych ulicach z wyznaczonym ruchem rowerowym, bo na takie 
odważyliśmy się na początek wjechać, wymijają rower z przyczepką 
z ponadprzepisową odległością 1,5 m, co jest niestety rzadkością, jeżeli 
jedzie się samym rowerem. 

Do Thule Chariot Cross oprócz akcesoriów dla małych dzieci są dostępne 
inne dodatki, m.in zamieniające go w wózek do biegania (dwa małe kółka 
z przodu zastępuje jedno duże) czy zestaw do biegów narciarskich (koła 
zamieniamy na płozy, a wózek przypinamy specjalnymi pasami, by go za 
sobą ciągnąć – przypominam, że Thule to szwedzka firma). Są też w ofer-
cie oczywiście ocieplacze, śpiwory dla małych pasażerów oraz np. dodat-
kowy bagażnik. Dla nas właśnie to bogactwo dodatków było atutem tego 
wózka: jako przyczepka rowerowa dla taty, a wózek do biegania i upra-
wiania nordic walking dla mamy. Bardzo fajne są takie „normalne” rzeczy 
spotykane przy wózku. Mam na myśli siatkę zasuwaną na dwa zamki po 
bokach, dzięki której dzieciak nie nałyka się much w czasie jazdy oraz 
zasłonkę przeciwsłoneczną, także zakładaną na przód, przesuwaną góra–
dół, w zależności od tego, jak akurat świeci słonce. W wersji wózkowej 
bardzo nam przypasowała możliwość regulacji wysokości rączki wózka 
– średniego wzrostu mama bez żadnych problemów może ją dostosować 
do swojego wzrostu, a wysoki tata nie będzie musiał się schylać, by pchać 
dziecko. Przetestowaliśmy też pakowność wózka: koc piknikowy, ple-
cak z akcesoriami dla dziecka, zakupy na obiad, spora paczka odebrana 
z paczkomatu – przyczepka wszystko pomieściła i jej pojemność wydaje 
się niezmierzona. 
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Thule Chariot Cross jest dobrym rozwiąza-
niem dla aktywnych rodziców. Małe dziecko 
w domu nie ogranicza aktywności, maluch 
może uczestniczyć razem z nami w wyciecz-
kach rowerowych, bieganiu czy po prostu na 
spacerze. Co najważniejsze, zamiast trzech 
wózków mamy jeden i to na kilka lat, bo mak-
symalne obciążenie według producenta to 35 
kg. Wtedy raczej przyda się na dłuższe trasy 
rowerem, bo maluch już nie będzie maluchem 
i samodzielnie będzie jeździł na swoim rowe-
rze, chyba że się zmęczy. Dużą zaletą wózka/
przyczepki jest też jego kompaktowość: jest 
nieco większy niż tradycyjny wózek spacerowy, 
ale w łatwy sposób składany i świetnie daje się 
przechować. Po złożeniu nie będzie zajmował 
dużo miejsca (87 × 65 × 37,5 cm), kiedy go nie 
używamy i zmieści się gdzieś za szafą na zimę 
– chyba że wybieramy się na narty, gdy tylko 
zmienimy koła na płozy. Cena jest zbliżona do 
markowego wózka dziecięcego, w zależności 
od wersji kształtuje się od około 3500 złotych 
do 6500 złotych, wyższe modele są wypo-
sażone w hamulce tarczowe – dla szybkich 
biegaczy – i w część dodatkowych akcesoriów 
(np. zdejmowane boczne szybki – świetne roz-
wiązanie na upalne dni). Nie jest to może naj-
tańsza opcja, ale jakość wykonania gwarantuje 
trwałość i co najważniejsze – bezpieczeństwo 
małego pasażera. 

To my jedziemy dalej. 
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Rowerów coraz więcej na ulicach i DDR, choć Polska jeszcze nie 
jest Holandią, a Kraków – Amsterdamem. Może kiedyś. Popularność 
jednośladów niestety generuje popyt na ich nielegalne pozyskiwanie. 
Nie ma tygodnia, żebym nie słyszał od znajomych czy nie czytał na 
forum rowerowym o kradzieży. Jakoś trzeba się zabezpieczać, a GPS 
Tracker jest jedną z ciekawszych opcji. 

BikeFinder NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

BikeFinder  |  Napoleon Bryl
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Możemy jeździć rowerem za około 300 złotych, a możemy np. Urban Arrow 
za jakieś 20 000 złotych. Bez względu na wartość, każdego roweru szkoda, 
jak zmieni właściciela w nieautoryzowany sposób. Podstawą zabezpiecze-
nia naszego jednośladu jest zapięcie, łańcuch, u-lock itp. Niepisana zasada 
mówi, że zabezpieczenie powinno kosztować minimum 10% wartości 
roweru, co nie jest do końca prawdą. Nawet starego roweru wartego jakieś 
trzy stówki bym nie zapinał linką za pięć dych, szczególnie w centrum 
miasta. Dostępne zapięcia w cenie poniżej 100 złotych można zazwy-
czaj bardzo łatwo i szybko przeciąć. Z doświadczenia wiem, że jeżeli nie 
chcemy stracić naszego pojazdu, korzystajmy z trochę droższych zabezpie-
czeń i unikajmy tanich linek i tzw. żmijek. Dobrze się sprawdzają łańcuchy 
i u-locki. Niestety, nawet najdroższe zabezpieczenia da się pokonać, co 
pokazują filmiki na YouTube. Wszystko jest kwestią czasu, sprzętu i deter-
minacji złodzieja. 

Rower zniknął i szanse na odnalezienie małe. Możemy je znacząco zwięk-
szyć za pomocą GPS Trackera. Rozwiązanie to jest już wykorzystywane 
w samochodach i motocyklach, tam jest ono łatwe do zaimplementowa-
nia – nie ma ograniczenia wielkości i problemu z zasilaniem – w przypadku 
roweru nie jest to takie proste. Dochodzą kwestie związane z łącznością 
GPS/GSM/BT, antena nie może być zbyt mocno zasłonięta etc. Doskonale 
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wiemy, że włączenie śledzenia GPS w smart-
fonie sprawia, że czas działania baterii 
znacznie się skraca. Stworzenie sensownego 
rozwiązania śledzenia GPS dla roweru nie jest 
takie banalne, jakby się mogło wydawać. 

Norweski Bikefinder, podobny do rurki 
z kremem, trafił do mnie jakiś czas temu. 
Urządzenie ukrywa się w kierownicy, dzięki 
giętkości będzie pasowało do większości kie-
rownic, również kolarskich „baranków”. Stan-
dardowo zdejmujemy zaślepkę znajdującą 
się na końcu kierownicy, wkładamy tracker, 
za pomocą śrubek zakręcamy zacisk i już. Dla 
bezpieczeństwa w drugim uchwycie możemy 
zamontować „fałszywą” zaślepkę, żeby trochę 
inne zakończenie kierownicy nie wzbudzało 
podejrzeń. Taki montaż sprawdza się w rowe-
rach szosowych z barankiem czy górskich. 

Niestety, w mojej Gazelle sprawa nie była 
taka prosta. Mój model ma zintegrowane 
uchwyty z zaślepkami rury kierownicy i pod-
pórkami pod nadgarstki <zdjęcie>. Jest to 
bardzo wygodne rozwiązanie i nie chciałem 
z niego rezygnować. Znalezienie podobnego 
uchwytu bez zintegrowanej zaślepki utrudnia 
dodatkowo niestandardowa długość. Z lewej 
strony mam zintegrowany dzwonek, z pra-
wej obrotową manetkę od przerzutki Nexus. 
Jedyne uchwyty, które spełniały wymaga-
nie, to skórzane Brooksy, ale są sprzeda-
wane w wersji długiej lub krótkiej, nie ma 
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kompletów mieszanych, długi i krótki, a taki bym potrzebował. Nie chcąc 
przedłużać, zdecydowałem się na małe działania destrukcyjne – wywierce-
nie dziury w posiadanym uchwycie. Plastik okazał się twardszy, niż myśla-
łem – legendarna jakość Gazelle. Efekt nie jest niestety najlepszy – tracker 
za bardzo wystaje, na szczęście wygląda po prostu na uszkodzoną kierow-
nicę, ogólna estetyka też pozostawia trochę do życzenia, ale na potrzeby 
testów musi wystarczyć. 

Pierwsze ładowanie zrobiłem jeszcze przed instalacją. Bikefinder ładujemy 
za pomocą dołączonego kabla USB-C. Port ładowania jest ukryty pod 
zaślepką, ładowanie od około 20% do 100% zajmuje około 3 godziny. Nie 
mogłem użyć ładowarki z zestawu, bo nie jest przystosowana do gniazdek 
z bolcem uziemiającym, a tylko takie mam w domu. Będzie pasowała do 
gniazd bez i gniazd z uziemieniem schuko. 

Tak spreparowanym rowerem jeżdżę od ponad miesiąca. Brudna robota 
wykonana, urządzenie aktywowane, zainstalowane, naładowane. Dostęp 
LTE zapłacony. Bikefinder ma wbudowany e-SIM, który wymaga subskrypcji 
danych, żeby wysyłać informację o położeniu. Dostępne są plany: mie-
sięczny za 6 euro, półroczny w cenie 34 euro i roczny w wysokości 59 euro 
+ cena urządzenia 113 euro. 
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Tracker obsługujemy z aplikacji. Appka jest bardzo pro-
sta i zaryzykowałbym, że wykonana w idei Apple Way. 
Po uruchomieniu widzimy na mapie położenie nasze 
i położenie roweru. Mamy do dyspozycji tryby:
• Passive – urządzenie nie wysyła pozycji. Służy oszczę-
dzaniu energii, kiedy nie używamy roweru.
• Standard – urządzenie wysyła pozycję co 10 minut.
• Security – urządzenie wysyła pozycję co 10 minut 
i powiadomienie, kiedy wykryje ruch
• Tracking – powiadomienia o ruchu i aktualizacja pozy-
cji co 1 minutę. 

Oprócz tego w appce znajdziemy dostęp do historii 
lokalizacji, miejsce do wprowadzenia informacji o rowe-
rze, łącznie ze skanem/zdjęciem rachunku oraz funkcję 
zgłoszenia kradzieży.

W praktyce używam dwóch trybów: Passive, kiedy 
rower stoi w domu lub jadę, i Security, kiedy go przypi-
nam gdzieś w mieście. Rowerem poruszam się codzien-
nie, czasem przypinam gdzieś w mieście na kwadrans, 
ale zdarza się na cztery godziny lub dłużej. Przy takim 
użyciu bateria wystarcza na prawie trzy tygodnie. Bike-
findera ładowałem do tej pory dwa razy, przy czym 
rower tydzień stał nieruszany w trybie Passive, kiedy 
byłem na krótkich wakacjach. 

Uzbrojenie trackera wykonujemy za pomocą aplikacji, 
zmieniając tryb na Security. Nawet jeżeli ktoś poruszy 
lekko nasz rower, przypinając się do tego samego sto-
jaka, dostaniemy powiadomienie od aplikacji. Powia-
domienia przychodzą niemal natychmiast, opóźnienie 
nie jest większe niż około 20 sekund. Jeżeli rower nie 
zaczął się przemieszczać, urządzenie przestaje wysyłać 
powiadomienia i sprawdza pozycję co 10 min. Jeżeli 
zaczął się poruszać, dostajemy następne powiadomie-
nia i pozycja jest uaktualniana, póki rower jest w ruchu. 
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Jeżeli odjechał bez naszej autoryzacji, należy wtedy włączyć tryb Trac-
king – pozycja będzie uaktualniana co minutę. Można wtedy za pomocą 
aplikacji zaraportować kradzież, a na pewno należy powiadomić policję. 
Symulację doprowadziłem do momentu włączenia trybu częstego ustala-
nia pozycji. Działa bardzo dobrze. Jeżeli urządzenie straci zasięg GPS/GSM 
dostaniemy ostatnią znaną pozycję. Po odzyskaniu zasięgu urządzenie 
wysyła aktualną pozycję. 

BikeFinder nie uchroni nas przed kradzieżą roweru, ale na pewno może 
pomóc go odnaleźć. Nie jest jeszcze rozwiązaniem powszechnym, więc 
poprawnie zamontowany raczej nie zostanie szybko odkryty. Koszt całko-
wity – 113 euro i abonament 59 euro za roczny plan dla karty e-SIM – nie 
jest małą kwotą. Czy taki wydatek się kalkuluje? Zależy to od wartości 
naszego roweru i naszego przywiązania do niego. Mając rower cargo czy 
rower elektryczny, na pewno bym się zdecydował na takie zabezpieczenie. 
Ponieważ polubiłem się z moją Gazelle i często zostawiam ją gdzieś w mie-
ście samą, to chyba zdecyduję się na stałe korzystanie z Bikefinder.
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Im lepiej jesteśmy widoczni na drodze, tym większa szansa, że 
nic się nam nie stanie. Gdy jedziemy rowerem, jest to szczególnie 
istotne – w końcu nie daje on takiej ochrony, jak samochód. CatEye, 
specjalizujący się w oświetleniu rowerowym, opracował system lamp, 
który nie dość, że zwiększa bezpieczeństwo, to jest też wygodniejszy 
w obsłudze, niż tradycyjne światła.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

CatEyeSYNC Core & Kinetic – światło pod jednym przyciskiem  |  Paweł Hać

CatEyeSYNC Core & Kinetic
– światło pod jednym przyciskiem
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W ostatnie wakacje do poruszania się po mie-
ście wykorzystywałem przede wszystkim rower. 
Nie dość, że to zdrowszy sposób na transport 
niż siedzenie w samochodzie, to w godzinach 
szczytu jest też zazwyczaj szybszy. Obecnie 
duża część sprzedawanych rowerów wymaga 
jednak dostosowania do tego, by poruszać się 
nimi po mieście: brakuje nie tylko takich dodat-
ków jak błotniki czy bagażnik (które jednak nie 
są niezbędne do jazdy), ale producenci decy-
dują się nieraz również na to, by nie montować 
na nim nawet odblasków. Szukając oświetlenia 
do roweru, kierowałem się trzema kryteriami: 
ma być wygodne w obsłudze, dawać odpowied-
nio dużo światła i być trwałe. Mój wybór padł 
na system firmy CatEye z uwagi na ich długą 
obecność w branży i specjalizację. CatEyeSYNC 
Core & Kinetic to zestaw dwóch lamp na przód 
i tył roweru, które ze sobą współpracują, a na 
dodatek da się je obsługiwać zdalnie. Uznałem, 
że to najlepszy wybór, choć rzeczywistość zwe-
ryfikowała moje poglądy.

CatEyeSYNC jest, jak wspominałem, syste-
mem oświetlenia, w którego skład wchodzą 
obecnie trzy produkty. Oprócz przedniej 
lampy Core oraz tylnego światła Kinetic na 
tył należy do niego też Wearable, czyli samo-
dzielna, dodatkowa lampka, którą można 
przypiąć do ubrania lub plecaka. Stwierdziłem, 
że nie jest mi jednak potrzebna, bo światło 
dawane przez Kinetic będzie wystarczająco 
mocne, by zapewnić mi widoczność. Przednia 
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lampa Core ma klasyczny, podłużny kształt, jej obudowę zrobiono z bardzo 
mocnego, chropowatego plastiku. Optyka również jest plastikowa i, choć 
po zdjęciu z kierownicy nosiłem ją w plecaku, nie porysowała się. Wchodzi 
ona na boki obudowy, by lampa była lepiej widoczna. Z tyłu znalazła się 
gumowa zaślepka, skrywająca port micro USB do ładowania akumulatora. 
Do sterowania służy natomiast przycisk na górze, mający podświetlany, kolo-
rowy pierścień, który sygnalizuje status pracy systemu. Do kierownicy lampa 
Core jest mocowana za pomocą obejmy, z której można ją łatwo wypiąć. 
Obejma jest regulowana i ma wystarczającą długość, by zamocować ją na 
kierownicy o każdej średnicy. Tylna lampa Kinetic jest zrobiona nieco gorzej. 
Cała jest z błyszczącego, przejrzystego plastiku dobrej jakości, a gdy świeci, 
jest widoczna właściwie z każdej strony. Obudowa niemal w całości jest 
czerwona, ma jednak jedną diodę przykrytą przezroczystym plastikiem, by 
poprawić jej widoczność w dzień (każdy zabarwiony materiał pochłania część 
światła, przezroczysty już nie). Mocowana jest do sztycy siodełka za pomocą 
gumowej obejmy, którą trzeba mocno naciągnąć przy zakładaniu. To zdarza 
się dość często, bo port do ładowania znajduje się na tej ścianie lampy, która 
przylega do sztycy. Guma sprawia wrażenie dość solidnej, ale obawiam się, że 
regularne demontowanie i ponowny montaż w połączeniu z ekspozycją na 
słońce, zmienną temperaturę i deszcz, spowoduje, że ta stopniowo sparcieje 
i zacznie pękać. Włącznik lampy umieszczono na spodzie i łatwo wyczuć go 
pod palcem, nie trzeba jednak z niego zawsze korzystać.

Obie lampy wyposażono w Bluetooth, który jest wykorzystywany do komuni-
kacji ze smartfonem. Aplikacja na telefonie nie jest niezbędna na co dzień, ale 
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przydaje się do jednorazowego sparowania ze sobą lamp, konfiguracji trybów 
świecenia oraz sprawdzania stanu baterii. Jeśli mamy więcej niż jedną lampę 
danego typu, można nadać jej tu indywidualną nazwę, da się też wyłączyć 
niepotrzebne tryby świecenia. Domyślnie w Core jest ich pięć: stały o trzech 
poziomach natężenia, a także dwa migające, różniące się tym, że jeden 
z nich miga, ale nie wygasza się do zera. Tryby lampy Kinetic są trochę inne: 
dwa stałe, trzy migające (różniące się strumieniem światła i regularnością 
mignięć) oraz migający z podtrzymaniem ciągłego, niskiego poziomu światła. 
Dodatkowo dostępna jest też funkcja Kinetic, która działa niezależnie od 
wybranego trybu świecenia. Jeśli rower się zatrzyma, lampa automatycznie 
przełącza się na ciągłe świecenie z maksymalną mocą. Jadące za nami osoby 
łatwiej zauważają więc, że się nie poruszamy. Wstępna konfiguracja lamp 
sprowadza się jedynie do połączenia ich w parę, by te zaczęły komunikować 
się bez udziału telefonu. Dzięki temu możliwe jest włączanie obu za pomocą 
tylko jednego przycisku na obudowie Core. Sięgnięcie do tylnej lampy nie 
jest teoretycznie niczym trudnym, ale uproszczone sterowanie sprawdza się, 
zwłaszcza jeśli chcemy zmienić tryb działania podczas jazdy (na przykład 
wtedy, gdy z dobrze oświetlonej ulicy zjeżdżamy na ciemną ścieżkę w parku). 
Lampy nie zawsze się ze sobą komunikują, zdarzało mi się nieraz, że pomimo 
włączenia przedniej tylna pozostawała wyłączona. Dopiero po ręcznym jej 
włączeniu nawiązywała połączenie i sterowała się równo z przednią. Dzieje 
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się to przede wszystkim wtedy, gdy akumulator jednej 
z lamp jest bliski wyczerpania, ale jeszcze działa. W apli-
kacji na smartfonie da się też zdalnie włączać i wyłączać 
lampy, ale uważam to za najmniej przydatną funkcję, 
przycisk jest wygodniejszy. Program potrafi też wysłać 
powiadomienie, gdy akumulator lampy się rozładowuje, 
ale robi to dopiero wtedy, gdy jesteśmy w zasięgu Blueto-
oth i mamy uruchomioną aplikację. W praktyce komu-
nikat zobaczyłem tylko raz, a i to dlatego, że chciałem 
zmienić ustawienia lamp. Oprócz aplikacji na smartfony 
mamy też drugi program do aktualizacji oprogramowania, 
działający wyłącznie na Windowsie i macOS. Pomimo 
pobrania najnowszej wersji systemu i aplikacji nie udało 
się mi niestety zaktualizować softu z użyciem MacBooka 
w żadnej z posiadanych lamp. To spory problem, bo ich 
działanie odbiega od ideału.

Lampy CatEyeSYNC są wygodne w obsłudze, ale ich 
podstawowym zadaniem jest oświetlanie drogi przed 
nami i zapewnienie nam widoczności. Z tym radzą sobie 
dobrze, choć bardziej zadowalająco działa Core. Przednia 
lampa ma maksymalny strumień świetlny 500 lm, przy 
takim ustawieniu świeci do dwóch godzin. W mieście 
wieczorem jeżdżę w trybie Daytime Hyperconstant, 
czyli z migającym, ale niewygaszającym się do końca 
światłem. Teoretycznie bateria wystarcza wtedy na 18 
godzin pracy, ale nigdy nie włączałem go ciągiem na tak 
długo. Zużywa on jednak zauważalnie mniej energii niż 
którykolwiek tryb stały. Po zmroku średni, stały stru-
mień światła (czyli 150 lm) w zupełności wystarcza, jest 
dobrym kompromisem pomiędzy ilością światła a cza-
sem pracy (wynoszącym nawet 9 godzin). Zauważalną 
różnicą względem innych lamp rowerowych jest to, że 
Core w nocy lekko oślepia kierującego, bo boki obudowy 
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również świecą i to dość wyraźnie. Optyka lampy jest bardzo dobrze zapro-
jektowana, rozsyła światło eliptycznie: niezbyt szeroko i na tyle daleko, że 
nie trzeba jej mocno podnosić. Tym samym nie oślepiam osób jadących 
z naprzeciwka, a jednocześnie widzę drogę nawet na kilkanaście metrów 
przed sobą. Tylną lampę mam natomiast stale ustawioną na miganie, z wyłą-
czonym trybem Kinetic. Uważam to za najsensowniejszą konfigurację, przede 
wszystkim ze względu na energochłonność trybu Kinetic. Uruchomienie go 
wiąże się ze skróceniem czasu pracy akumulatora z 50 do zaledwie 6 godzin 

w trybie migania. To bardzo krótko, zwłaszcza że tylna 
lampa ma niewielki strumień świetlny (maksymalnie 
jest to 50 lm). Obie lampy ładują się dość długo, bo 
nawet 5–6 godzin, nie ma więc szans na szybkie przy-
wrócenie ich do życia tuż przed ruszeniem w drogę.

Rozwiązanie opracowane przez CatEye jest z założe-
nia niemal bezobsługowe – jeden przycisk wystarcza, 
by obsługiwać całe oświetlenie. W praktyce jednak 
sterowanie nie zawsze działa, jak trzeba, a pojemność 
akumulatora tylnej lampy skutecznie ogranicza użycie 
takich dodatków jak automatyczna zmiana sposobu 
świecenia. Bez tych funkcji Core i Kinetic są wciąż solid-
nym zestawem oświetlenia rowerowego, działającego 
długo i dającego dużo światła. To wystarczająco dużo 
dla rowerzysty, ale trochę za mało dla kogoś, kto chciał 
skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego systemu.

CatEyeSYNC Core    
& Kinetic   

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

 Plusy:
• synchronizacja pracy bez okablowania
• długi czas pracy na jednym łado-  
 waniu (z wyjątkiem trybu Kinetic)

 Minusy:
• sporadyczne rozłączanie
• problemy z aktualizacją oprogra- 
 mowania na macOS

Cena: około 450 PLN
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Ten rok u mnie wiązał się z odkrywaniem kolarstwa szosowego. Wiele 
rzeczy odkrywałem na nowo. Rower szosowy i pierwsze kilometry na 
polskich drogach. Najbardziej podczas jazdy uderzyła mnie prędkość 
oraz hałas. Tak, hałas. No, może raczej szum. Szum, jaki wydaje 
powietrze podczas szybkiej jazdy. 

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Radar rowerowy Garmin Varia RTL511  |  Adalbert Freeman

Radar rowerowy 
Garmin Varia RTL511

ROWERY 213

https://twitter.com/FreemanAdalbert


Przez ten czas miałem dwie obawy. Pierwszą była jazda w butach wpina-
nych SPD. Druga to strach przed samochodami, szczególnie tymi nowo-
czesnymi, których nie słychać. Kilka razy wystraszyłem się, gdy taki nagle 
mnie wyprzedził. Na pedały SPD rozwiązaniem była rutyna. Na samo-
chody znalazłem Garmin Varia RTL511.

Czym jest Varia? To opracowany przez Garmina system oświetlenia 
aktywnego wraz z radarem wstecznym. Varia może działać z zegarkami 
Garmin lub z komputerkami rowerowymi. Można zakupić także spe-
cjalny panel tylko do wskazań radaru. Ta opcja ta jest droższa w zakupie. 

Główną przyczyną kolizji z udziałem rowerzystów jest potrącenie przez 
pojazdy nadjeżdżające z tyłu. Ja sam tego doświadczyłem, gdy nagle 
zaczynały mnie wyprzedzać samochody. Kilka razy zdarzyło się, że 
osoby wyprzedające, chcąc mnie chyba uprzedzić o tym, naciskały na 
klakson. Efekt był zupełnie odwrotny i wolę myśleć, że to było ostrze-
żenie, a nie celowe działanie, abym się wystraszył. Miałem więc nawyk 
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oglądania się co jakiś czas przez ramię. Nie 
było to zbyt bezpieczne przy prędkościach 
ponad 30 km/h. Z taką średnią prędko-
ścią jeździ się na rowerze szosowym bez 
problemu. 

Tylne światło działa na odległość 1 mili, czyli 
około 1,6 km w ciągu dnia, co powoduje, że 
kierowca widzi cię z bardzo daleka. Radar 
sam wykrywa samochody w odległości 
140 metrów. Sygnalizuje nadjeżdżające 
samochody dźwiękowo oraz wizualnie. 
Mamy podgląd na komputerku, ile i w jakich 
odstępach jedzie za naszymi plecami samo-
chodów. Widzimy dokładnie wszystkie 
samochody, co jest następnym plusem. Bo 
nie jest to informacja tylko o tym, że coś 
jest za nami, ale dokładnie, ile mamy pojaz-
dów i w jakich odstępach będą nas mijały. 
Kolory na komputerku Garmina pokazują 
nam także dodatkowe informacje. Gdy kolor 
jest zielony, to wszystko jest w porządku za 
plecami, gdy bursztynowy, to zbliża się jakiś 
pojazd, a gdy czerwony, to: Uwaga! Bardzo 
szybko zbliżający się pojazd. 

Radar działa na wbudowany akumulator 
i w moim przypadku spokojnie wytrzymał 
trzy wyjazdy po 4 godziny. Tu dodam, że 
testowałem egzemplarz, który był używany 
od jakiegoś czasu. Ładuje się kablem USB. 
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Montaż jest banalny. Zakładamy radar na sztycę podsiodłową w rowerze. 
Dbając tylko o to, by siodełko nie wchodziło w zakres działania radaru. 
Łączenie się zegarkiem czy komputerem rowerowym zapewnia moduł 
ANT+. Można z nim jeździć także w deszczu, ma certyfikat IPX7, a także 
trzy tryby świecenia: światło ciągłe (20 lumenów), światło migające 
dzienne (65 lumenów) i światło migające nocne (29 lumenów).

Polecam wszystkim kolarzom szosowym i wyprawowym poruszającym 
się po drogach. Na pewno to urządzanie nie sprawdzi się w mieście, 
ponieważ liczba sygnałów jest ogromna. Radar sygnalizuje nas nawet 
o samochodach, gdy my jedziemy ścieżką rowerową przy drodze. 
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Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży nowych iPhone’ów, modeli 
11 oraz 11 Pro, QuadLock odświeżył swoją linię produktów. W ofercie 
znalazły się nowe obudowy oraz nowe mocowania do rowerów.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Nowości QuadLock – nowe mocowanie Out Front Mount oraz obudowa do iPhone 11  |  Dominik Łada

Nowości QuadLock 
– nowe mocowanie Out Front Mount 
oraz obudowa do iPhone 11
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Out Front Mount
Out Front Mount to nowe mocowanie do 
roweru. Uzupełnia ono dotychczasowe roz-
wiązanie, które testowaliśmy już jakiś czas 
temu. Zamiast mocowania „na gumki-recep-
turki” mamy solidne ramię, które przykrę-
camy do kierownicy.

Dodatkowo zmieniono, nie ukrywam, że na 
dużo wygodniejszy, sposób zapinania tele-
fonu do mocowania. W tej chwili wystaje 
z boku specjalna dźwignia, którą wygodnie 
naciskamy w celu wypięcia telefonu. Out 
Front Mount nadaje się do montażu na kie-
rownicach o grubości 31,8 mm, 25,4 mm oraz 
22 mm.

Co ciekawe, można do niego od spodu 
zamontować specjalny adapter do przypię-
cia np. kamery GoPro.

Mocowanie kosztuje ok. 39 EUR i można je 
kupić np na Amazonie.

QuadLock iPhone 11 Pro Max 
Case
Obudowa na iPhone'a 11 Pro Max w zasadzie 
niczym nie różni się od swoich poprzedni-
ków poza tym, że została dostosowana do 
wyglądu najnowszego telefonu z Cupertino.
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Jest to jedna z lepiej zabezpieczających obudów dostępnych na rynku.
Zabezpiecza telefon z każdej strony, jednocześnie tworząc bezpieczny 
rant dookoła ekranu. Osoby zainteresowane i używające folii lub szkieł 
na ekrany niestety będą zmuszeni do kupienia dedykowanej szyby od 
QuadLock. Obudowa, jak wszystkie starsze modele, mocno nachodzi na 
telefon przez co niedostosowane folie i szyby podważa.

Obudowa QuadLock jest dostosowana do montażu we wszystkich akce-
soriach QuadLock oraz wspiera ładowanie indukcyjne.

Obudowa na model 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max kosztuje ok 29EUR 
i dostępna jest w sklepie QuadLock.
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Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie samochodu to już prawie 
standard w nowych modelach. Apple na WWDC pokazało swoje API 
dla producentów samochodów, dodające taką możliwość do systemu 
iPhoneOS; na razie tylko nowe modele BMW z niego korzystają, 
zobaczymy, kto będzie następny. Okazuje się, że następnym pojazdem 
korzystającym z bezkluczykowej technologii będzie… rower, a to za 
sprawą u-locka Abus 770A SmartX.

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Keyless rower – Abus 770A SmartX i Original LinkaLock  |  Napoleon Bryl

Keyless rower 
Abus 770A SmartX i Original LinkaLock
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Stop – po co w rowerze kluczyki? Do uruchomienia niepotrzebne, nawet 
modeli smart, tych ze wspomaganiem elektrycznym. Do zabezpieczenia 
roweru, żeby nieautoryzowany użytkownik nie odjechał na naszym pojeździe 
– już jak najbardziej tak. Miejscy rowerzyści wiedzą, jaką plagą są kradzieże 
rowerów i że przy trochę lepszym sprzęcie dwa dobre zapięcia to podstawa. 
Dwa zapięcia, dwa klucze, więcej rozpinania, pamiętania, więcej czasu na 
zapięcie, odpięcie itp. A może by tak zrobić „pik pik” telefonem i odjechać. 
Od teraz właśnie już można!

Pierwszym urządzeniem dającym takie możliwości jest u-lock Abus 770A 
SmartX. To połączenie tradycyjnego, solidnego u-locka z najnowszą techno-
logią. Zawartość opakowania już od początku mówi, że to produkt „smart”. 
W pudełku znajdziemy kabel USB-A–USB-C, kartę z kodem QR, instrukcję 
i mocowanie do ramy roweru. SmartX na pierwszy rzut oka przypomina 
„analogowe” zabezpieczenia niemieckiego producenta. Część odpinana szekli 
jest trochę grubsza i w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się bębenek zamka, 
jest przełącznik. Pałąk szekli wygląda bardzo solidnie i jest zabezpieczony 
gumopodobnym materiałem, żeby uniknąć uszkodzeń lakieru na ramie 
naszego roweru. Całość wzbudza zaufanie, jeżeli chodzi o wykonanie, a do 
tego Abus oznaczył 770A SmartX najwyższym – 15 – poziomem bezpieczeń-
stwa, w skali 1–15 stosowanej do kategoryzacji swoich produktów. 
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Instrukcja mówi – zanim zaczniesz używać naładuj – słuszna uwaga. Z boku, 
pod gumową pokrywką, jest ukryty port USB-C – już wiem, po co kabel. 
Podczas ładowania ściągam aplikację SmartX dostępną dla iOS i Androida 
Aplikacja do parowania z U-lock wymaga zeskanowania QR kodu z karty 
dostarczonej razem z urządzeniem. Umożliwia włączenie automatycznego 
otwierania blokady, kiedy znajdziemy się w zasięgu BT – tutaj jest możli-
wość ustawienia odległości, w jakiej musi się znaleźć telefon, żeby nastąpiło 
automatyczne otwarcie. Można też włączyć ręczne otwieranie z aplikacji 
– znacznie mniej wygodna funkcja ¬– wymagająca za każdym razem wyjęcia 
telefonu, uruchomienia aplikacji, pacnięcia „otwórz”. Mamy również możli-
wość dodania innych użytkowników, np. jeżeli z zapięcia korzysta kilka osób 
w domu. Możemy nadać pełne uprawniania do otwierania lub ograniczyć do 
określonego harmonogramu. 

Aplikacja pokazuje również ostatnie położenie u-locka, na podstawie danych 
GPS z telefonu w momencie zamykania zapięcia. 770A SmartX  nie ma 
wbudowanego GPS i raczej nie jest w nim potrzebny. Ostatnią rzeczą, którą 
zabrałby uparty chętny na nasz rower, któremu by się udało pokonać u-locka, 
byłoby zapięcie. 

U-lock jest wyposażony w alarm o głośności 100 dB reagujący na poru-
szenie roweru. W przypadku wykrycia ruchu 770A SmartX  wydaje pięć 
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ostrzegawczych piknięć, a jeżeli ruch nie ustaje, uruchamia 
się dość głośna syrena. Ponieważ rower częściej jeździ, zapię-
cie przewozimy ze sobą i nie chcemy jeździć na włączonej 
„syrenie”, mamy dwa tryby zamknięcia. Pierwszy transpor-
towy – kiedy jedziemy, a zabezpieczenie wisi na ramie, leży 
w sakwie lub na bagażniku – uruchamia się automatycznie 
po 5 sekundach od zamknięcia. Tryb uzbrojony z włączonym 
alarmem – po zamknięciu blokady przesuwamy i przytrzy-
mujemy przełącznik przez ok. 5 sekund – aż usłyszymy dwa 
wysokie piknięcia potwierdzające włączenie alarmu. Żeby 
otworzyć, po prostu podchodzimy do roweru z telefonem 
w kieszeni. Jak się zbliżymy na zdefiniowaną wcześniej odle-
głość, usłyszymy owe dwa niskie piknięcia i zabezpieczenie 
się otworzy. Czasem może być konieczne obudzenie zapięcia 
przez przesunięcie przełącznika. 

Możemy więc zapomnieć przynajmniej o jednym kluczyku 
do roweru, ale nie możemy zapomnieć o ładowaniu zapięcia. 
Producent zastrzega, że nie ma możliwości otwarcia rozłado-
wanego zapięcia, czyli nie ma żadnej drogi mechanicznego 
otwierania, poza siłowym. Używam SmartX 770A ponad trzy 
tygodnie, prawie codziennie. Aplikacja pokazuje poziom 
baterii na ok. 85%. Producent deklaruje sześć miesięcy dzia-
łania na jednym ładowaniu, w co jestem w stanie uwierzyć. 
Jako geek, mam jednak zawsze w kieszeni torby czy plecaka 
mały powerbank i dwa–trzy kable, w tym USB-C. Od teraz ten 
kabel służy nie tylko iPadowi, ale też zapięciu do roweru. Po 
prostu żeby nie zostać z nieodpinalnym rowerem. 

Przez cały czas użytkowania nie miałem większych proble-
mów z zapięciem. Czasem po dłuższym okresie nieodpina-
nia roweru, u-lock nie reaguje na automatyczne otwieranie, 
trzeba go obudzić przełącznikiem. Warto też pamiętać, zapi-
nając rower, że jeżeli robimy coś przy nim więcej czy dłużej, 
to, żeby zapiąć smart u-locka na końcu. Przy włączonym 
autootwieraniu będzie się on nam bowiem zamykał i otwie-
rał, zanim odejdziemy od roweru. Zdarzyło mi się to kilka razy 

ROWERY 223



przy wypinaniu dziecka z naszego e-smoka (dla niezorientowanych – przy 
wypinaniu dziecka z roweru cargo – przyp. korekty). Najpierw wypinam 
dziecko, potem zapinam rower – powtarzam sobie. 

Czy to znaczy, że mamy rower keyless? Prawie. Niestety, zdesperowanych 
amatorów cudzych rowerów nie brakuje i często jedno zapięcie, nawet 
smart, to za mało, szczególnie w dużym mieście. W rowerach używanych do 
poruszania się codziennego często stosuje się o-locka, czyli zintegrowaną, 
przykręconą na stałe do ramy blokadę tylnego koła. Większość tzw. miesz-
czuchów – holenderek – jest w nią wyposażona. Zwykle to następny kluczyk 
do kompletu, ale skoro mamy już bezkluczykowego u-locka, to nie będziemy 
przecież używać zwykłego o-locka. 

Rozwiązaniem jest więc LinkaLock – smart o-lock działający na podobnej 
zasadzie, jak Abus Smart X 770A. Ma on dwie wersje: Original Linka – taka do 
mnie trafiła na testy – i trochę większa Linka Leo z GPS. 

W zestawie z blokadą otrzymujemy kabel mikro-USB–USB-A do ładowania 
zapięcia, śruby do przykręcenia do ramy oraz opaski zaciskowe. Montaż jest 
prosty, jeżeli nasz rower ma na tylnym widelcu mocowania na o-locka. Jeżeli 
takich mocowań brak, wówczas możemy użyć opasek zaciskowych. Kiedy 
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blokada jest zamknięta, ich forsowanie nic nie da, koło nadal 
się będzie blokowało. Trzeba będzie nieść rower, co może 
wyglądać podejrzanie.

Procedura konfiguracji jest podobna jak w przypadku 
u-locka. Najpierw ładujemy, potem parujemy z aplikacją 
Linka. Parowanie wymaga założenia konta i podania adresu 
e-mail, potem uruchamiamy blokadę, aplikację i BT w tele-
fonie, a dalej postępujemy według instrukcji na ekranie. 
Aplikacja ma funkcję automatycznego otwierania, jeżeli wej-
dziemy w zasięg BT, pod warunkiem jednak, że w telefonie 
działa aplikacja w tle. Szybkie zamykanie zaś trzeba włączyć 
w menu aplikacji, będzie możliwe dzięki dwukrotnemu wci-
śnięciu guzika power. 

Podobnie jak w Abusie można dodawać użytkowników, ale 
nie ma opcji harmonogramu. Zamknięcie blokady uzbraja 
alarm reagujący na poruszenie i wstrząsy o głośności 110dB 
według producenta – porównywalna głośność z alarmem 
Abus 770A SmartX. Zamknięcia i otwarcia wraz z datą, 
godziną i lokalizacją są zapisywane w aplikacji. Sam interfejs 
jest bardzo prosty i czytelny, bez dodatkowych funkcji. Bate-
ria po dwóch miesiącach używania wskazuje ok. 80% nałado-
wania; producent deklaruje 16 miesięcy działania na jednym 
ładowaniu w zależności od intensywności używania. 

O-lock nie jest i nie powinien być głównym zabezpieczeniem 
roweru przed kradzieżą. Jest dodatkową blokadą, ma za 
zadanie zniechęcać. Nie da się odjechać na rowerze z zablo-
kowanym kołem, trzeba go nieść. Ciężko się niesie nie naj-
lżejszego mieszczucha, o bieganiu z nim pod pachą raczej nie 
ma mowy, o cargo nawet nie wspominam, bo nawet się go 
nie podniesie w pojedynkę. LinkaLock używam np. podczas 
zakupów, stawiając rower w zasięgu wzroku, gdy nie chcę 
tracić czasu na szukanie stojaka czy miejsca do przypięcia 
roweru. Szybko blokuję koło, żeby nikt nie wskoczył i nie 
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odjechał. Oczywiście takie rozwiązanie jest bezpieczne tylko na chwilę, nie 
ma mowy o pozostawieniu roweru bez nadzoru na dłużej.

Jeżeli zostawimy rower poza zasięgiem wzroku, niezbędny jest u-lock. Abus 
770A SmartX doskonale się sprawdza w miejskiej dżungli i pozwala nam zre-
zygnować z kluczy. W połączeniu z o-lock LinkaLock mamy w pełni zautoma-
tyzowany komplet zabezpieczający rower i sterowany ze smartfona, idealny 
do miejskiego roweru na co dzień. Niestety, żadne zabezpieczenie nie chroni 
w 100%, ale dwa dobre zabezpieczenia z alarmem powinny zdecydowanie 
zniechęcić i utrudnić nieautoryzowane odjechanie na naszym rowerze. 

Niestety kompleksowe bezkluczykowe zabezpieczenie roweru wymaga 
dwóch różnych urządzeń, od różnych producentów. Na razie żaden producent 
nie ma w ofercie zintegrowanego systemu smart z różnymi rodzajami blokad. 
Jeżeli Abus dodałby do portfolio smart o-locka, byłbym pierwszy w kolejce.

Opcja bezkluczykowa w samochodzie do niedawna wymagała sporej dopłaty, 
w przypadku zabezpieczeń rowerowych też jest to dość spory wydatek. Abus 
770A Smart X kosztuje około 800 PLN, LinkaLock około 750 PLN. W porów-
naniu do ceny dobrego roweru ze wspomaganiem elektrycznym lub cargo 
to będzie niewielki procent, a spokój jest bezcenny. Na szczęście (jeszcze) nie 
kradnie się rowerów sposobem „na walizkę”. 

Dziękuje za udostępnienie sprzętu do testów Abus Polska i LinkaLock.
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Dla tych, co nie do końca ufają technologii i preferują „analogowe” 
zabezpieczenia rowerowe, proste i skuteczne rozwiązanie oferuje 
Yale – producent znany od dawna z zamków do drzwi, sejfów i innych 
zabezpieczeń, a mniej z akcesoriów rowerowych. 

Yale – u-lockNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Yale – u-lock  |  Napoleon Bryl
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Miałem okazję testować najwyższy model u-locka Yale YUL3c z dodatkową 
linką w zestawie. 

Konstrukcja jest solidna, pałąk szekli ma 14 mm grubości i jest zamy-
kany czteropunktowym ryglem. Producent nie chwali się rodzajem stali, 
z jakiej jest wykonane zapięcie. Zwraca jednak uwagę jego ładna, matowa, 
stalowa barwa i elegancki design. To nie jest pierwszy lepszy u-lock, któ-
rego jedynym zadaniem jest ochronić nasz rower przed kradzieżą, ale po 
prostu ładny przedmiot, na którym przyjemnie zawiesić oko. Zamek jest 
umiejscowiony centralnie i jest odporny na wiercenie i próby otwierania 
wytrychem – tutaj na pewno można ufać renomie i doświadczeniu pro-
ducenta specjalizującego się w zabezpieczeniach od lat. Jedyną elektryką 
– bo nawet nie elektroniką – jest dioda podświetlająca w jednym z trzech 
kluczy, które są w komplecie. Dodatkowo w zestawie jest linka – metalowy 
kabel o długości 1,2 m i grubości 10 mm umożliwiający zabezpieczenie np. 
przedniego koła, jeżeli jest mocowane na zatrzaski, lub innych dodatko-
wych akcesoriów – u nas był to fotelik dla dziecka w rowerze cargo. 

W przypadku u-locka Yale mamy prostotę konstrukcji połączoną z dobrej 
jakości zamkiem – analogowym – dla tych, co ufają tradycyjnym rozwiąza-
niom. Yale będzie dobrym wyborem na zabezpieczenie roweru, zniechę-
cacza dla potencjalnych amatorów cudzej własności. W moim przypadku 
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było zawsze jednym z dwóch zabezpieczeń, którymi zapinam nasz rower 
cargo, zostawiając go nawet na kilka minut. W przypadku droższych rowe-
rów warto zabezpieczyć sprzęt dwoma, a nawet trzema zapięciami. Trzy 
stosuję na noc lub w szczególnie nieprzyjaznych miejscach w mieście i Yale 
jest od niedawna jednym z nich. 

Każde zabezpieczenie można bowiem pokonać w określonym czasie; zło-
dziej, widząc na naszym rowerze dwa czy trzy do złamania, zrezygnuje, 
wiedząc, że to zajmie zbyt dużo czasu. Yale YUL3c – co istotne – ma nieza-
leżnie przyznawany certyfikat Sold Secure Gold dla zabezpieczeń rowero-
wych, więc łatwo i szybko się pokonać nie da. 

Do zakupu zabezpieczenia proponowanego przez Yale skłania także cena 
– niższa od podobnej klasy zapięć o około 200 zł. Wydaje się, że to dla-
tego, że ten produkt nie należy do głównego asortymentu Yale, nie jak 
w przypadku producentów specjalizujących się w akcesoriach rowerowych, 
gdzie często płaci się frycowe za markę. Jednocześnie otrzymujemy bar-
dzo dobre zabezpieczenie, chroniące nasz rower przed nieautoryzowaną 
zmianą właściciela. 

Za udostępnienie sprzętu dziękujemy YALE Polska
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Aplikacje do sportuWOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Aplikacje do sportu  |  Wojtek Pietrusiewicz

adidas Running app Runtastic
Aplikacja przeznaczona do szerokiego zastosowania, niezależnie czy pla-
nujecie trenować do maratonu, biegu na 5K czy po prostu szukacie app do 
wspomagania odchudzania za pomocą biegania. Ma wbudowanego „trenera 
fitnessu”, który podpowiada głosowo, co robić podczas treningu. Program 
pozwala dodatkowo ustawiać sobie dzienne, tygodniowe lub roczne cele do 
osiągnięcia, tworzenie grup znajomych do wspólnego biegania lub dołączać 
do istniejących wydarzeń. Adidas Runtastic dodatkowo wspiera wyświetlanie 
informacji o biegu na Apple Watch oraz oferuje możliwość zmiany parame-
trów na nim. Można też śledzić, ile kilometrów zrobiliśmy w naszych butach, 
a program poinformuje nas, kiedy nadejdzie czas na ich wymianę. Niektóre 
funkcje wymagają subskrypcji, kosztującej od 34,99 PLN miesięcznie do mak-
symalnie 224,99 PLN rocznie (są również pośrednie plany).

      

Strava 
Strava jest znana przede wszystkim z przydatności ich app dla rowerzystów, 
ale wspiera również inne czynności, w tym bieganie czy pływanie. App 
przewiduje trzy techniki na „mądrzejsze” treningi – dostarcza kluczowe 
statystyki podczas pokonywania trasy, oferuje największą bazę tras do 
pokonania i zachęca do brania udziału w regularnych wyzwaniach. Jest 
oczywiście pełne wsparcie dla Apple Watcha, integracja z Apple Health 
oraz możliwość korzystania z innych smartzegarków lub fitness trackerów, 
np. Garmina, Fitbita czy Polara. Strava Summit, którego otrzymujemy w sub-
skrypcji (ceny, zależnie od opcji, wahają się od 12,99 PLN miesięcznie do 
249,99 PLN rocznie), dodatkowo rozszerza możliwości programu, dając nam 
dostęp do lepszych analiz, treningów, czy tras.
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Endomondo
Endomondo jest bardziej uniwersalną aplikacją do śledzenia naszych 
poczynań biegowych, spacerowych, rowerowych oraz ponad 60 innych 
sportów. Jest oczywiście wsparcie do logowania trasy za pomocą GPS-
a, możliwość włączenia podpowiedzi głosowych o naszym tempie po 
każdym pokonanym kilometrze oraz opcja ręczne logowania treningów, 
które wykonujemy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie GPS nie ma 
sensu. Endomondo oferuje również niezależną aplikację dla Apple Wat-
cha (wyposażonego w GPS), dzięki czemu nie musimy ze sobą mieć iPho-
ne’a. Program synchronizuje się też z innym urządzeniami i usługami, jak 
Garminem, Polarem, Fitbitem, Samsung Gear i innymi oraz oferuje paro-
wanie aplikacji z czujnikami tętna na Bluetooth (oraz BT LE). Po wyku-
pieniu pakietu premium, użytkownik dodatkowo otrzymuje możliwość 
tworzenia spersonalizowanych planów treningowych, dostaje dostęp 
do zaawansowanych statystyk i szczegółowych analiz tętna, treningów 
interwałowych, informacji pogodowej dołączanej do każdego treningu, 
brak reklam i więcej. Pakiet premium kosztuje od 10,99 PLN do 109,99 
PLN, zależnie od wybranego okresu.

             

Komoot 
Komoot jest przeznaczony przede wszystkim dla osób lubiących piesze 
wędrówki, np. po górach oraz dla zapalonych rowerzystów, również tych 
lubiących MTB. Trasy można wcześniej bardzo szczegółowo zaplanować, 
a głosowe instrukcje mają zadbać o to, abyśmy z naszego szlaku nie zbo-
czyli. Program oferuje również możliwość pobrania map offline, co może 
być szczególnie przydatne, jeśli wybieramy się gdzieś, gdzie nie będzie 
zasięgu. Komoot ma również sporą bazę POI, zawierających nie tylko cie-
kawe, warte odbycia trasy, ale również miejsca, gdzie kupimy coś dobrego 
do picia lub jedzenia i więcej. Dla osób, które chcą zapamiętać swoje 
wycieczki, można dodawać zdjęcia oraz informacje do punktów na trasie, 
a całością potem podzielić się ze społecznością Komoot. App synchronizuje 
się z naszymi pozostałymi urządzeniami, wspiera wyświetlanie informacji na 
Apple Watchu, integruje się z Apple Health i pierwszy region otrzymujemy 
w nim za darmo, a kolejne kosztują od 13,99 PLN do 18,99 PLN, z opcją wyku-
pienia kompletu za 47,99 PLN.
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ASICS Runkeeper
Ta popularna aplikacja dla biegaczy oferuje możliwość rejestrowania 
również innych sportów, w tym spacerowanie, piesze wędrówki, jazdę na 
rowerze czy pływanie. Można ręcznie ustawiać większą ilość czynności 
i definiować, czy mają korzystać z GPS-a, czy nie. Jest też możliwość usta-
wiania sobie celów, opcja konfigurowania statystyk, o których app ma 
nas głosowo powiadamiać oraz integracja ze Spotify i Apple Music. Osoby 
szukające motywacji mogą skorzystać ze spersonalizowanych planów tre-
ningowych i dołączyć do wirtualnych grup, aby mieć z kim się mierzyć. 
Runkeeper wspiera Apple Watcha, zewnętrzne czujniki tętna na Bluetooth, 
integruje się z fitness trackerami, jak Fitbit czy Garmin, oraz można go połą-
czyć z takimi programami jak MyFitnessPal. Płatna subskrypcja Runkeeper 
Go, która dodaje jeszcze większe możliwości, kosztuje od 34,99 PLN za mie-
siąc do 184,99 PLN za rok (są też pośrednie pozycje).

       

Nike Run Club
Jest to prawdopodobnie najlepiej zintegrowana aplikacji z Apple Watch 
Nike, szczególnie w przypadku Series 5. Przeznaczona przede wszystkim 
dla biegaczy, pozwala na bieganie bez telefonu i nie ma żadnych płatnych 
opcji. App oczywiście mierzy wszystkie niezbędne statystyki, a potem 
zapisuje je w Apple Health, a głosowy trener motywuje nas podczas biegu. 
Poza planami treningowymi zoptymalizowanymi pod każdego użytkow-
nika NRC również oferuje dodatkową motywacją serią wyzwań oraz umoż-
liwia porównywanie siebie do znajomych.

               

Ski Tracks
Jeśli szukacie programu wspomagającego sporty zimowe, to Ski Tracks jest 
pozycją obowiązkową. Wspiera Apple Watcha, przetrzymuje wszystkie sta-
tystyki w jednym miejscu i oferuje ich specjalistyczną analizę. Do naszych 
tras możemy dołączać zdjęcia, aby lepiej zapamiętać dany zjazd i dzielić 
się danymi w wielu formatach. Razem z aplikacją otrzymujemy darmową 
przestrzeń na dane, zaawansowane mapy ze wsparciem dla map 3D oraz 
integrację z Apple Health. Ski Tracks kosztuje 4,99 PLN i nie przewiduje 
żadnych subskrypcji.
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ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Rower od krawca  |  Adalbert Freeman

Podjąłem decyzję. Dziś idę kupić nowy garnitur. Chcę, by był wspaniały. 
Z najlepszego materiału. Jakiś nowy wzór i najlepiej od Armaniego lub 
innego Bossa. 

Rower od krawca
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Wchodzę do sklepu. Widzę go na wieszaku. Podchodzę do sprzedawcy 
i pytam: „Będzie na mnie dobry ten garniak?”. Sprzedawca zerka na mnie 
i potwierdza: „Tak, będzie OK. Zapakować?”. Ja cały podniecony w ostat-
niej chwili mówię: „Tak, proszę. Mogę zapłacić kartą?”. Mam limit na 5 
tysięcy i muszę dwa razy płacić. Wychodzę z moim najlepszym garnitu-
rem, jaki kiedykolwiek miałem. W domu go przymierzam. Trochę ciasny 
w talii. Ma za długie nogawki i coś nie tak z długością rękawów. Ale co mi 
tam. Mam go!!! Jestem piękny.

Teraz proszę o mały wysiłek. Zamiast garnituru wpiszcie sobie słowo 
rower. Czy tak kupujecie garnitury, sukienki za kilka tysięcy złotych? Ja 
nie mam takiego garnituru, ale nawet te, które mam, są dopasowane do 
mnie. Teraz, proszę, porównajcie to, jak kupujecie tańszy pewnie garni-
tur, a jak drogi rower. Roweru, którego chcecie używać i ma być dla Was 
wygodny, nie można kupić z marszu. Jeśli dodatkowo chcecie trochę 
więcej jeździć niż w niedzielę na działkę czy na lody. Trochę więcej na 
nim trenować. Warto wtedy iść do dobrego krawca. Do takiego krawca 
od rowerów.

Czym jest BIKEFITING? Jest to dopasowanie roweru do naszej anato-
mii, ustawienia odpowiedniej pozycji do treningu. Jest też możliwość 
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dostosowania jeszcze niezakupionego 
roweru. Dostajemy wytyczne oraz propozy-
cję obecnych na rynku rowerów, które speł-
niają nasze wymagania.

Ja trafiłem do VeloLab w Gdańsku. Ważne 
dla mnie było, by osoba, która skroi dla 
mnie mój rower, była też fizjoterapeutą. 
Mam poważne kłopoty z prawym biodrem 
i niedawno połamałem bark. Podczas jazdy 
bolały mnie ręce. 

Całość trwa około czterech godzin. Ze sobą 
trzeba zabrać rower oraz buty, w których 
jeździmy. Szczególnie to ważne w przy-
padku butów z systemem SPD, czyli tych 
wpinanych. Jednak wszystko zaczyna się 
od kawy i wywiadu. Podczas rozmowy 
omawiamy nasze wyobrażenia o nas. 
Mówimy, czego oczekujemy od roweru 
i jakie są nasze cele sportowe. Informujemy 
też wstępnie o naszych ograniczeniach. 
Wszystko jest skrupulatnie opisywane 
i zaznaczane na naszej karcie. Ta karta jest 
później materiałem, na podstawie którego 
dostajemy raport.

Drugim etapem jest gabinet fizjoterapeuty. 
Tu sprawdzane są nasze wszystkie stawy. 
Nasze fizyczne ograniczenia oraz stan 
naszego ciała. Tak naprawdę, gdyby na tym 
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etapie to zakończyć, byłbym już zadowolony. Tak kompleksowo nigdy 
nie byłem zweryfikowany. Każdy mięsień, każdy staw został oceniony. 
Ostatnią czynnością tego etapu jest odcisk stóp. 

Ustawienie poprawnie bloków w butach to pierwszy etap zmian w rowe-
rze. W moim przypadku ze względu na biodro mam asymetrycznie 
ustawione bloki. Bardziej odsunięta noga z bolącym biodrem. Potem 
było sprawdzanie, czy ze względu na moje schorzenie nie byłoby dobrze 
zastosować innej długości korby na lewej czy prawej stronie. Jednak nie 
potwierdziło się to na szczęście.

Gdy miałem już buty, na moje siodełko powędrowała mata, która bada, 
jaki nacisk jest w poszczególnych miejscach. Ja poszukiwałem długo 
dobrego siodełka. Robiłem sporo testów i opłaciło się, bo nie mam pro-
blemów z tym elementem.

Ze swoim siodełkiem i butami wsiadłem na specjalny symulator roweru. 
To jest maszyna, która ma możliwość zmiany wszystkich wymiarów 
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roweru. Jedzie się jak na normalnym rowerze, ale zmieniają się wymiary. 
Wysokości siodełka, wysunięcia kierownicy czy nachylenia jej. To bardzo 
ważny moment. Tu określamy, jaka jest dla nas optymalna pozycja. Gdy 
już pozycję zaakceptujemy, to wszystkie wymiary przenoszone są na 
nasz rower. 

Gdy rower jest już na nowo poskręcany, siadamy na niego i chwilę sobie 
pedałujemy, by zobaczyć, czy jest OK. Tu mogą być naniesione małe 
poprawki. Jednak ważniejsze jest to, co następuje teraz. Rower zostaje 
zdigitalizowany. Wszystkie wymiary cyfrowo są wprowadzone do systemu, 
a na naszych stawach przyklejone są markery. Teraz trochę zaczynamy 
jechać. Cały nasz ruch ciała jest, podobnie, jak to się dzieje przy pisaniu 
gier komputerowych, mierzony i wprowadzony do programu. Dostajemy 
pełen obraz naszych ruchów na rowerze. Wszystkie odległości i kąty, 
każdy nasz ruch możemy teraz zweryfikować. Tu w połączeniu z matą na 
siodełku oraz fachowym okiem możemy idealnie skroić nasz garnitur. 

W moim przypadku nie musiałem kupić nowego roweru. Ten, który 
wybrałem, jest odpowiedni dla mnie. Jednak przesunięcie siodełka w tył 
i obniżenie go spowodowało, że bardziej usiadłem na siodełko i większą 
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część masy tam przeniosłem, odciążając dłonie. Nie u każdego tak musi 
to być. Przy okazji dowiedziałem się, jak mam uśmierzyć ból biodra. 
Nawet widzicie to na zdjęciu. Wbite igły od akupunktury w lewy nad-
garstek niwelują ból w prawym biodrze. Wystarczy, że ja będę naciskał 
te miejsca. Dostałem też zestaw ćwiczeń na moją dolegliwość oraz kilka 
ogólnych, wzmacniających. 

Cała wizyta skończyła się szczegółowym raportem. Mam w nim wszystko 
opisane. Mogę tym się posługiwać, kupując następny garnitur… tfu, rower, 
chciałem powiedzieć. Czy było warto i ile to kosztuje? Ja jestem zachwy-
cony. Jeżdżę na rowerze tyle, ile mogę. Zdarza mi się nawet po 100 km 
jednorazowo, jednak ból i dyskomfort czułem już po 20–30 km. Teraz 
spokojnie mogę planować każdy trening. Bikefiting nie jest tani. Jednak, 
jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wiele daje, jest to wydatek uzasadniony. 
Strój kolarski kosztuje przeważnie więcej. Koszt dostosowania roweru 
wynosi od około 500 złotych do 800 złotych. Z tym że przy drugim 
rowerze jest taniej. Jest też wiele sklepów, które w cenie roweru mają już 
zawarty bikefiting. Tylko ja zawsze mam obawę o to, czy jest on wtedy 
całkowicie obiektywny.
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Pamiętam, jakby to było dziś. Był środek sierpnia. Wtedy ich dostępność 
była bliska zeru. W Polsce w ogóle nie były dostępne. Mój przyjechał 
z Berlina. Szybka akcja. Jeden telefon. Komis GMS na Starowiślnej 
w Krakowie. Przyjechało pięć sztuk. Umówiony byłem na godzinę 13:00. 
Odebrałem i moje pierwsze pytanie do samego siebie brzmiało: „Czy ja 
kupiłem smartwatcha, czy cegłę?”. 

Dzień jak co dzień, 
czyli ze smart watchemKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Dzień jak co dzień, czyli ze smart watchem  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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P
Pudełko Apple Watch Sport ważyło wraz z zegarkiem tyle, że był to chyba 
najlepszy dowód na błędny wówczas kierunek, który obrało dla tego pro-
duktu Apple. Próbowali zrobić z niego produkt klasy Roleksa, będący jed-
nocześnie opaską fitness i niemogący prawie nic wykonywać samodzielnie, 
bez pomocy iPhone’a. Czasy to były bardzo romantyczne. Pamiętam, jak 
w redakcji chłopaki stali w Berlinie w kolejkach (wtedy się jeszcze w nich 
stało po gadżety, a nie po jedzenie) i brali, co było – 38, 42 mm, niebieski, 
biały, wszystko jedno. Mój był biały. Dokładnie taki, jaki chciałem. Dlatego 
na kalendarzu widniał sierpień. Sporo czekałem. Jeszcze więcej przepłaciłem 
względem ceny Apple, po wprowadzeniu ich do Polski kilka miesięcy później 
(nie pytajcie nawet, ile). I tak to się zaczęło.

Prawa ręka
W paru miejscach już o tym pisałem. Apple Watch nie tylko zmienił moją 
codzienność, ale przede wszystkim pomógł mi zrzucić ponad 40 kg wagi. 
Zmienić moje postrzeganie świata i siebie. Pokazał, że trzymanie rygoru 
i rutyn, daje większe efekty niż jednorazowy skok w bok. W końcu idealnie 
wpasował się w mój upór, któremu najwięcej w życiu zawdzięczam. Jeśli 
zapytacie mnie o to, jaką rolę odgrywa w moim dniu smartwatch, odpo-
wiem krótko: terapeutyczną.

Jest to związane głównie ze sportem i aktywnością fizyczną. Od porannego, 
codziennego (nieprzerwanie od czterech lat – nawet gdy miałem liczne kon-
tuzje) rozciągania i jogi, po popołudniowe ćwiczenia Core Stability i treningi 
biegowe. Tak, wiem – ze smartwatchem się nie biega. Biega się z Garminem. 
Jak wybieram jednak Apple Watch, ponieważ mam go ze sobą od momentu 
wstania z łóżka, do momentu położenia się do niego spać. Nie jestem zawo-
dowcem ani wyczynowcem. Jestem gościem, który szuka w technologii uła-
twień, a nie utrudnień.

Smartwatch, bez względu na to, czyjej jest produkcji, powinien stanowić uzu-
pełnienie codzienności. Być naszą prawą ręką, choć noszony jest zazwyczaj 
na tej przeciwnej. Pozwalać na takie jego skonfigurowanie, aby nie bombar-
dowały nas powiadomienia, nie denerwowała synchronizacja ulubionych 
podcastów czy playlista trwająca w nieskończoność, czy brak widoczności 
tarczy zegarka w ostrym słońcu. I to wszystko dla mnie idealnie umie i robi 
właśnie Apple Watch. Od czasów, gdy nosiłem bardzo niedopracowany 
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model Sport, minęło kilka długich lat, a ja, przechodząc na kolejne generacje, 
miałem niesamowitą przyjemność obserwować, jak ten produkt zmienia się 
i dojrzewa razem ze mną.

Praktycznie nie korzystam więc z powiadomień, oprócz tych fitnessowych 
i pochodzących z kalendarza lub mojego programu do GTD, a i tak tylko 
w określonych porach. W ciągu dnia smartwatchem kontroluję oświetlenie 
w całym domu, za pomocą nasłuchującego non stop asystenta głosowego 
zapisuję takie rzeczy, jak waga o poranku, ilość wypitej wody czy szybki 
pomysł na tekst, który akurat przewinął mi się przez głowę, gdy kończyłem 
obiad. To wszystko robię, dyktując Siri słowa. Bardziej naturalnego sposobu 

wchodzenia w interakcję nie ma. Sterowanie światłem 
za pomocą głosu to według mnie już standard, ale 
czasami robię to ręcznie, wybierając w genialnej apli-
kacji HomeRun odpowiedni kafelek, którego użycie 
włącza daną scenę HomeKit. To trochę takie spełnie-
nie marzenia z bajek i filmów i Sci-Fi, które ogląda-
łem w dzieciństwie. Aha, smartwatch jest od zawsze 
permanentnie wyciszony. Podobnie jak przełącznik 
w moim iPhonie od czterech lat. Uderzenia haptyczne, 
które otrzymuję na nadgarstku, są tak genialne, że 
zakochałem się w nich już w wersji Sport, lata temu. 
Od tego czasu nie jestem w stanie zrozumieć, jak 
można mieć włączone dźwięki w smartfonie, a już 
w szczególności dźwięki wszelakich notyfikacji oraz 

dlaczego dzieje się to np. w kinie, komunikacji miejskiej czy innych miejscach. 
Wiem, to dziwne, ale wierzcie mi, że dla mnie usłyszenie u kogoś dzwonek 
telefonu, jest już prawie irracjonalne. Podobnie robienie zakupów z listą inną 
niż ta, którą mam na nadgarstku i na której szybko mogę odznaczać kupione 
w sklepie produkty. W czasie pandemii Apple Watch był tak nieocenionym 
udogodnieniem, że aż trudno to wyrazić słowami. Dodatkowo dla mnie nie 
była to w żaden sposób wymuszona zmiana czegokolwiek.

To właśnie takie szczegóły jak delikatne powiadomienia haptyczne, możli-
wość sterowania światłem z nadgarstka czy odpisania na wiadomość albo 
widok domkniętego kręgu ruchu sprawiają, że Apple Watch jest moim 
naręcznym asystentem codzienności.

Bardzo ważne jest, aby 

do aktywności fizycznej 

podchodzić właśnie tak 

– jakby miała być braku-

jącym elementem, który 

domyka całość, spoiwem. 
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Zamknięty krąg
Widzicie, kiedy producent oferujący smartwatch – jak Apple czy Samsung 
– posiada w swojej ofercie jeszcze inne urządzenia, z których korzystamy 
każdego dnia: smartfony, komputery, tablety czy systemy sterowania inte-
ligentnym domem, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu. To trochę 
tak jak z systemem domykania kręgów na watchOS. To właśnie tej prostej, 
graficznej wizualizacji będącej reprezentacją godzin spędzonych w pozycji 
stojącej, minut ćwiczeń, które wykonałem w ciągu dnia oraz ilości spa-
lonych, aktywnych kalorii, których granicę sam definiuję – zawdzięczam 
zakończoną sukcesem zmianę trybu życia. Ten przykład uwielbiam poda-
wać zawsze klientom, podczas warsztatów UX/UI, kiedy to dyskutuje się na 
temat użyteczności i wyglądu danej aplikacji. Od pomysłów, które padają 
wówczas, zanim jeszcze programista napisze pierwszą linijkę kodu, zależy 
w dużej mierze sukces lub porażka finalnego produktu. Bo widzicie każdy 
produkt czy aplikacja mają przede wszystkim być uzupełnieniem naszej 
codzienności. Brakującym elementem, o którego ważności dowiadujemy 
się dopiero wtedy, gdy okazuje się, że bez niego jest jakby trudniej.

To nie jest tak, że smartwatch zrzuci za nas zbędne kilogramy, ale może 
zachęcić do sportu (u mnie były to długie spaceru, a potem bieganie, ale 
może być np. joga) i zmiany stylu życia na spokojniejszy. Odpowiednio 
dostrojony i skonfigurowany, będący jednocześnie kolejną z części ekosys-
temu producenta, może domykać – niejako spinać – nasz krąg urządzeń, któ-
rymi się otaczamy i z których korzystamy każdego dnia. Bardzo ważne jest, 
aby do aktywności fizycznej podchodzić właśnie tak – jakby miała być bra-
kującym elementem, który domyka całość, spoiwem. Tak samo gadżet. Jeśli 
nie uzupełnia codzienności, nie pomaga nam jakoś czy nie pozwala zyskać, 
choć odrobiny spokoju, prawdopodobnie nie jest nam potrzebny. Obecnie 
nie potrzebuję już mieć założonego Apple Watcha, aby utrzymywać zdrowe 
rutyny poranka czy wieczoru oraz radzić sobie z czasami nieprzewidywalnym 
rytmem dnia. Ten rytm po prostu zawsze jest. Tam. Głęboko. W serduchu. 
Jest jednak faktem, że dla mnie ten produkt znaczy wiele więcej niż kawałek 
elektroniki użytkowej. Technologia powinna powodować zmiany – te dobre. 
Wtedy faktycznie ma szanse zmieniać świat, który nas otacza.

W czasie pandemii Apple Watch był tak nieocenionym udogod-

nieniem, że aż ciężko to wyrazić słowami.
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„Nie dasz rady, odpuść sobie”. To właśnie usłyszałem, gdy postanowiłem 
nauczyć się pływać. U mnie nie jest łatwo. Nie chciałem się tylko 
nauczyć pływać, ale chcę przepłynąć 950 metrów w Nogacie. Pod 
zamkiem w Malborku. We wrześniu.

Być SISUADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Być SISU  |  Adalbert Freeman
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J
Ja, 47-letni facet, nie stawiam sobie barier. Nie jestem wyjątkowy. Gdy usły-

szałem od trenera pływania: „Wojtek, wiesz, może jednak nie dasz rady, 

może odpuść sobie ten triatlon”, to poczułem się, jakby zamknięto mnie 

właśnie w celi. To ja, pełen optymizmu, zapału i determinacji każdego dnia 

wstaję, jadę 60 km na pływalnię, godzinę pływam i dopiero idę do pracy 

na 7:00. To ja nie widzę w tym problemu, a ktoś widzi we mnie? Jak? Jakim 

prawem?

Po tym, co usłyszałem na drugim treningu, zrezygnowałem z trenera. 

Wolę pływać mniej poprawnie technicznie, ale bez balastu. Od tamtego 

momentu pływam spokojnie w basenie ponad 1000 metrów. Nauczyłem się 

oddychać w kraulu, teraz doskonalę ruchy rękami. Gdy czegoś potrzebuję, 

podpytuję instruktorów pływania, którzy uczą dzieci. Ci trenerzy są zawsze 

na pływalniach, bo pływanie w szkołach jest chyba obowiązkowe. Ale jest 

też sporo szkółek pływania. Instruktorzy są mili. Nie zdarzyło mi, się by mi 

nie pomogli. Zresztą kilku instruktorów znam, bo uczyli moich synów. Kilka 

lat widzieli mnie na ławce, jak obserwowałem poczynania syna.

SISU – słowo w języku fińskim. Brak jednoznacznego odpowiednika 

w języku polskim. Szkoda, że w języku polskim nie ma podobnego słowa. 

Widocznie nie było potrzebne. Brak go w naszej kulturze. Co to oznacza? 

Oznacza zespół cech osobowych, to jest wytrzymałość, upór, siłę woli, hart 

ducha, ale również odwagę, dumę i determinację w dążeniu do określonego 

celu, pomimo przeciwności losu lub barier fizycznych.

Czy ja jestem SISU? Staram się. To nie jest łatwe. Gdyby zapytać się Was 

wszystkich, kto nim jest dla Was. Ile osób, tyle odpowiedzi. Dla jednego to 

rodzic niepełnosprawnego dziecka, w innym przypadku triatlonista czy żoł-

nierz na misji. Ja jestem SISU. Chcę nim być. Walczę każdego dnia z bólem, 

swoimi ograniczeniami fizycznymi i psychicznym. To, co dla wielu jest bła-

hostką, dla mnie jest ogromnym wysiłkiem. I to, że decyduję się na niego, 

jest SISU. Ten codzienny wysiłek, to wstawanie każdego dnia o 5:30 na basen 

to SISU. Praca i zmaganie się z przeciwnościami natury i materii to SISU.

Czy warto tak żyć? Z jednej strony wszyscy mówią, jaki jesteś wspaniały. 

Jak też by tak chcieli, ale mają dzieci, mało czasu czy jakieś inne pierdoły. 

Ja czuję się dobrze, choć nie idealnie. Może dlatego, że jestem bardzo zmę-
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czony. W moim przypadku SISU to nie tylko życie prywatne, ale i zawo-

dowe. Jestem w najtrudniejszej fazie dużego projektu. Do tego treningi 

triatlonowe. Jeśli wszystko traktujesz poważnie i z maksymalną uwagą, to 

zostajesz sam.

Jako SISU jesteś samotnikiem. Nie tylko dlatego, że Finów jest niewielu, 

ale gdy robisz coś z determinacją, to inni, słabsi, odpadają. Nie dotrzymują 

kroku. „Jesteś zwycięzcą” – znane hasło. Też jest w liczbie pojedynczej. TY.

Pewnie zaraz koledzy z redakcji odezwą się: „Dobrze zbudowany zespół jest 

lepszy”. Tak, i narzędzia typu Nozbe? Czy przykład naszej redakcji. To zespół 

samotnych wilków. Rozrzuconych po Polsce i świecie. Każdy sam musi się 

budować, dążyć do swoich celów. Nozbe to narzędzie, by zgrać cele między 

wieloma osobami lub dla SISU, który prowadzi swoje owieczki jak pasterz 

w określonym kierunku.

Gdy spotykam się ze znajomymi, to już nie potrafię rozmawiać o głupotach. 

Nie potrafię słuchać wymówek, które dla wielu są sensem życia. Ze wszyst-

kiego ma wymówkę i zwolnienie L4. Zaczyna się od zwolnień w szkole 
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z WF-u, a kończy na marnym życiu. Nie zamierzam nikomu narzucać stylu 

życia. Broń Boże! Tylko chcę pokazać, że każdy może wszystko. Ja to poka-

zuję na swoim przykładzie. Przecież każdy z Was jest lepszy. Jesteście 

młodsi, macie lepsze wykształcenie, znajomość języków. Co przeszkadza, by 

być na szczycie?

W większości przypadków przegrywamy sami ze sobą. Nigdy z nikim innym. 

Nie walczymy o siebie. Ja też tak żyłem. W słabym związku, bez ambicji 

i bez sensu. Teraz śmieszy mnie, gdy ktoś mówi: „Dzieci, są moim celem, 

moim życiem, czasem i wszechświatem”. Czyli żyjesz życiem dziecka. Jak 

się poczujesz, gdy dorośnie, a Ty będziesz stary i spojrzysz wstecz. Brak 

swojego życia i dziura przez 19 lat? Bo może wtedy wyjedzie na studia? 

Przegrywasz ze swoją rodziną? Czy jesteś SISU jako rodzic? Jak myślisz, co 

mówi o mnie syn wśród kolegów, gdy jedzie ze mną na zawody i widzi, 

jak ojciec daje z siebie wszystko i co chwilę przełamuje swoje bariery? Jest 

dumny? Ma dobry przykład? Czy lepiej, gdyby pojechał ze mną do galerii 

i hamburgera? A ja bym już ważył 120 kg? Wstydziłby się?

Teraz i tak jest fajnie. W każdym mieście są ludzie, którzy biegają, jeżdżą na 

rowerach. Są myśliwi i ci, co z wykrywaczami brodzą w błocie po polach. Są 
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wędkarze i koszykarze. Można wszędzie znaleźć bratnią duszę. W tym, co 

lubimy robić. Świat dzięki sieci daje nam możliwości wyjątkowego kontaktu 

ze sobą. Jeśli nie lubimy być sami, znajdziemy kogoś, kto z nami będzie dzie-

lił nasze wyzwania. Może ktoś z rodziny? To wyjątkowo fajne. Choć wolę 

słuchać jak Lidia mi opowiada o swoich sprawach, a ja realizuję swoje, ale ja 

jestem samotnikiem. Lubię być sam. Bo wtedy nigdy się nie nudzę. 

SISU – to słowo, a raczej to, co symbolizuje, bardzo mi się spodobało. Na 

tyle, że będę miał nawet je wpisane we mnie na zawsze jako tatuaż. Abym, 

gdy tylko zerknę na zegarek, zawsze wiedział, że mam czas by żyć, realizo-

wać się, kochać i być kochany. By pomagać, by nie zbaczać z raz wybranej 

ścieżki. By być dobrym człowiekiem.
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Płynę. Jedna ręka do przodu, drugą wynurzam z wody. Łokieć do góry. 
Palcami delikatnie po wodzie i pod kątem dłoń wędruje pod wodę. Dłoń 
już sama wymusza ruch do przodu. Wtedy, jak to instruktor tłumaczył 
dzieciom, drugą ręką odpycham się tak, jakbyśmy sięgali po cukierki do 
kieszeni. Kontroluję każdy ruch. Staram się, by dokładanka w kraulu była 
poprawna. Po chwili zapominam o kontroli. Przypomniały mi się niezbyt 
przyjemne sprawy z firmy. Pod wodą. Mój umysł przestał kontrolować 
poprawne ułożenie rąk. Myśli o problemach. Tracę rytm.

MindfulnessADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Mindfulness  |  Adalbert Freeman

FELIETONY 251



P
Po pływalni do pracy. Zaraz, przecież ja na basenie też byłem w pracy. Jest 
czwartek. Ja na weekend zaplanowałem wyjazd do Bydgoszczy. Chciałem 
fajnie z Lidią spędzić wieczór w sobotę. W niedzielę jest test pianek triatlo-
nowych na genialnym obiekcie sportowym. Muszę w końcu dobrać dla sie-
bie, by niedługo zacząć treningi w jeziorze. Nie jest jednak łatwo w pracy. 
Wdrożenie nie idzie idealnie i na poniedziałek mam zapowiedziany bardzo 
trudny audyt. Już jestem przerażony.

STOP!!! Tak nie może wyglądać moje życie.

Czułem, że w taki sposób moje życie stracę na wszystko, tylko nie na życie. 
Wyszedłem z pracy w piątek i zapomniałem o niej. W sobotę kilka razy 
musiałem się sam skarcić, gdy moje myśli wędrowały do poniedziałku. 
Koniec z tym. Bawiłem się świetnie. W niedzielę wybrałem piankę do 
pływania i ją kupiłem. Przecież nie muszę czekać, zastanawiać się, czy szu-
kać w sieci, bo może będzie gdzieś taniej o pięć złotych. Kupiłem i byłem 
zadowolony.

W poniedziałek wszystko poszło łatwo. Słuchałem wszystkich i roz-
wiązywałem wątpliwości. Skupiłem się tylko na tym. Byłem przyjazny, 
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wypoczęty i zadowolony. Po wszystkim stwierdziłem w myślach: „Tak to 
wszystko powinno wyglądać.”

Mindfulness – polskie tłumaczenie to „Uważność”. Żyć w uważności to 
realizować wszystkie czynności z uwagą. Z namaszczeniem wręcz. Zaczyna-
jąc od otwarcia oczu, do momentu zaśnięcia. Łącznie ze snem.

Nasze czasy nakreśliły nam życie jako linię, po której wędrujemy. W szkole 
uczą nas o wszystkim, co było. O tym, co jest za nami. W pracy wymuszają 
na nas, byśmy żyli tym, co jest przed nami. Kalendarz mamy wypełniony 
terminami i planami do realizacji. Tu i teraz jest najczęściej cieniuteńką 
linią, która rozdziela oba światy. Nic nie znaczy.

Mindfulness proponuje, byśmy tę cienką linię uczynili swoim życiem. 
Byśmy z każdej naszej czynności zrobili przyjemność. Byśmy czerpali satys-
fakcję, nawet szorując toaletę przy sprzątaniu mieszkania.

Moje pływanie jest coraz lepsze. Zaczynam zbliżać się do 20 minut na 
kilometr. Trudno mi się skupić, ale próbuję. Zaczyna to być szalenie przy-
jemne. Gdy pływam, nie myślę o tym, jak pojadę na rowerze. To będzie 
później. Teraz płynę. Warto być wdzięczny za to, że mogę. Warto podzięko-
wać za ten dar pływania, ale i na przykład robienia herbaty. Nie wszędzie 
jest woda. Nie wszędzie mają herbatę.

Każdego ranka widzę zmęczonych ludzi, idących do pracy. Zmęczonych już 
w na starcie. Tu przypomina mi się tekst z filmu „Dzień świra” o „spaleniu 
na starcie”. Przecież tak nie musi być. Niewyspani i zmęczeni. Czy o takim 
życiu marzyliście?

Mindfulness – polskie tłumaczenie to „Uważność”. Żyć w uważ-

ności to realizować wszystkie czynności z uwagą. Z namaszcze-

niem wręcz. Zaczynając od otwarcia oczu, do momentu

zaśnięcia. Łącznie ze snem.
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Może jest inne rozwiązanie? Uważność. Mindfulness. Wstań i podziękuj 
za ten nowy dzień. Musisz być jednak wyspany. Musisz szanować każdą 
czynność, którą wykonujesz. Musisz zdać sobie sprawę z kosztów i zalet 
tych czynności. Jeśli do późna oglądasz filmiki na YouTubie, to co z tego 
wymiernego masz? Jedynie frustrację i zepsuty następny dzień. Może 
taki niewyspany źle wykonasz swoją pracę i zostaniesz zwolniony. Potem 
pokłócisz się z partnerem i nagle zostajesz sam i bez pracy. Jedna decyzja 
o włączeniu YouTube’a, a tyle konsekwencji.

Zacznij inaczej. Wstań parę minut wcześniej. Nie włączaj drzemek. To już 
samo w sobie frustruje. Wstań. Zrób sobie kawę czy herbatę. Może wypij 
szklankę wody. Podejdź do tego tym razem inaczej. Zerknij, jak nalewasz 
wodę. Pomyśl, jak przepływa ona do Ciebie. Potem obserwuj, jak się 
gotuje. Zaparz napój i spokojnie wypij. Nie spiesz się. Zrób z tego rytuał. 
Naucz tego dzieci. Wypijanie szklanki wody. To bardzo zdrowe. Nie mów, że 
się nie da. Nie myśl, co będzie w pracy. Nie myśl, co będzie po pracy. Skup 
się, na tym, co robisz.
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W pracy przestań narzucać sobie nierealne terminy. Do wszystkiego 
podejdź spokojnie i z uwagą. Wykonuj to dokładnie. Z lepszej jakości 
każdy będzie bardziej zadowolony niż z szybkiego, lecz słabo wykona-
nego zadania.

Zmień swój stosunek do ludzi. Do swoich bliskich. Zacznij być z nimi. Nie 
tylko koło nich. Słuchaj dokładnie, co mówi do ciebie mąż czy żona. Patrz 
jej w oczy, jak rozmawiacie. Przecież to Twoja druga połowa. Gdy kochasz, 
to pokaż to w taki sposób. Nie musisz kupować nieszczerych prezentów.

Posprzątaj mieszkanie. Najlepiej tak, jak opisywałem w tekstach o mini-
malizmie. Jeśli jednak coś masz, coś sobie kupujesz, to ciesz się tym. Nie 
kupuj rzeczy bez sensu. Kupuj najfajniejsze i najlepsze. Miej przekonanie, 
że zrobiłeś dobrze. Nie czekaj na nowe wersje. Nie czekaj na promocje. 
To zabija radość. Gdyby tak czekać na najnowszego iPhone’a, to zawsze 
będzie następny. We wrześniu będzie nowy XS Max Hiper. Potem XS Max 
Hiper Turbo itd.

Jest kilka książek po polsku i sporo stron internetowych na temat Mindful-
ness. Ja jestem bardzo zafascynowany, jak łatwo można lepiej żyć. Jak łatwo 
przychodzi bycie szczęśliwym. Ja jestem. Mimo ograniczeń fizycznych potra-
fię trenować, realizować się zawodowo i prywatnie. Czy to nie jest fajne?

Zmień swój stosunek do ludzi.

Do swoich bliskich. Zacznij

być z nimi. Nie tylko koło nich.

Słuchaj dokładnie, co mówi do

ciebie mąż czy żona. Patrz jej

w oczy, jak rozmawiacie. Przecież

to Twoja druga połowa.
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Nie jestem typem hazardzisty. Jestem zdecydowanie ostrożny i nie 
lubię ryzykować. Jednak jest jedna kwestia, o którą się zakładam. Jest 
to… odchudzanie.

ZakładDOMINIK ŁADA
@dominiklada

Zakład  |  Dominik łada
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Z
„Zakładam” to może dużo powiedziane, dopiero drugi raz skutecznie to 
zrobiłem. Skutecznie, to znaczy, że było współzawodnictwo i obu stro-
nom się chciało. Dwa pozostałe razy pominę, bo wygrywałem je walko-
werem po jakichś mniej więcej... dwóch dniach. Takie życie.

Ale wracając do mojego zakładu, to drugi raz założyłem się z koleżanką 
o to, kto więcej zrzuci w określonym czasie. A że jest to kobieta, to 
trudno i niesprawiedliwie byłoby zakładać się na kilogramy, zatem już 
drugi raz założyliśmy się o procentowy ubytek masy ciała.

Poprzednim razem było to dziewięć lat temu. Zatem można powiedzieć, 
że „efekt jojo” był u mnie trochę rozłożony w czasie. Niemniej jednak 
podobnie jak poprzednim razem doszedłem do momentu, że nie było 
dobrze. Źle się czułem, nic mi się nie chciało, a już samo siedzenie przy-
pominało mi o tym, że siedzi przede mną ktoś jeszcze, niejako przykle-
jony do mnie. Trzeba było wziąć się ostro do roboty.

Tym razem postanowiliśmy wystartować od pierwszego stycznia i dali-
śmy sobie czas do końca maja. Pięć miesięcy. To o dwa miesiące dłużej 
niż poprzednim razem. Oficjalne ważenie i start.

No dobra, pochwalę się już teraz – wygrałem. Zrzuciłem 13,2 kg, co się 
przełożyło na wygraną o 0,4%. Ciężko było, ale dałem radę. Koleżanka 

też dała radę i tu dla niej wyjątkowe gratula-
cje, bo szliśmy łeb w łeb.

Wygrałem, ale jak to? To podstawowe pyta-
nie, jakie zadają mi znajomi i rodzina. Oczy-
wiście widać, że „zbiedniałem”, ale wszyscy 
pytali się, co to za „cudowna dieta”? Odpo-
wiem od razu, że żadna.

Po pierwsze, samozaparcie i chęć zmiany. Po 
drugie, konsekwencja. Po trzecie, zdrowy roz-
sądek, którego na początku mi zabrało, ale 
o tym za chwilę.

No dobra, pochwalę się już teraz 

– wygrałem. Zrzuciłem 13,2 kg, 

co się przełożyło na wygraną 

o 0,4%. Ciężko było, ale dałem 

radę. Koleżanka też dała radę 

i tu dla niej wyjątkowe gratula-

cje, bo szliśmy łeb w łeb.
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Grudzień, święta, a po nich dramat. Czułem 
się jak wieloryb, nie obrażając waleni. Musia-
łem coś zrobić, bo jak nie teraz, to kiedy? 
Rachunek sumienia i lecimy. Postanowiłem 
zapisać się na siłownię, pierwszy raz w życiu. 
Ale nie zrobiłem tego ze względu na wyci-
skanie na klatę, tylko dlatego, że na dworze 
było zimno i mokro, a ja chciałem zacząć 
biegać, bo to zawsze na mnie najlepiej 
działało.

To był strzał w dziesiątkę. Wcześniej myśla-
łem, że bieżnia to coś masakrycznie nud-
nego. Teraz odkryłem, że można na niej 
postawić iPada i nadrabiać filmy czy seriale 
– genialne w swojej prostocie. Plan był taki, 
aby codziennie robić 5–6 km. Został zreali-
zowany, a ostatnie biegi miałem już po 8–10 
km, z tempem 4:30/45 na kilometr. Co pew-
nie nie jest dla Was odkryciem, ale bieganie 
na bieżni jest znacznie zdrowsze dla stawów, 
ze względu na amortyzację. Po bieganiu 
na bieżni nigdy nie bolały mnie kolana tak, 
jak to było bardzo często po bieganiu po 
mieście.

Drugim elementem mojego „wzięcia się 
za siebie” było zastosowanie klasycznego 
„MŻ”. Mniej jadłem, ale za to o określonych 
porach i starałem się, z wielkim bólem 
serca, unikać makaronów, pieczywa, ryżu 
i ogólnie tłustych rzeczy. Ale poza tym 
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jadłem wszystko, na co miałem ochotę. 
Kawa z ciasteczkiem jest obowiązkowa.

Trzecim elementem było kontrolowanie 
picia. Wcześniej bardzo mało piłem. Teraz 
pomagał mi WaterMinder, świetna aplikacja 
na telefon i Apple Watch, która przypomi-
nała mi o tym, aby się napić. Bardzo mnie 
to zdziwiło, jak zmieniło mi się moje samo-
poczucie po tym, jak zacząłem więcej pić 
[Korekta chciałaby dodać „wody”, ale nie 
doda! – przyp. korekty]. Polecam.

Czwartym punktem było wprowadzenie 
wieczornych ćwiczeń. Porwałem się na tzw. 
szóstkę Weidera. Morderczy trening. Byłem 
po nim bardziej mokry i zmęczony niż po 
bieganiu. Niestety, przyznam się bez bicia, że 
nie udało mi się go doprowadzić do końca. 
Wytrzymałem tylko 20 dni z 42… Ale jeszcze 
do tego wrócę i zrobię, bo warto.

Przerwałem robić Weidera, bo niestety 
straciłem zdrowy rozsądek. W pierwszym 
miesiącu zbyt ostro działałem. Oczywiście, 
wynik był imponujący, bo prawie –10 kg, ale, 
jak się domyślacie, nie było to zbyt zdrowe. 
Skończyło się totalnym osłabieniem i luty 
spędziłem głównie w łóżku i u lekarzy, któ-
rzy wytłumaczyli mi, że jestem idiotą, mało 
odpowiedzialnym człowiekiem i że „w moim 
wieku mogło się to dużo gorzej skończyć”.

Przemyślałem, zbastowałem i powoli od końca lutego wróciłem do tre-
ningów, ale już co drugi dzień, trochę więcej jadłem i przede wszystkim 
zacząłem robić wszystko, aby kłaść się spać maksymalnie o północy. 
Poskutkowało. Powoli, bo powoli, ale waga zaczęła dalej spadać.
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Dołożyłem do tego jeszcze chodzenie wszędzie, gdzie się dało. Unikałem 
samochodu i komunikacji miejskiej. Nabijałem kroki. To było świetne. 
Nawet nie wiecie, ile rzeczy człowiek może w trakcie chodzenia załatwić. 
Wszystkie telefony, spotkania, nawet korekta tekstów na www iMaga.

Nadszedł 30 maja. Od rana mocno się stresowałem, bo koleżanka 
wydzwaniała z pytaniem, kiedy się ważymy i kończymy zakład. Acha, 
jak nic miała dobry wynik. To była prawda. Oficjalne ważenie dało mi 
jednak wygraną. Satysfakcja niesamowita, ale przede wszystkim z tego, 
że zrzuciłem zbędny balast i bardzo „wpadłem” w reżim, jaki sobie 
narzuciłem.

Zupełnie inaczej się teraz czuję. Jestem rozciągnięty. Nie bolą mnie stawy. 
I pierwszy raz od dawna będę mógł bez wstydu wyjść na plażę. Polecam, 
nawet bez zakładu, aby się odważyć i coś ze sobą zrobić. Warto.
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W moim przypadku tą chwilą był trudny zjazd na trasie maratonu 
MTB. Przeceniłem swoje możliwości. Mam tak często. Po chwili leżałem 
wraz z rowerem. Podniosłem się szybko i pojechałem dalej. Ramię 
bolało i miałem wrażenie, że ból jest coraz mocniejszy. Prześwietlenie 
po tygodniu od feralnego upadku rozwiało wątpliwości. Złamanie 
wielołamowe w okolicy guzka większego. Nie mogę podnieść ręki. 

Jedna chwila 
i wszystko się zmieniaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Jedna chwila i wszystko się zmienia.   |  Adalbert Freeman

FELIETONY 261

https://twitter.com/FreemanAdalbert


T
Trenowałem od początku grudnia, by w tym roku ukończyć zawody tria-
tlonowe. Uczyłem się pływania i jazdy na rowerze szosowym. Trenowałem 
właściwie każdego dnia. Wszystko w swoim życiu prywatnym podporząd-
kowałem jednemu celowi – ukończyć triatlon. Jednak, jak to często u mnie 
bywa, życie zweryfikowało mój cel. 

Ręka boli okrutnie. Na początku optymizm mnie nie opuszczał, ale po 
kilku dniach, gdy ból nie pozwolił mi sięgnąć do schowka w samochodzie, 
popłynęły łzy. Łzy bezsilności i bezradności. Poczułem się przegrany. Prze-
grałem ze sobą. Jednak, im więcej czasu mija, tym bardziej moje spojrzenie 
na to wszystko się zmienia. 

Po pierwsze. Moje dążenie do realizacji założonych celów. Wszystko, czemu 
się poświęcam, musi mieć jakąś metę. Od wielu lat tak żyję i nie wyobrażam 
sobie innego scenariusza. Nie wiem, jak można żyć z dnia na dzień. Nijak ma 
się to do filozofii mindfulness. Cele muszą być w życiu, by nasze działania 
miały sens. Ja jednak chyba zbyt wysoko i zbyt optymistycznie zawieszałem 
sobie poprzeczkę. Może powinienem zaczynać od małych kroczków i celem 
pierwszym powinno być: nauczyć się pływać, nauczyć się jeździć na rowe-
rze czasowym itd. A dopiero jak zbiorę wszystkie składowe, powinienem 
wyznaczyć cel, jakim jest ukończenie zawodów triatlonowych.

Po drugie. Znaleźć pozytywy w tym, co się stało. Raczej nie rozpatrywać 
wszystkiego jako porażki. Zobaczyć, ile dobrego w trakcie drogi do celu 
udało się osiągnąć. Jak dobrze się czuję mimo moich 47 lat. Gdy robię 

Cele muszą być w życiu, by nasze działania miały sens. Ja jed-

nak chyba zbyt wysoko i zbyt optymistycznie zawieszałem sobie 

poprzeczkę. Może powinienem zaczynać od małych kroczków 

i celem pierwszym powinno być: nauczyć się pływać, nauczyć się 

jeździć na rowerze czasowym itd. A dopiero jak zbiorę wszystkie 

składowe, powinienem wyznaczyć cel, jakim jest ukończenie 

zawodów triatlonowych.
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analizę składu ciała i wieku metabolicznego, jestem o 7 lat młodszy niż 
moja metryka. To ogromny plus.

Po trzecie. Być SISU. To jest właśnie test, czy się nim jest. Czy dajemy sobie 
radę z przeszkodami i przeciwnościami losu? Jak można być SISU, jeśli 
wszystko przychodzi nam łatwo. 

Po czwarte. Organizm. Starzeję się. Jednak to tylko moje ciało, a nie ja sam. 
Przeciwdziałam upływowi czasu. Staram się spowolnić ten proces. Prawi-

dłowym odżywianiem się oraz aktywnością fizyczną, 
mam nadzieję, że mi się to uda.

Po piąte. Jeszcze ciągle mogę wszystko, żyję przecież. 
Teraz rehabilitacja i wracam do treningów. Zresztą, 
cały czas to robię z wyłączeniem pływania, które na 
razie jest poza moim zasięgiem.

Co mówi mi ta sytuacja? Że jestem tylko czło-
wiekiem. Mam jednak słabości i swoje wady. Nie 
wszystko też przychodzi prosto i łatwo. Dzięki temu 
osiągnięcie tego, czego pragnę, będzie lepiej smako-
wało i będzie cenniejsze. 

Jest jeszcze jeden aspekt, który cały czas rozważam. 
Osiąganie wyników. Każdemu startującemu nagle 
włącza się rywalizacja. W wielu przypadkach jest to 
niezdrowa rywalizacja. Jesteśmy amatorami. Żyjemy 

i trenujemy jak amatorzy. Za to chcemy osiągać wyniki jak zawodowcy 
lub mieć progres jak zawodowcy. To jest błędna droga. W wielu przypad-
kach powinniśmy walczyć tylko ze sobą. Ja sam wiem, że nie pokonam 
nigdy maratonu poniżej 3 godzin, trenując i żyjąc tak, jak teraz. Musiałbym 
przestać pracować i zatrudnić trenera. Dla mnie ważniejsze jest, by wystar-
tować i ukończyć. Kończyłem biegi zimowe na 10 km z ogromnymi podbie-
gami na ostatnim miejscu, będąc bardzo szczęśliwym. Tego właśnie sobie 
i każdemu życzę. By wszystko, czego chcemy, można było zrobić z uśmie-
chem na ustach i szczęściem w sercu.

Co mówi mi ta sytuacja? 

Że jestem tylko człowie-

kiem. Mam jednak słabości 

i swoje wady. Nie wszystko 

też przychodzi prosto 

i łatwo. Dzięki temu osią-

gnięcie tego, czego pragnę, 

będzie lepiej smakowało 

i będzie cenniejsze. 
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Często ostatnio słyszę od znajomych: Ty to masz łatwo, możesz 
trenować, kupić rower, buty czy jaką chcesz piankę do pływania. 
Dlaczego? Ja pytam, dlaczego każdy tak myśli? Bo to robię?

Marzenia to cele 
bez planówADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Marzenia to cele bez planów  |  Adalbert Freeman
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R
Rodzą mi się w głowie pytania. Czy dostałem coś kiedykolwiek za 
darmo? Nie. Czy muszę być w firmie 10 godzin dziennie? Tak. Czy dał 
mi ktoś dodatkowe 2 godziny w ciągu doby? Nie. Mam nadal tylko 24 
godziny każdego dnia.

Każdy gram mojego sprzętu do treningów, każdy element wyposażenia 
to moja ciężka praca w firmie. Każda wydana złotówka to godziny stresu 
i pracy. Wpatrywania się w monitor i setki decyzji w pracy. Nadgodziny 
i nieprzespane noce, gdy awarie zdarzają się w firmach, od których mam 
zlecenie. Nie mam bogatych rodziców czy sponsorów. Jestem zwykłym 
facetem, który oszczędza na wielu rzeczach, by mieć na inne. Nie mam 
wypasionego nowego samochodu. Mam sprawny samochód, którym 
każdego dnia pokonuję 150 km. Nie wydałem nawet jednej złotówki 
na alkohol, papierosy. To w przypadku wielu osób jest pokaźna kwota. 
Ja tego nawet nie zauważam. Nie istnieją dla mnie używki, za to mogę 
kupić sobie opony za 400 złotych do roweru z najwyższej półki. Stać 
mnie na tytanowe zaciski do kół. 

Kiedy teraz zarezerwowałem dwutygodniowy obóz szkoleniowy w Hisz-
panii, to wielu znajomych stwierdziło, że ich nigdy nie będzie na to 
stać. A nawet jeśli, to nigdy nie będą mieli tyle urlopu lub żona i dzieci 
im nie pozwolą. Ręce mi opadają. Jak? Czy każdy z nich jest niewolni-
kiem? Mój wyjazd to koszt łączny około 3,5 tysiąca złotych. To mniej niż 
koszt smartfona i to nie najnowszego. Można kupić lub zrezygnować 
z jego zakupu, przesunąć jego zakup lub nawet rozłożyć to na 10 rat po 
350 złotych. 

Czas – ja też mam 26 dni urlopu. Ani jednego dnia więcej. Starcza mi 
jednak na wyjazdy, na treningi i na bycie z bliskimi. Nigdy nie wziąłem 

Kiedy teraz zarezerwowałem dwutygodniowy obóz szkoleniowy 

w Hiszpanii, to wielu znajomych stwierdziło, że ich nigdy nie 

będzie na to stać. A nawet jeśli, to nigdy nie będą mieli tyle urlo-

pu lub żona i dzieci im nie pozwolą. Ręce mi opadają. Jak?
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urlopu, bo mi się nie chciało iść do pracy. 
Nie wziąłem urlopu, bo chciałem iść na 
zakupy czy coś załatwić. Każdy dzień 
oglądam z każdej strony. To moja waluta 
i strzegę jej podobnie jak pieniędzy. 

Mam też 24 godziny każdego dnia. Jeśli 
dodamy sen i pracę, mamy 16 godzin. 
Zostaje nam jeszcze 8 i pytanie, jak nimi 
zarządzamy. Ja mam jeszcze 2 godziny 
dojazdów do pracy. Ale to i tak nadal jesz-
cze zostaje mi dużo. Treningi to 2 godziny, 
reszta to czas dla rodziny, pranie, zakupy. 
Zwykłe codzienne czynności. Nie każdego 
dnia musimy robić treningi.

Ostatnio słuchałem rozmowy znajomych. 
Omawiali platformy z filmami. Każdy z nich 
wymieniał kilka tytułów seriali, jakie oglą-
dali w ostatnim czasie. Każdy odcinek 
serialu to około godzina. Kilka z nich ma 
wiele sezonów. Taki najbardziej popularny 
serial to „Gra o tron”. Sprawdziłem w Wiki-
pedii, że jest 76 odcinków i każdy trwa około 
godziny. Ja mam tyle czasu więcej niż każdy, 
kto go oglądał. Czy jestem gorszy? Nie uwa-
żam tak. Czy jestem zdrowszy i bardziej 
zadowolony z siebie. Tak. Jeśli doliczymy 
jeszcze inny serial, filmy na YT, to mamy 
obraz tego, gdzie są pokłady naszego czasu. 
Ja nie uruchomiłem platformy Netflix czy 
Apple TV. Mam zysk wymierny finansowy 
i zyskany czas każdego miesiąca. Żeby nie 
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było, że jestem jakiś dziwak – mam jeden serial, który oglądam. Liga 
Mistrzów w piłce nożnej. Jest to jednak raz na dwa tygodnie.

Tak, nie mam małych dzieci. Tu jednak mam przykład mojego kolegi, 
który przygotowywał się do Ironmana, mając trójkę dzieci, z których bliź-
niaki były jeszcze bardzo małe. Można wszystko pogodzić. Jeśli tylko się 
chce. Zawody Ironman to nie jest mała rzecz. 3,9 km pływania, 180,2 km 
roweru i 42,195 km biegania. Tego nie da się udźwignąć kilkoma trenin-
gami. Musiał zorganizować życie rodzinne tak, by nie zabrakło czasu na 
dzieci, żonę i pracę. Nie było tak, że wszystkie obowiązki zrzucił na part-
nerkę. Ona biega półmaratony. Tego też nie da się przebiec bez treningów. 

„Marzenia” w języku angielskim brzmią tak samo jak słowo „sen”. Dream. 
I dokładnie tym są. Marzenia to sny o tym, co byśmy chcieli. Budzimy 
się rano i zapominamy. I to często nam się zdarza. Bierzemy nasze sny 

o potędze i myślimy, że to nasz cel. Że teraz 
będziemy jak w naszej bajce piękni, szczu-
pli, zdrowi i bogaci. Marzenia nas oszukują 
i pozwalają na opowiadanie, jakie to mamy 
przeszkody, by ten złudny cel zrealizować.

Nie róbmy tego. Miejmy prawdziwe cele. 
I prawdziwe plany, by je realizować. Pamię-
tajmy jednak, by nie odpłynąć jak w naszych 
marzeniach. Tu według mnie świetnie sprawdza 
się oklepana już metoda wyznaczaniu celów 
S.M.A.R.T. (specyficzny, mierzalny, osiągalny, 
istotny i określony w czasie). Warto poważnie 
zastanowić się nad celem. Lepszym pomysłem 
jest ustalenie, że np. w kwietniu przebiegnę 
półmaraton w Poznaniu, niż że schudnę 2 kg. 
Półmaraton jest określony. Przy okazji, trenując 
na 100%, schudnę, a mając medal na szyi, czuję, 
że dokonałem czegoś wielkiego. 

Nie jest to wszystko takie łatwe. Ja mia-
łem cel w tym roku. Niestety, jak opisałem 

„Marzenia” w języku angiel-
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w poprzednim felietonie, „Jedna chwila 
i wszystko się zmienia”. Wystarczył nie-
fortunny zjazd na rowerze MTB i złamanie 
barku, które nie pozwoliło mi już trenować 
pływania. Ja od razu zapisałem się na bieg 
na 10 km. Ze złamanym barkiem kilka mie-
sięcy wcześniej spokojnie można biegać. Jest 
też duatlon, gdzie pływanie jest zastąpione 
dodatkowym bieganiem. Plany i cele można 
modyfikować. To nie jest przecież sport na 
poziomie profesjonalnym. 

Nie każdy musi być taki jak ja. Nie każdy 
musi robić to, co ja. Ja odkryłem jednak 
w sobie pokłady szczęścia podczas trenin-
gów. W udziałach w zawodach dla amato-
rów, gdzie nie zajmuję miejsca w czołówce, 
ale każde przekroczenie mety i nowy medal 
na szyi to dla mnie mistrzostwo świata. Tak 
samo jak każdorazowe stawanie na wadze. 
Czy to, jak wbiegam na 3. piętro bez pro-
blemu. To moje życie: mając 47 lat spokojnie 
dorównywać synom podczas jazdy na rowe-
rze (ze starszym mam lekki problem, ale jest 
w kadrze kolarskiej Politechniki). 

Kilka tygodni temu poznałem w sieciowym 
sklepie sportowym starszego pana. Pomo-
głem mu w wyborze trenażera. Ma 76 lat. 
Postanowił trenować przez zimę, bo chce 

wygrać wyścig dla diabetyków. Ma 76 lat i jest chory na cukrzycę. Jego 
rower ma chyba z 30 lat. Piękna szosówka z lat 90. ubiegłego wieku. 

Koszt jest tylko jeden. To koszt wysiłku, jaki trzeba wykonać. Nie pie-
niędzy czy czasu, ale naszej organizacji zasobów. Ustalenia, co dla nas 
jest ważniejsze. „Gra o tron” czy nasze zdrowie. Najnowszy smarfon czy 
genialne widoki i to uczucie, gdy wjeżdżamy w góry Andaluzji. 
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Ostatnie kilka felietonów piszę od nowa przynajmniej po dwa razy. Gdy 
jeden mam już prawie napisany, stwierdzam, że nie jest dobry. Tak by było 
jasne – te, które publikujemy, też nie są jak spod pióra Kisielewskiego. 
Jednak staram się bardzo, by choć jedna osoba potem do mnie napisała 
i podziękowała czy poparła mój punkt widzenia. Teraz siedzę na plaży 
w Hiszpanii na obozie treningowym i piszę znowu od początku.

GóraADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Góra  |  Adalbert Freeman
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Ostatnie miesiące są dla mnie trudne. Bo jak tu pisać, skoro zawodowo 
zmagam się z wdrożeniami systemów ERP i to nie jest pasjonująca lektura. 
Pisać ciągle o treningach – to też już byłoby nudne.

Gdybym wymyślił jakąś rewolucyjną dietę, jestem pewien, że to by się 
sprzedało doskonale. Pokazałabym swoje zdjęcie „przed” i „po”, jak nieje-
den celebryta i na tym zbudował swoje audytorium. Jednak u mnie to, że 
schudłem, nie było niczym nowym. Uważam na to, co jem i dużo ćwiczę. 
Dieta jest banalna i prosta. Należy przyjmować mniej kalorii, niż potrzebu-
jemy. Nie ma w tym nic trudnego ani rewolucyjnego. Nie ma magicznych 
tabletek czy ćwiczeń. Nie ma… i koniec diety.

Dzisiejszy dzień jednak spowodował, że znalazłem powód, by napisać od 
nowa felieton. Dziś mija drugi dzień, od kiedy wyjechałem na trening na 
rowerze szosowym.

Zostałem dziś w ciągu 4 godzin w górach zważony, zmierzony, oszacowany 
i wyceniony. Góry Andaluzji przemieliły mnie, połknęły i wypluły. 

Trudno sobie pewnie uzmysłowić to, co ze mną zrobiły te podjazdy. To, 
jak wielkim były obciążeniem. Nie potrafię się tym podzielić, ale powiem 
tylko, że skurcze nóg miałem tak silne, że nie potrafiłem ustać. Wjechałem 
łącznie tylko na niecałe 1000 m n.p.m. 

Po powrocie z tego ponad 80-kilometrowego treningu stwierdziłem, 
że muszę przewartościować wyobrażenie o sobie. Muszę zweryfikować 
i zupełnie inaczej ocenić swoje możliwości. Ocenić się od nowa. Taka 
ocena siebie jak coroczna ocena pracowników w korpo.

Moja ocena do tej pory budowana przez jazdę na wirtualnych podjazdach 
w górach nijak się ma do rzeczywistości. Pewnie podobnie jak znajomości 

Trudno sobie pewnie uzmysłowić to, co ze mną zrobiły te podjazdy. 

To, jak wielkim były obciążeniem. Nie potrafię się tym podzielić, ale 

powiem tylko, że skurcze nóg miałem tak silne, że nie potrafiłem ustać. 
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wirtualne do prawdziwych relacji między ludźmi. Budowanie swojej war-
tości przez posiadanie, pryzmat zainwestowanych pieniędzy i sprzętu nie 
przekłada się w najmniejszym procencie na to, kim jesteśmy. Pewnie dla 
profesjonalisty to ma znaczenie, ale dla amatora zupełnie nie ma.

Podobnie się ma pewnie w życiu i w innych naszych działaniach. Możemy 
mieć 1000 znajomych na FB, ale gdy chcesz się z kimś spotkać, nagle 
trudno jest znaleźć taką osobę. Każdy, kto ma pieniądze, wie, jak dużo zna-
jomych się pojawia, by czerpać z naszej hojności. Jednak wszystko to iluzja. 
Wystarczy, że wjedziesz w góry.

Mam wrażenie, że przed każdym kiedyś pojawią się takie góry. Będzie to 
jakiś egzamin, rozmowa kwalifikacyjna czy coś innego. Warto nie ukrywać 
tego przed sobą i potem wystawić sobie ocenę. Bez naciągania i bez zbyt-
niego dołowania się, realnie ocenić swoje możliwości. Wiedzieć, na jakim 
poziomie się znajdujemy. Tylko jeszcze raz zaznaczę, że nie wolno zaniżać 
swojej wartości. Realizm ponad wszystko.

Ja to już wiem. Wiem, że nie wjadę na górę Sierra Nevada, gdzie była 
meta jednego z etapów Vuelta a España. Nie ma na to nawet najmniejszej 
szansy. Ale wiem już, że jeśli chcę to zrobić, to mogę to osiągnąć. Jednak 
czas na to, by przestać się łudzić, że kupno nowego roweru to za mnie 
załatwi. No, chyba że będzie to e-bike, ale nie o to przecież chodzi. Nie 
chodzi o to, by być na tym szczycie, ale by do tego dążyć. By realizować 
to marzenie. Dla mnie podobnie wyglądają podróże. Nie chodzi o to, by 
gdzieś dojechać, ale by być w podróży i nigdy nie dojechać.

Przede mną rok treningów. Wykupienie usług jednego z trenerów, niestety 
trochę wirtualnych. Trenowanie według planów treningowych i weryfikacja 
ich przez trenera. Skupienie się na zmianie nawyków żywieniowych i zrzu-
cenie jeszcze z 5 kg. Niby to tak niewiele. Skończenie z zabawą i piesz-
czeniem się i zdecydowanie na to, co chcę osiągnąć. Jeśli góra jest moim 
wyzwaniem, to trzeba się przygotować.

Wiem, że mam 48 lat i nie jestem młodszy, ale chcę być. Chcę opóźnić to 
uczucie, gdy uświadomię sobie, że jestem stary. Chcę być sprawny, zdrowy 
i szczęśliwy. Przecież to tak niewiele. 
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Gdy zapisywałem się na obóz treningowy w Hiszpani na wczesną 
wiosnę nie podejrzewałem, że to będzie mój wyjazd ostatni na 
pewnie długo. Organizator poprosił mnie nawet o przyśpieszanie 
z powodów organizacyjnych przyjazdu o dwa tygodnie. Gdybym 
pojechał w zakładanym terminie to te słowa pisałbym nadal 
z Andaluzji. 

Andaluzja na chwilę 
przed kwarantanną

Andaluzja na chwilę przed kwarantanną |  Adalbert Freeman

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert
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Do Malagi można lecieć z polski tanimi liniami z Modlina. Podróż trwa 
około czterech godzin. Nie jest wiec to jakieś wyzwanie czy to finansowe 
czy logistyczne. Bilety były raczej tanie podobnie do tych do Alicante 
i o wiele tańsze niż do Barcelony. Lądujemy w Maladze na ładnym lotnisku. 
I tyle właściwie mogę powiedzieć o zwiedzaniu Andaluzji. 

Mój wyjazd podporządkowany był od początku do końca jeździe na 
rowerze. Rower szosowy, i wspaniała pogoda w rejonach Malagi i Granady 
powodują, ze wielu amatorów kolarstwa tam w tym czasie przebywa. 
Zawodowe drużyny czy poszczególni kolarze których widujemy w tele-
wizorach jak wygrywają Tour de France czy Giro d’Italia można spotkać 
w kawiarniach czy na drogach Andaluzji. Obecnie nawet kwarantannę 
w tych rejonach przechodzi Tomek Matczyński w swoim domku letnim. 
To jeden z naszych najlepszych kolarzy choć może nie tak doceniany jak 
powinien być. Tu też wielu kolarzy ma swoje domy.

Przelot z rowerem nie jest problematyczny. Można spakować rower 
w pudło w jakim go kupiliśmy (można bez problemów poprosić o takie 
pudło w każdym sklepie rowerowym) lub w specjalnych walizkach. Koszt 
nie jest bardzo wysoki. W rejonach kolarskich działają też bardzo dobre 
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wypożyczalnie rowerów. I co najważniejsze kultura na drodze pozwala czuć 
się wyjątkowo będąc kolarzem.

Andaluzja w rejonach Malagi i Granady to górzysty rejon Hiszpani. Uprawia 
się tu mango, awokado i cytrusy. Wspaniale smakują bezpośrednio z drze-
wek. Które stoją wprost przy drogach i owoce spadają na pobocza drogi. 
Hoduje się tu kozy i co mnie zaszokowało ale widziałem olbrzymie stada 
prowadzenie przez miasteczka które doglądały psy pasterskie. 

Piękne białe miasteczka zagubione w górach. Białe, lśniące w słońcu 
i zupełnie zapomniane przez wszystkich. Nie ma w nich wielkiego ruchu, 
a i nawet w kilku nie było sklepów. Jednak mieszkają tam ludzie. Nie wiem 
czym się zajmują, bo nie widziałem w pobliżu nic. 

To po co tu przyjechałem. To jazda na rowerze i podniesienie swojej kon-
dycji by wystartować w maju w zawodach. Było ze mną kilku kolegów 
z różnych miejsc w Polsce. Byli zawodowcy którzy gdy ja wyjeżdżałem oni 
nadal jedli śniadanie. Gdy ja wracałem oni byli wykąpani jedli już obiad. Ja 
przejeżdżałem 80 km oni 130 km, taka różnica klas. 
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Dlaczego Andaluzja? Tu są świetne warunki do trenowania. Mamy góry. 
Są to dosyć wysokie góry. Najsławniejsze do trenowania jest Caple rów-
nież w Hiszpani. Jest tam jednak z opinii wszystkich łatwiej niż w rejonach 
Malagi. Podjazdy nie są tak strome i tak długie jak tu. Pogoda w tu jest też 
lepsza. Ja przez dwa tygodnie cały czas miałem w okolicach 20 st. Celcju-
sza czasami wiał większy wiatr. Jednak gdy wjeżdżało się w góry było już 
cicho. Oczywiście w słońcu było bardzo ciepło. Woda w morzu była taka 
jak u nas w Bałtyku w czerwcu, wiec spokojnie szliśmy się kąpać po co 
trudniejszych jazdach. 
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Kultura jazdy w Hiszpani to zupełnie osobny 
rozdział. Hiszpanie, Włosi kochają kolarstwo. 
Tu jak ktoś jedzie na rowerze szosowym to 
nie otrzymuje bluzgów czy nie jest otrąbiony 
bo nie jedzie po ścieżce rowerowej. Tu jest 
normalnym uczestnikiem ruchu drogowego. 
Nawet więcej jest pod ochroną. Wszędzie 
są informacje i znaki mówią by zachować 
1,5m odstępu od rowerzysty. Przypomnę, że 
w Polsce to też obowiązuje. Rower szosowy 
czy do jazdy czasowej (triatlonowy) średnio 
jedzie szybciej lub porównywalnie jak zwykły 
skuter. Na zjazdach ja spokojnie rozpędzam 
się do 70-80 km/h po prostej spokojnie do 
40km/h wiec kwalifikacja takich pojazdów do 
jazdy razem z starszymi osobami czy dziećmi 
nie jest dobra. Tak właśnie jest w Hiszpani. 
Na trudnych podjazdach samochody nie 
wyprzedają szorując lusterkami po ramionach 
cyklistów. Nie trąbią i nie krzyczą. Znaczy nie 
zawsze, bo czasami dopingują na podjazdach 
by dodać energii na pokonanie trudnego 
odcinka. 

Jazda rowerem w tych krajach jest ogromną 
przyjemnością. Spokojnie możemy przejechać 
przez miasto bez stresu uszkodzenia roweru 
na krawężnikach. I po chwili rozkoszować się 
wyjątkowymi widokami. To co widzimy wokół 
jest epickie. To jest piękny świat. Przejazd 
samochodem nie oddałby tego co chłonięcie 
całym sobą tego piękna. Gdy musisz wylać 
„wiadro” potu i energii by podjechać na 
wyjątkowo stromy szczyt inaczej na wszystko 
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patrzysz. Rower daje też dużo większy zasięg niż gdybyśmy wchodzi na 
góry pieszo. W samych górach ruch samochodów jest też niewielki wiec 
nie zakłóca to naszej jazdy. Jesteśmy sami na drodze, mamy tylko słońce 
i rower. Na szczytach zagubiona kawiarnia. Nie wiem jak się tu utrzymuje. 
Prowadzi starszy pan, pewnie właściciel. Nie rozumie nawet słowa po 
angielsku. Kawa na szczycie jest boska. 

Wszędzie są kawiarnie z dobra kawą. Znaczy wszędzie tam gdzie jeździ-
łem. Ruch niewielki, pewnie dlatego, że to jeszcze nie jest sezon. Jednak 
wszystkie działają. Każda oferuje Topas – przekąski. Bardzo smaczne. Jedna 
mnie wbiła w ziemię, to sałata lodowa w jakiejś marynacie. Jednocześnie 
kwaśna, troszkę słona ale świeża i chrupka na to jakiś rodzaj placuszka 
warzywnego i wszystko za 70 Eurocentów. Po każdej jeździe szedłem do 
barów nad morzem. Mieszkałem na samej plaży. Każdego dnia inne danie 
z ryb i owoców morza. Wszystkie bardzo świeże i dobre. Niezbyt drogie, 
cały czas myślę że tańsze niż nad polskim morzem. Owoce na bazarku 
były świeże i smaczne. Sam zjadłem chyba w dwa dni koszyczek 2kg pięk-
nych dorodnych i słodkich truskawek. Śniadania to normalnie w Hiszpani 
kawa i słodkie „churros con chocolate” ewentualnie bagietka opiekana 
i oliwa z oliwy.
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Kilka słów o coronavirusie. W czasie gdy byłem w Hiszpanii był już 
ogromny problem we Włoszech. Codziennie jedząc śniadanie w barze 
widziałem w TV jak był ten problem omawiany. Tu jednak nikt nawet za 
bardzo nie zerkał na telewizor. Na śniadania przychodzili w 80% starsi 
ludzie. Na pewno z grupy ryzyka. Jednak przez dwa tygodnie każdego 
ranka wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Nikt nie nosił maseczek, nikt 
nie nosił jednorazowych rękawiczek. Na lotnisku nikt nas nie badał i nie 
sprawdzał, zresztą w Polsce również. Nikt nie zapytał się o cokolwiek. 

Jaka jest Andaluzja? Piękna odpowiem. Nie mówię jednak tego bo 
cokolwiek zwiedziłem. To był mój pierwszy wyjazd gdzie nie zwiedzia-
łem nawet jednego muzeum. Nie widziałem zabytków. Jednak jestem 
szczęśliwy jak nigdy. Nie tylko dlatego, że dostałem dawkę słońca ale 
i dlatego, ze realizuję swoje marzenia. Dopinam swoje cele. Mogłem 
zobaczyć prawdziwe piękno tego rejonu. Polecam takie wyjazdy. Ukie-
runkowane na jakiś cel, czy to rower, czy nurkowanie czy jeszcze coś 
innego. Nie wiem czy czy nie był to za razem mój taki ostatni wyjazd ale 
mam nadzieję, że to dopiero początek.  
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Na Białorusi, dzięki Aleksandrowi Łukaszence z początkiem ubiegłego 
roku weszło nowe rozporządzenie dotyczące turystyki bezwizowej. 
Dzięki tym nowym przepisom można zwiedzać przygraniczną część 
kraju naszych wschodnich sąsiadów. Wiza nie jest potrzebna, by przez 
10 dni poruszać się po strefie Parku Kanału Augustowskiego i w strefie 
turystycznej Brześć. 

60 km BiałorusiADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

60 km Białorusi  |  Adalbert Freeman
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Nigdy nie byłem na Białorusi, dodatkowo chciałem zobaczyć mniej znisz-
czoną część Puszczy Białowieskiej. Pojechałem do Białowieży na kilka dni 
urlopu, by tam przekroczyć granicę i zobaczyć, jak wygląda puszcza po 
obu stronach granicy. Planem było zwiedzanie Podlasia, podążając ścież-
kami rowerowymi. 

Pierwsze, od czego zacząłem, to wizyta w białowieskim punkcie informacji 
turystycznej PTTK. Chyba jeden z najfajniejszych takich punktów, w jakim 
kiedykolwiek byłem. Tam można wyrobić dokumenty pozwalające prze-
kroczyć granicę. Koszt to 120 złotych i wliczone są w to bilety do domo-
stwa Dziadka Mroza i Muzeum Starych Technologii, czyli „Bimbrowni”. 
Trzeba też obowiązkowo ubezpieczyć się na czas pobytu na Białorusi. 
W moim przypadku to było chyba 17 złotych. By wyrobić powyższe doku-
menty, trzeba mieć ważny paszport. Po dwóch godzinach dokumenty 
były gotowe. Przy odbiorze dokumentów poprosiłem o pomoc w ustale-
niu trasy. Pan w PTTK super wszystko wyjaśnił. Jako że jechałem z Lidią, 
ustaliliśmy, że zrobimy ok. 60 km. To zresztą optymalna trasa. Należy też 
pamiętać, że przejście graniczne otwarte jest tylko w ciągu dnia.

Następnego dnia pełni energii ruszyliśmy ku przygodzie. Śniadanie kupi-
liśmy w sklepie, bo chcieliśmy je zjeść już po drugiej stronie granicy. 
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Przejście graniczne Białowieża–Piererow dopusz-
cza tylko ruch pieszy i rowerowy. Bardzo spo-
kojne i ciche. Jednak to tu trzeba było zjeść 
śniadanie, bo nie wolno przewozić wyrobów 
mięsnych przez granicę. Nawet jeśli to są zamknięte 
kabanosy czy szynka w kanapce.

Za granicą jest punkt turystyczny, gdzie na podstawie dokumentów 
z polskiego PTTK dostajemy ręcznie wypisany przez kalkę (!) bilet wstępu 
do naszych atrakcji. Pierwsze wrażenie to lekki szok. Drogi rowerowe to 
piękny asfalt. Zero nierówności. Cały teren jest płaski i nawet na rowe-
rze miejskim spokojnie można zwiedzać Białoruś. To zupełnie inaczej niż 
w Polsce, np. na GreenVelo. Każda droga i pobocze czyste i zadbane.
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Pierwszym przystankiem miała być „Bimbrownia” – wizyta połączona 
z poczęstunkiem lokalnych wyrobów. Pominęliśmy jednak tę atrakcję. To 
jest właśnie jedyny minus – oznaczenie na drodze. Brak jasnych drogo-
wskazów czy tablic informacyjnych. Tak zupełnie przypadkowo trafiliśmy 
do Dziadka Mroza. Pan z PTTK na mapie skreślił kilka dróg, które krzyżo-
wały się z naszym szlakiem. To były drogi do posiadłości Aleksandra Łuka-
szenki. Nie wolno było w nie wjeżdżać, mimo braku wyraźnych zakazów. 
Tam też podpisano dokument o rozpadzie Związku Radzieckiego. Łuka-
szenko, by zatrzeć złą opinię tego rejonu, zlecił wybudować Disneyland 
we wschodniej wersji. Tak powstało domostwo Dziadka Mroza. Oczywiście 
w dużo mniejszej skali, ale bardzo urocze.

Dziadek Mróz to świecki odpowiednik Mikołaja, propagowany przez wła-
dze byłego ZSRR. Sam Dziadek i jego domostwo to urocza wschodnia 
stylistyka. Wszystko z drewna. Zwiedzaliśmy podpięci pod wycieczkę 
z Estonii. Przypomniałem sobie język rosyjski, którego uczyłem się 
za komuny w szkole. Tu wszystkie tabliczki były w dwóch językach 
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– rosyjskim i polskim. Bardzo urocze miejsce, 
a na koniec zwiedzania „podarek” w postaci 
na miejscu wypiekanego ciastka.

Ruszyliśmy dalej. Celem było miasteczko 
Kamieniuki. Jadąc cały czas w lesie, nagle 
zobaczyliśmy zagrodę z klatką, a w niej 
niedźwiedzie. Nie było żadnych tablic infor-
macyjnych, a my wjechaliśmy na teren zoo. 
Dużo większe niż w Białowieży. Były tam 
właściwie wszystkie zwierzęta, co w polskim 
odpowiedniku, ale miały większe zagrody 
i podchodziły do turystów, by mogli je gła-
skać. Tu wszystko musiało być większe niż 
w Polsce.

Miasteczko bardzo skromne, ale czyste. Tu 
można, czy to przy samym zoo, czy w mia-
steczku, zjeść obiad. Wszędzie na Białorusi 
można płacić kartą. Ceny są porównywalne 
do polskich. Tu też ciekawostka, ale na stacji 
benzynowej jest ładowarka do samocho-
dów elektrycznych, czego nie widziałem po 
polskiej stronie.

Przed nami została jeszcze jedna, najważ-
niejsza część trasy: Serce Puszczy. To pętla 
ok. 4–5 km w nieodwiedzanej przez ludzi 
części lasu. Do Serca powinno się wchodzić 
z przewodnikiem, który przez 3–4 godziny 
opowiada o puszczy. Mówi o rzeczach, 
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których nie zauważymy sami. Jednak ilość komarów, gzów i innych 
krwiożerczych owadów powoduje, że taka wycieczka jest mocno nie-
przyjemna. Przejazd rowerem i przeczytanie o puszczy to dla mnie roz-
sądny kompromis. Sama puszcza robi duże wrażenie. Mroczne i ciemne. 
Czuć, że cały czas bije mocno i pewne.

Wracając, przejeżdżaliśmy przez uroczą wioskę. Wyglądała jak skansen. 
Nie widziałem niestety tam żadnych ludzi i nie jestem pewien, czy to 
był naprawdę skansen dla turystów czy prawdziwe miejsce do życia. 
Wyjazd rowerem na Białoruś to świetny pomysł na urozmaicenie pobytu 
na Podlasiu. Nie wiem, czy tak wygląda cała Białoruś, ale to, co widzia-
łem, jest warte zobaczenia. Dla mnie wartością dodaną jest właśnie 
forma zwiedzania. Rower i ścieżki rowerowe są dla mnie pozytywnym 
odkryciem.
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