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Smart Fitness
Made Easy

Amazfit 
GTR 4

Klasyk w akcji

150+ Trybów sportowych i inteligentne rozpoznawanie Ćwiczeń Siłowych 
Dwuzakresowe pozycjonowanie GPS i import tras*
14 dni pracy na baterii
Łatwe monitorowanie stanu zdrowia 24/7
Połączenia telefoniczne przez Bluetooth i Przechowywanie muzyki

*Te funkcje zostaną dodane poprzez aktualizację OTA. 

https://amazfitpolska.pl/16-smartwatche-sportowe?q=Model-GTR+4-GTS+4
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Ultralekkie Sound Blaster JAM V2 są obecnie 
wyposażone w Bluetooth 5.0 i zaawansowane 
kodeki audio, aptX™ HD i aptX™ Low Latency, 
które zapewniają najlepsze bezprzewodowe 
doznania odsłuchowe.

Ciesz się bogatym, porywającym dźwiękiem
i swobodnie przełączaj się między dwoma 
urządzeniami źródłowymi Bluetooth dzięki funkcji 
Multipoint, nie tracąc ani chwili muzyki.

Doświadczaj czystości głosu podczas połączeń 
dzięki nowej konfiguracji dwóch mikrofonów
i technologii redukcji szumów, oraz pracą na 
baterii nawet do 22 godzin.

photo by
Carl Elgin

Moje ulubione słuchawki do rozmów 
nawet w głośnym otoczeniu, treningów

i odpoczynku, nie męczą uszu,
a ten bas!!! :)

Roksana Słupek - mistrzyni Polski 2020
w triathlonie na dystansie olimpijskim

https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-sound-blaster-jam-v2.bhtml?gclid=Cj0KCQjwj7CZBhDHARIsAPPWv3c3U0TYIPYyUS7DT5_CP5k0f7wiXnniIS7A87b9xhgAlqGYStoh3ooaAtITEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Partnerzy wydania:

ODPORNE NA POT
SŁUCHAWKI 

BEZPRZEWODOWE

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

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

WYGODNE
DOPASOWANIE

ODPORNOŚĆ
NA POT IPX4

CZAS PRACY
BATERII DO 10H

BLUETOOTH
4.1

WBUDOWANY
MIKROFON

WAGA
TYLKO 15g

dostępne w sklepach:

Idzie jesień, co za tym idzie, zaczynamy 
coraz więcej jeść i mniej się ruszać. Bo 
przecież jest zimno… Nic gorszego nie 
można zrobić, niż przysiąść. Trzeba się 
ruszyć! Tym bardziej że właśnie pojawiła 
się na rynku masa nowego, ciekawego 
sprzętu sportowego, takiego mniej i bar-
dziej smart.

Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym 
miejscu większość nowości, zarówno tych 
noszonych, jak i dotyczących rowerów.

Dodatkowo solidna dawka świetnych felie-
tonów i relacji z wyjątkowych wydarzeń 
sportowych.

Numer powstał we współpracy z naszymi 
partnerami – Amazfit, Withings, Garmin 
i Creative.

Zapraszam do numeru! Dominik Łada
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9 października 2022 roku startuje druga odsłona zawodów Garmin Gra-
vel Race. Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji zawodów i tym 
razem chętni do startu cykliści będą mogli się zmierzyć w niezwykłym 
otoczeniu Gór Izerskich.

Start i meta tegorocznych zawodów Garmin Gravel Race 2022 będą usytu-
owane na terenie ośrodka narciarskiego SKI & SUN. Zarejestrowani zawod-
nicy będą mieli do wyboru dwie trasy o różnej długości, co jest o tyle 
dobrym rozwiązaniem, że każdy rowerzysta, który chciałby się sprawdzić 
sportowo, może wybrać trasę bardziej odpowiadającą jego możliwościom.

Trasy mają długości 30 km i 65 km, obie są poprowadzone malowniczymi 
pętlami przez najpiękniejsze zakamarki Gór Izerskich. Organizatorzy przy-
gotowali rywalizację w czterech kategoriach: Expedition 65 km, Expedition 
Trip 65 km (dla rowerzystów startujących na rowerach innego typu niż 

Garmin Gravel Race 2022 
– przygoda w Górach IzerskichDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Garmin Gravel Race 2022 – przygoda w Górach Izerskich  |  Dariusz Hałas
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gravel), Adventure 30 km oraz Adventure 
Trip 30 km (ponownie dla rowerzystów 
niestartujących na rowerach typu gravel).

Trasa Adventure ma „tylko” 30 km, niech 
Was jednak nie zwiedzie krótki dystans, 
bo zaplanowany odcinek ma aż 900 m 
przewyższeń. To oznacza jedno: kultowe 
podjazdy.

Trasa Expedition jest dłuższa, ma dokład-
nie 67,7 km, a przewyższenia na tym 
szlaku to aż 1650 m. Expedition to praw-
dziwa górska eskapada. Malownicze, 
długie i strome podjazdy, przeplatane 
szybkimi, technicznymi zjazdami.

Jak wspomniano, start i meta obu tras 
w każdej z kategorii zawodów Garmin Gra-
vel Race 2022 znajduje się w ośrodku SKI 
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& SUN w Świeradowie Zdroju, to również 
zachęta dla wszystkich, którzy zamierzają 
kibicować zawodnikom. To doskonała 
okazja nie tylko do przeżycia sportowych 
emocji, ale też zobaczenia malowniczej 
okolicy. Świeradów-Zdrój przyciąga tury-
stów zarówno latem, jak i zimą, położony 
jest blisko czeskiej i niemieckiej granicy, 
jest doskonałą bazą wypadową w Kar-
konosze. Miejscowość i jej okolice to 
niezliczone atrakcje turystyczne, które 
uzupełnia otwarta niedawno najwięk-
sza wieża widokowa w Polsce ze ścieżką 
w chmurach (Sky Walk), ponadto bardzo 
blisko ośrodka SKI & SUN (10 min pieszo) 
jest kolejna nowoczesna wieża widokowa 
na szczycie Młynicy (653 m n.p.m.), zaled-
wie 800 m od startu i mety Garmin Gravel 
Race 2022, czyli ośrodka SKI & SUN.

Rowerzyści, którzy chcieliby się zmierzyć 
z wytyczonymi trasami zawodów Garmin 
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Gravel Race 2022, wciąż mogą się zapisać za pośrednictwem strony. Po 
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego utworzone zostanie konto zawod-
nika na startlist.pl Osoby, które już mają konto w tym serwisie, muszą 
jedynie się zalogować, następnie kliknąć menu „Zapisy”, wybrać imprezę 
(Garmin Gravel Race) i kliknąć „Zapisz się”. Prościej się nie da. Koszt uczest-
nictwa w zawodach jest zależny od terminu zapisu i wybranej trasy, w któ-
rej chcemy wystartować. Szczegóły na wspomnianej witrynie Garmin 
Gravel Race. Zainteresowani mogą również obserwować oficjalny profil 
zawodów na Facebooku.

Na wspomnianej stronie zawodów zainteresowani znajdą również pliki 
GPX z zaplanowanymi trasami zawodów. Zatem oprócz własnej kondycji 
i wytrzymałości będzie można sprawdzić również posiadany sprzęt – i wie-
cie, że mamy na myśli nie tylko rower.
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Kiedy trafił do mnie na testy najnowszy smart zegarek Amazfit T-Rex 2, 
z początku byłem dość sceptyczny. Tymczasem z każdym dniem 
byłem z niego coraz bardziej zadowolony. Do tego stopnia, że obecnie 
używam głównie jego.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Amazfit T-Rex 2 – twardy gość  |  Dominik Łada

Amazfit T-Rex 2 
– twardy gość

SPRZĘT 19

https://www.amazfit.com/en/t-rex-2
https://twitter.com/dominiklada


Amazfit mocno wchodzi na polski rynek. W poprzednim numerze mieli-
śmy okazję przetestować model GTR 2, w tym testujemy GTS 2 oraz abso-
lutną nowość – model outdoorowy, ultraodporny T-Rex 2.

Ultraodporność
Z tą ultraodpornością to nawet nie wiem, od czego zacząć. T-Rex 2, jak już 
sama nazwa zobowiązuje, jest mocny i drapieżny. Wytrzymały jak cholera, 
co potwierdzają certyfikaty wojskowe MIL-STD 810G. Działa w temperatu-
rach od -40° do +70°C. Jest w pełni wodoodporny, ale również niestraszna 
mu sól, lód czy mocne wstrząsy. Obudowa jest pancerna, przypominająca 
stare dobre G-Shocki i do nich w pierwszej kolejności porównuje się pro-
ducent. Zegarek jest spory i bardzo dobrze prezentuje się na ręce, w szcze-
gólności grubszej.

Bateria
Z drugiej strony ultraodporność widać w baterii, a w zasadzie w tym, jak 
zegarek mało pobiera prądu, aby działać i to przy pełnym wykorzystaniu 
swoich możliwości. Zegarek dostałem do testów dwa tygodnie temu. Przy-
jechał fabrycznie zapakowany. Po otwarciu i uruchomieniu okazało się, że 
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bateria ma 85%. Nie zdejmuję go z ręki. Chodzę w nim, śpię i codziennie 
robię przynajmniej jeden trening wykorzystujący GPS. I jak myślicie, jaki 
jest status? Mam w tej chwili jeszcze 8% baterii. Szok. Wychodzi na to, że 
schodzi 5–6% baterii dziennie. Zaznaczę, że przy codziennych treningach. 
Bez treningów spokojnie zegarek może osiągnąć miesiąc pracy deklaro-
wany przez producenta.

Zarządzenie energią w T-Rex 2 jest genialne. Duża zasługa tego stanu 
rzeczy jest taka, że całość, czyli sprzęt (elektronika i przede wszystkim 
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procesor) i Zepp OS pochodzi od jednego producenta, który dobrze 
wszystko zoptymalizował. Można? Można. Nadal nie rozumiem, dlaczego 
Apple nie umie tego zrobić tak jak właśnie Amazfit. Przedziwne.

Ekran
T-Rex 2 ma bardzo fajny, duży 1,39", czytelny i jasny ekran wykonany w tech-
nologii AMOLED. Wszystkimi funkcjami zegarka możemy sterować doty-
kowo, ale też przy użyciu czterech przycisków na obudowie. Przyciski mają 
wygodną i wyczuwalną fakturę, dzięki której podczas aktywności mamy 
pewność, że je odpowiednio wciśniemy. To podstawa, bo dotykowe ekrany, 
w szczególności podczas biegu czy jazdy na rowerze, średnio się sprawdzają.

Oczywiście mamy do dyspozycji dziesiątki gotowych cyferblatów, które 
możemy pobrać ze specjalnego App Store.

App Store
Właśnie, tu jest ciekawostka. Producent udostępnił za darmo API i dewe-
loperzy mogą zaczynać tworzyć oprogramowanie na zegarki z Zepp OS. 
Jest już pierwsze kilkanaście aplikacji i muszę powiedzieć, że większość jest 
przydatna. Co więcej, są już aplikacje od „dużych graczy”, np. do zdalnej 
obsługi kamer GoPro oraz ekspresów Siemens z HomeConnect. Akurat 
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tak się składa, że mam taki ekspres w domu 
i mogłem robić kawę prosto z nadgarstka. 
Ciekawe przeżycie; czy przydatne – to inna 
kwestia, w każdym razie „proof of concept” 
jest i działa…

Zepp OS
Amazfit kupuje mnie swoją aplikacją oraz 
systemem operacyjnym w zegarku. Aplikacja 
jest bardzo dobrze zaprojektowana, UI i UX są 
na najwyższym poziomie. Wszystko pięknie 
zaprezentowane. Mnóstwo opcji i informacji, 
czytelne wykresy i pomiary.

To samo na nadgarstku. Przeciągamy od 
lewej, mamy powiadomienia. Ściągamy z góry, 
mamy centrum sterowania. Wysuwamy 
z dołu – bardzo czytelne widgety. Natomiast 
przesunięcie od prawej otwiera listę zainsta-
lowanych aplikacji. Dodatkowo pod prawym 
górnym przyciskiem „SEL” możemy podpiąć 
skróty, ja mam wybór treningów.

Z przydatnych funkcji centrum sterowania 
mamy wyszukiwanie telefonu na zegarku 
i zegarka w aplikacji Zepp OS. Mamy „tryb 
kinowy”, latarkę czy możliwość zablokowa-
nia zegarka kodem. Z aplikacji mogę polecić 
Pogodę, BMI, Kalorie, Kompas czy Wysoko-
ściomierz barometryczny, ale jest ich oczywi-
ście dużo więcej. Oczywiście jest cała masa 
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aplikacji dotyczących zdrowia – pomiary tętna, w tym stały pomiar, stresu, 
saturacji krwi, snu itd.

Treningi
Świetnie zaprojektowane są treningi. Możemy automatycznie rozpozna-
wać ponad 150 różnych rodzajów aktywności. Zegarek ma też wbudo-
wanego asystenta, który prowadzi nas, nomen omen, za rękę podczas 
treningu. Ja najczęściej chodzę, biegam, jeżdżę na rowerze i pływam. 
Wszystko idealnie działa, co więcej, połączone mam ze swoim kontem 
na Stravie, z którą automatycznie, w tle, synchronizuje się. No i co naj-
ważniejsze dla użytkowników iOS, wszystkie dane zdrowotne synchroni-
zują się w pełni ze Zdrowiem.

Lubię rzeczy ładne i funkcjonalne. Tutaj Amazfit mnie ma.
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Sen
Amazfit T-Rex 2 umożliwia precyzyjny pomiar naszego snu. Mamy wgląd 
w poszczególne jego fazy, informację, o której zasnęliśmy i się obudzili-
śmy, ile trwał REM, jaka była częstotliwość oddechów i nasz puls. T-Rex 2 
bada jakość oddechów podczas snu oraz wykrywa automatycznie krótkie 
drzemki w ciągu dnia.

Porównywałem dane o śnie z danymi otrzymywanymi z Withings Scan-
Watch, który traktuję jako punkt odniesienia i muszę powiedzieć, że roz-
bieżności były minimalne w granicy błędu statystycznego – to bardzo 
dobra referencja.

Planowane nowości
Już niedługo, w czasie wakacji, ma być udostępniona aktualizacja wpro-
wadzająca możliwość wgrywania na zegarek map, prowadzenia nas po 
nich i wytaczania najkrótszej drogi powrotnej wprost z nadgarstka. Fajna 
i wygodna funkcja, w szczególności przydatna w outdoorowym sprzęcie.

Minusy?
Podstawowy to brak możliwości płatności zegarkiem. Choć zegarek 
posiada NFC, to nie ma opcji w Europie wykorzystania go do podłączenia 
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karty i płatności. Funkcja ta dostępna jest w Chinach. Co najdziwniejsze, 
Amazfit robi opaski i zegarki dla… Xiaomi, a tam jest możliwość płatności. 
Na moje pytanie, kiedy w takim razie „problem” ten zostanie rozwiązany, 
niestety nie otrzymałem odpowiedzi.

Drugi minus, choć ten najprawdopodobniej szybko zostanie rozwiązany, 
to brak możliwości pomiaru EKG. Podobnie jak z płatnościami, funkcja ta 
jest dostępna w Chinach, ale w Europie jeszcze nie otrzymała certyfikacji. 
Według moich informacji certyfikacja właśnie się odbywa i zapewne nie-
długo, w jednej z kolejnych aktualizacji, zostanie wprowadzona.

I to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o minusy.

Podsumowując
Jeśli szukacie dobrego zegarka sportowego, outdoorowego, o który nie 
będziecie się bać, że rozpadnie się po lekkim uderzeniu albo rozładuje 
w najmniej spodziewanym momencie, a jednocześnie nie zależy Wam 
na płatnościach z zegarka, to rozważcie Amazfit T-Rex 2. Świetny sprzęt, 
w bardzo dobrej cenie. 1199 PLN przy możliwościach, jakie oferuje, to wręcz 
śmieszna wartość. Brać.
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Trafił do mnie jeden z najnowszych zegarków marki Amazfit, 
zaprezentowany po raz pierwszy na zakończonych niedawno targach 
IFA 2022. Powiedzieć, że firma przykłada się do rozwoju swojego 
portfolio smartwatchów, to jak nic nie powiedzieć. Nowy Amazfit GTR 
4 to sprzęt, który już na starcie wywołuje pozytywne wrażenie; później 
jest tylko lepiej.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Amazfit GTR 4 – wydajny i elegancki  |  Dariusz Hałas

Amazfit GTR 4 
– wydajny i elegancki
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Model GTR 4 to kolejny recenzowany przez nas zegarek marki Amazfit, co 
doskonale pokazuje, że firma bardzo zdecydowanie wkroczyła na polski 
rynek. Na naszych łamach przeczytać możecie recenzje modeli GTS 2, GTR 
2, ultraodpornego T-Rex 2 czy innej „świeżynki” – GTS 4. Jeżeli jednak szu-
kacie produktu wydajnego, eleganckiego i uniwersalnego, GTR 4 może być 
optymalnym wyborem.

Prezencja? Nienaganna
GTR 4 to spory zegarek, świetnie prezentuje się na męskim nadgarstku, 
a design i zastosowane materiały sprawiają, że doskonale nadaje się do 
noszenia zarówno podczas treningu, jak i podczas wystawnej, uroczystej 
kolacji. Sprzęt nie jest tak surowy w swojej formie, jak „taktyczny” i super-
odporny T-Rex 2, nie znaczy to jednak, że mamy tu do czynienia z kruchym 
urządzeniem. Wręcz przeciwnie. GTR 4 jest wodoodporny, wytrzymuje 
ciśnienia do 5 atmosfer, co oznacza, że bez najmniejszych problemów znie-
sie każde ciśnienie hydrodynamiczne, jakie może wystąpić na najbardziej 
intensywnej sesji treningowej w basenie czy w naturalnym zbiorniku wod-
nym (mowa o pływaniu, a nie głębokim nurkowaniu z akwalungiem).

Okrągły korpus w stylu vintage wykonano z matowionej, jednoczęścio-
wej ramy ze stopu aluminium, a spód koperty z czujnikami wykonano 
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z tworzywa PC o wysokim połysku. Świet-
nie prezentuje się również obrotowy, 
radełkowany manipulator z boku koperty 
z czerwonym akcentem, co zdaniem 
producenta nawiązuje do stylistyki spor-
towych aut. Obszar informacyjny to chro-
niony wzmocnionym szkłem, dotykowy, 
doskonale responsywny ekran AMOLED 
1,43 cala o gęstości 326 ppi (466 × 466 
pikseli). Z jego jasnością i czytelnością pre-
zentowanych informacji nie ma żadnych 
problemów. W firmowym sklepie z apli-
kacjami do zegarka znajdziemy też ponad 
200 (!) cyfrowych cyferblatów (także 
animowanych) w najróżniejszych stylach, 
kolorach i ze zróżnicowanym zakresem 
prezentowanych informacji. Oprócz cyfer-
blatów jest też wiele przydatnych apli-
kacji (Amazfit udostępnia bezpłatnie API 
deweloperom). Sterowanie ekspresem do 
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kawy czy np. kamerą GoPro z zegarka? Da się 
zrobić. Aplikacji jest oczywiście dużo więcej: 
BMI, kalorie, wysokościomierz barometryczny, 
pogoda, wyszukiwanie sparowanego smart-
fona, analiza kondycji (system PAI), kompas, 
odtwarzacz muzyki (nie trzeba zabierać 
smartfona na trening z ulubionymi piosen-
kami) i wiele, wiele więcej.

Do testów otrzymałem wersję z miękkim, 
skórzanym paskiem w kolorze brązowym, co 
dodatkowo wpływa korzystnie na komfort 
noszenia i przydaje zegarkowi elegancji. O ile 
większość treningowych zegarków pasuje do 
dresu, GTR 4 w wersji ze „skórką” (Vintage 
Brown Leather) bez zażenowania można 
założyć również do garnituru. Do wyboru są 
również wersje bardziej „sportowe”, z odpor-
nymi na pot paskami: fluoroelastomerowym 
(Superspeed Black) oraz nylonowym (Race-
track Grey).

Bateria
To nie jest pierwszy smartwatch, z jakiego 
korzystam. Na moim nadgarstku było ich już 
całkiem sporo, również modeli uznawanych 
powszechnie za dobre. Niemniej niemal 
zawsze irytowało mnie jedno: czas pracy na 
baterii. W GTR 4 problem nie istnieje. Pod-
czas dwutygodniowego korzystania z tego 
sprzętu ładowałem zegarek raz. I to nawet 
nie dlatego, że się rozładował, bo sprzęt 
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wskazywał jeszcze ponad 50% stanu baterii, 
lecz po prostu, by sprawdzić, czy sprawnie 
się ładuje. Producent deklaruje, że czas łado-
wania w pełni rozładowanego zegarka to ok. 
2 godziny. W moim przypadku wystarczyło 
ok. 30 minut od podpięcia wygodnej, magne-
tycznej złączki ładowarki, ale pamiętajcie, że 
sprzęt nie był w pełni rozładowany. Przy typo-
wym scenariuszu korzystania ze smartwatcha 
jak z zegarka producent deklaruje żywotność 
baterii na 14 dni bez ponownego ładowania. 
Dostępny jest również tryb energooszczędny 
(do 24 dni aktywności sprzętu), ale nawet 
przy intensywnym korzystaniu z urządzenia 
bateria powinna trzymać tydzień. Jedynie 
w przypadku, gdy wymagamy superdokład-
nych pomiarów GPS w czasie rzeczywistym 
(co może się przydać np. podczas triathlonu 
czy długodystansowych biegów przełajo-
wych) deklarowany czas działania to 25 godzin 
– wystarczy na naprawdę długi dystans. 
Zarządzanie energią jest tu fenomenalne. 
Apple mogłoby się sporo nauczyć.

Pierwszy taki GPS 
w smartwatchu
Na odrębny akapit zasługuje zastosowana 
w tym modelu dwupasmowa, kołowo spola-
ryzowana antena GPS, obsługująca wszystkie 
sześć systemów pozycjonowania satelitarnego 
(GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, DORIS, czy 
Beidou). Oznacza to bardzo wysoką precyzję 
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pozycjonowania w czasie rzeczywistym również w trudnych dla pozycjono-
wania satelitarnego warunkach (np. pomiędzy wysokimi budynkami w mia-
stach). Podczas biegu czy jazdy na rowerze nie musisz patrzeć na kopertę. 
Zegarek może generować głosowe powiadomienia i nadawać trenującemu 
informacje na temat aktualnej pozycji, tętna, poziomu nawodnienia, przeby-
tego dystansu i wiele innych. Komunikaty te mogą być nadawane zarówno 
przez wbudowany w zegarku głośnik, jak i poprzez sparowane z nim 
dowolne słuchawki Bluetooth.

Ogólnie biorąc, sensoryka GTR 4 jest imponująca. Amazfit GTR 4 to sprzęt 
wyposażony w najnowszej generacji czujnik (właściwie jest to zespół 
czujników 4 PD + 2 LED) danych zdrowotnych BioTracker 4.0. Dzięki temu 
smartwatch może 24 godziny na dobę monitorować tętno, nasycenie 
krwi tlenem czy poziom stresu. Każdy z tych pomiarów można również 
uzyskać za pomocą jednego dotknięcia w trybie „na żądanie”. Jak wiele 
smartwatchów również i GTR 4 ma funkcję monitorowania snu. Jednak ten 
sprzęt oferuje znacznie więcej niż tylko analizę czasu trwania snu/drzemki. 
Zegarek rozpoznaje poszczególne fazy snu (np. REM), analizuje jakość snu 
poprzez pomiar oddychania. Jeśli uważacie, że to bajery, nic bardziej myl-
nego – dostosowując się do sugestii aplikacji Zepp, dawno się tak nie wysy-
piałem, jednocześnie nie marnując wcale więcej czasu na sen.
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Zepp OS 2.0
System operacyjny zegarka (najnowsza generacja Zepp OS 2.0) oraz sko-
jarzona z nim aplikacja mobilna Zepp to kawał dobrej roboty. Zarówno 
wygląd interfejsu w zegarku i aplikacji, jak i łatwość korzystania z niego, są 
na bardzo dobrym poziomie. Niezwykle bogaty zestaw danych jest este-
tycznie zaprezentowany w formie różnego typu wykresów i wskaźników 
pomiarowych, same dane są też logicznie pogrupowane, dzięki czemu już 
po krótkim korzystaniu z obu elementów (aplikacji i smartwatcha) bardzo 
szybko odnajdziemy potrzebne informacje. Obsługa jest bardzo prosta 
i intuicyjna, przeciągnięcie ekranu w górę i mamy powiadomienia, w dół 
– centrum sterowania z łatwo dostępnymi licznymi funkcjami (głośność, 
jasność, tryb „kinowy”, latarka i wiele więcej), w lewo – ekrany aktywnych 
aplikacji, w prawo – czytelne widgety. Dostęp do wszystkich aplikacji 
uzyskujemy za pomocą dużego przycisku kontrolnego, drugi, nieco mniej-
szy przycisk w dolnej części koperty po prawej, daje dostęp do skrótów, 
domyślnie są to funkcje treningowe.
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Treningi są, ale to nie tylko sprzęt dla sportowców
Nie będzie odkryciem Ameryki stwierdzenie, że GTR 4 może przysłużyć się 
osobom ceniącym sobie aktywny tryb życia (korzystasz z aplikacji Strava? 
Amazfit GTR 4 świetnie się z nią dogaduje). Jednak siłą tego smartwatcha 
jest to, że dzięki olbrzymiej liczbie łatwo dostępnych treningów i automa-
tycznemu rozpoznawaniu szerokiego zakresu aktywności fizycznych ten 
zegarek robi genialną rzecz: zachęca do treningów tych „mniej ruchliwych” 
(tak, przyznaję się). Olbrzymia liczba treningów i monitorowanych danych 
sprawia, że choćby krótkie ćwiczenia stają się ciekawym wyzwaniem, 
z korzyścią dla naszego zdrowia. Tym, którzy już potrafią się zmusić do 
ruchu, z pewnością spodobają się takie funkcje jak np. szablony treningu 
interwałowego, statystyki okrążeń, funkcja analizy rozgrzewki, możliwość 
ustawienia etapów treningu i wiele, wiele więcej.

Jakieś wady?
Dla mnie GTR 4 jest ich pozbawiony, ale głównie dlatego, że nie korzystam 
z płatności zbliżeniowych realizowanych za pomocą smartwatcha. Gdybym 
jednak z tego korzystał, to właśnie tej funkcji w testowanym sprzęcie by 
mi brakowało. Jednak wszystko może się zmienić, bo technicznie smar-
twatch jest przystosowany do zbliżeniowej wymiany danych (ma interfejs 
NFT), pozostaje kwestia dogadania się producenta z obecnymi w Europie 
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firmami realizującymi tego typu płatności. Technicznych przeciwwskazań 
nie ma, tym bardziej, że – jak wspomniałem – Amazfit udostępnia swoje 
API deweloperom aplikacji. Sądzę, że przy rosnącej popularności tej marki 
operatorzy płatności się w końcu „obudzą”. Pamiętajmy, że funkcjonalność 
tego typu sprzętu może wzrastać również po jego zakupie, właśnie dzięki 
aktualizacjom. Amazfit zapowiedział już, że pojawi się funkcja importu 
tras, co w połączeniu z dwuzakresowym pozycjonowaniem satelitarnym 
spodoba się na pewno miłośnikom aktywności terenowych.

Podsumowanie
Amazfit GTR 4 to sprzęt zdecydowanie warty Waszego zainteresowania. 
Estetyczny, funkcjonalny, z bardzo szerokim zakresem dostępnych funk-
cji, których liczba rośnie po każdej aktualizacji oprogramowania. Apple 
na ostatniej konferencji chwaliło się m.in. analizą cyklu menstruacyjnego 
– Zepp OS również to oferuje, choć paniom polecałbym model z jednak 
mniejszą kopertą. Intuicyjna obsługa, doskonałe zarządzanie energią i mnó-
stwo użytecznych danych i funkcji. Amazfit GTR 4 wyceniany jest obecnie 
na 1199 zł. To cena wręcz śmieszna względem możliwości tego sprzętu.
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Smartwatche Amazfit wyróżniały się zawsze świetnymi bateriami 
i rozsądną ceną. GTS 4 na tym nie poprzestaje i do i tak obszernego 
zestawu funkcji dorzuca rozbudowane monitorowanie zdrowia 
i treningów.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Amazfit GTS 4 – mocno usportowiony  |  Paweł Hać

Amazfit GTS 4 
– mocno usportowiony
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To nie wszystko – Amazfit GTS 4 jest jed-
nym z najzgrabniejszych i najładniejszych 
smartwatchy, jakie ostatnio pojawiły się 
na rynku. Dostępny jest w czterech kolo-
rach (czarnym, białym, złotym i różowym 
złotym), a jego wygląd jest bardzo uni-
wersalny i minimalistyczny. Aluminiowa, 
matowa koperta ma bardzo prostą bryłę, 
po obu stronach ma teleskopowe moco-
wania paska. Na spodzie znalazł się zestaw 
czujników optycznych, dekielek nieza-
leżnie od wersji kolorystycznej, zawsze 
jest czarny. Obudowa jest wodoszczelna, 
wytrzymuje ciśnienie do 5 ATM. Bardzo 
dobre wrażenie robi też wyświetlacz: 
duży (przekątna 1,75 cala), jasny i z bardzo 
dobrym nasyceniem kolorów. Obsługuje 
oczywiście funkcję always-on, dziwi nato-
miast to, że nie podświetla się po dotknię-
ciu go palcem, a jedynie po obróceniu 
nadgarstka. Zdecydowanie najbardziej 
interesującym elementem urządzenia 
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jest koronka, która wystaje wyraźnie z obu-
dowy. Obracanie jej przewija menu, wciskanie 
natomiast wywołuje listę aplikacji bądź cofa 
do głównego ekranu, do jej dłuższego przy-
trzymania można też przypisać konkretną 
akcję. Przy obracaniu jej czuć delikatne „cyk-
nięcia”, symulowane przez silnik haptyczny. 
Działa doskonale – wrażenie przewijania 
jest potęgowane tymi stuknięciami, przez co 
korzystanie z niej jest bardziej intuicyjne. GTS 
4 dostępny jest w wersji z paskiem gumo-
wym lub nylonowym. W moim egzemplarzu 
jest ten pierwszy i, choć na pozór sprawia 
wrażenie do bólu klasycznego (ma zwykłą 
sprzączkę i szerokość 20 mm), to został roz-
sądnie unowocześniony. Zaraz za sprzączką 
jest otwór, w który wsuwamy resztę paska, co 
sprawdza się zdecydowanie lepiej niż szlufki.

Zegarek działa na autorskim systemie Zepp 
OS 2.0, skrojonym pod tego typu urządze-
nia. Działa szybko i jest bardzo przejrzysty, 
rzetelnie przetłumaczono go też na język 
polski. Podstawowym widokiem jest oczy-
wiście cyferblat, który można zazwyczaj 
konfigurować. W zależności od wybranej 
tarczy wyświetlają się nam zupełnie różne 
informacje, większość z nich ma też edyto-
walne komplikacje. Możliwości personalizacji 
nie są może ogromne, ale dzięki dużemu 
zróżnicowaniu dostępnych tarcz (zarówno 
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standardowych, jak i dostępnych do pobrania), łatwo znaleźć coś dla siebie. 
Co więcej, te tarcze, które zużywają dużo energii z uwagi na pokazywane 
dane lub animacje, są oznaczone w menu ich wyboru. To bardzo przydatne 
rozwiązanie, jeśli zależy nam na maksymalizacji długości pracy. Każda 
z tarcz może przejść w tryb wyświetlania always-on i w zależności od jej 
typu, na wygaszonym ekranie pokazują się inne dane. To mało przewidy-
walny element, trzeba samodzielnie sprawdzić każdą z nich, by zweryfiko-
wać efekt always-on. Korzystając z zawsze włączonego ekranu oraz robiąc 
30-minutowy trening z GPS co dwa dni, można dobrnąć do 6–7 dni pracy 
bez ładowania (średnie zużycie to około 15% dziennie). Producent dekla-
ruje, że maksymalny czas to nawet 30 dni, aczkolwiek wymaga on włącze-
nia oszczędzania energii i ograniczenia użycia GPS. Niemniej jednak ten 
wynik robi wrażenie, zwłaszcza że wymiary urządzenia nie pozwalają na 
zastosowanie szczególnie dużej baterii.

Poruszanie się po interfejsie urządzenia nie przysparza najmniejszych trud-
ności. Z góry wysuwany centrum sterowania, z dołu powiadomienia. Gesty 
w prawo i w lewo przełączają między kolejnymi widżetami, a dotknięcie 
dowolnego z nich przenosi do bardziej szczegółowego widoku informacji. 
Bardzo spodobał mi się widżet z podsumowaniem z wybranych aplikacji, 
jednym przewinięciem można przejrzeć szybko wszystkie rzeczy, które 
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nas interesują. Główne menu, dostępne po 
wciśnięciu koronki, może mieć układ listy 
lub siatki. Mamy tu zebrane wszystkie pro-
gramy, jest tego naprawdę sporo i aż szkoda, 
że nie są podzielone na sekcje. Zegarek 
pozwala odtwarzać z niego muzykę, zapi-
saną w pamięci urządzenia, obsługuje też 
połączenia telefoniczne (w tym prowadzenie 
rozmów) i odczytywanie SMS. Wyświetla 
też kalendarz, prognozę pogody, ma budzik, 
stoper i minutnik, a także opcję nagrywania 
notatek głosowych. Nietypową aplikacją jest 
timer Pomodoro – to co prawda nic odkryw-
czego, ale nie widziałem dotąd takiej apki 
preinstalowanej na żadnym zegarku. Przydają 
się też Karta Członkowska, czyli aplikacja, 
w której można zapisać i wyświetlać kody 
kreskowe kart lojalnościowych. Gdyby tego 
było mało, pulę aplikacji można rozszerzyć, 
pobierając nowe ze sklepu Zepp. Wszystkie 
są bezpłatne, ich jakość jest zazwyczaj dobra, 
natomiast brak jakiegokolwiek sortowania 
ich w sklepie sprawia, że trudno jest cokol-
wiek znaleźć. Nie ma ich jednak obecnie zbyt 
wiele, więc na razie nie jest to uciążliwe. Dziwi 
mnie to o tyle, że interfejs sklepu z tarczami 
wygląda zupełnie inaczej i jest zdecydowa-
nie bardziej przejrzysty. Urządzenie oferuje 
dwóch asystentów głosowych: własnego, 
działającego offline, ale dostępnego tylko 
w języku angielskim, chińskim, niemieckim 
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i hiszpańskim, a także Alexę od Amazon. Ten drugi jednak nie daje się 
skonfigurować w aplikacji Zepp. Szkoda, bo na co dzień z niego korzystam 
i przydałby mi się choćby do sterowania urządzeniami smart w domu. Ten 
pierwszy jest bardzo podstawowy, można pojedynczymi słowami wywołać 
na przykład wyświetlenie pogody, ale na dłuższą metę do niczego się nie 
przydaje. Bardzo przypadła mi natomiast do gustu funkcja porannego pod-
sumowania, wyświetlająca po przebudzeniu nie tylko informacje o naszym 
śnie, ale też kalendarz, pogodę czy poziom naładowania baterii.

Mam wrażenie, że połowa aplikacji na zegarku służy do monitorowania 
zdrowia. Amazfit GTS 4 oferuje wszystkie standardowe pomiary, takie 
jak tętno, saturacja, monitorowanie snu, poziom stresu, czy częstość 
oddechów. Dla uproszczenia można wykonać jednocześnie pomiar tych 
parametrów (z wyjątkiem snu) za jednym razem, należy jedynie trzymać 
nadgarstek w bezruchu przez 45 sekund. Bardzo podoba mi się to rozwią-
zanie, nie zmusza do skakania między aplikacjami. Tętno mierzone jest 
też w tle, minimalny interwał pomiaru to 1 minuta. Zegarek może wysyłać 
powiadomienia o nietypowych odczytach, wymaga to jednak ustawienia 
maksymalnej częstotliwości pomiaru (a to wpływa na baterię). Urządzenie 
wykorzystuje do oceny aktywności system punktów PAI, który jest miaro-
dajnym standardem, pozwalającym na znacznie bardziej precyzyjną ocenę 
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niż sama liczba wykonanych kroków czy spalonych kalorii. Podgląd wszyst-
kich danych dostępny jest w skróconej formie na zegarku oraz z obszer-
niejszym opisem na smartfonie, w aplikacji Zepp. Dodatkowo dane mogą 
być przenoszone do innych aplikacji fitness, w tej chwili działa integracja ze 
Strava oraz Apple Health, w planach jest dodanie adidas Running.

Monitorowanie codziennej aktywności to jedno, a pomiar efektywności 
treningu to zupełnie inna sprawa. Amazfit GTS 4 rozpoznaje 154 dyscypliny 
sportowe, przez co jest bardzo uniwersalnym urządzeniem. Rozpoznaje 
też automatycznie 8 sportów, w tym bieganie, pływanie czy jazdę rowe-
rem, więc jeśli podczas dojazdu do pracy zapomnimy włączyć pomiaru, 
ten i tak zostanie wykonany. GPS działa błyskawicznie, fix w mieście, przy 
pochmurnym niebie i średniej wysokości zabudowie, łapany jest od kilku 
do kilkunastu sekund, a trasa rysowana jest bardzo precyzyjnie. Producent 
zamierza rozszerzyć możliwości zegarka o wgrywanie tras z pliku GPX, na 
razie jednak tej funkcji nie ma. Aplikacja do treningów jest rozbudowana, 
umożliwia edycję ekranów danych, ustalanie alertów oraz celów, a także 
utworzenie treningu interwałowego bezpośrednio na zegarku (dostępny 
jest dla wybranych sportów, na przykład biegania). Ciekawostką jest też 
funkcja zliczania powtórzeń w treningu siłowym – po wykryciu powta-
rzalnego ruchu, interfejs zegarka wyświetla liczbę powtórzeń, do której 
można później przypisać obciążenie. Po zakończeniu każdego treningu 
wyświetla się podsumowanie, uwzględniające efekt treningowy i wyma-
gany czas regeneracji. Nieczęsto widzę tak szczegółowe informacje na 
smartwatchach.

Przez pewien czas korzystałem z Amazfit GTS 2 i byłem z niego bardzo 
zadowolony. Dwie generacje później GTS 4 jest jednak znacznie lepszym 

Korzystając z zawsze włączonego ekranu oraz robiąc 

30-minutowy trening z GPS co dwa dni, można dobrnąć do 

6–7 dni pracy
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i bardziej dopracowanym urządzeniem. 
Jakość wykonania i ekran są na najwyż-
szym poziomie, świetnie sprawdza się 
też koronka. Interfejs działa płynnie i jest 
bardzo intuicyjny, a możliwości monito-
rowania zdrowia i treningów, zwłaszcza 
jak na smartwatcha, są wręcz niebywałe. 
Za zegarkiem nie nadąża nieco aplikacja 
na smartfonie, zwłaszcza pod względem 
przeglądania sklepu, niemniej raczej 
rzadko się tam zagląda.

Amazfit GTS 4 

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

 Plusy:
• bardzo wszechstronny
• świetny, intuicyjny interfejs
• rozbudowane tryby treningowe

 Minusy:
• niewygodne wyszukiwanie aplika-

cji w sklepie
• Alexa nie działa

Cena: 1199 PLN
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Bardzo mnie cieszy, że w kwestii nosideł mamy coraz większy wybór, 
zarówno jeśli chodzi o przedział cenowy, jak i jakościowy wszelkiej 
maści smart zegarków i opasek. I nie zawsze świetna jakość musi 
oznaczać nie wiadomo jak wysoką cenę. Świetnym tego przykładem 
jest nowy zegarek od Amazfit.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Amazfit GTS4 mini – super jakość za rozsądne pieniądze  |  Maciej Skrzypczak

Amazfit GTS4 mini 
– super jakość za rozsądne pieniądze

SPRZĘT 44

https://twitter.com/mcskrzypczak
https://twitter.com/mcskrzypczak


Submarka Zepp Health wypuściła niedawno, 
bo na początku września, nową linię smart 
zegarków. Wśród nich znalazł się model 
GTS4 mini, który trafił do mnie na testy. Pro-
dukt ten dostępny jest w czterech kolorach 
– Mint Blue, Flamingo Pink, Moonlight White 
oraz Midnight Black. Mnie przypadł ten ostatni.

Po rozpakowaniu dość małego opakowania 
w środku znajdziemy zegarek, kabel do łado-
wania oraz wielojęzyczną skróconą instrukcję. 
Zegarek oczywiście w zestawie z opaskami 
– zbliżonymi w kolorze do wybranego przez 
nas modelu. Są one wykonane z porządnego 
silikonu, jak to jest w zwyczaju w przypadku 
wielu takich nosideł. Koperta zaś to połącze-
nie aluminium oraz szkła – w tym przedziale 
cenowym to chyba dość rzadko spotykane. 
Szkło jest dodatkowo zaokrąglone na kra-
wędziach, dzięki czemu całość jest bardzo 
dobrze spasowana. Do tego zegarek ten jest 
bardzo lekki – razem z opaskami waży 31 g. 
Wyświetlacz to całkiem jasny, 1,65-calowy, 
dotykowy ekran AMOLED o rozdzielczości 
336 × 384 pikseli (co przekłada się na 309 PPI) 
– jest więc też bardzo wyraźny. Pod spodem 
znajdziemy oczywiście czujniki oraz złącze 
ładowania. Niestety, to ostatnie nie jest stan-
dardowe, więc dobrze pilnować kabelka, bo 
w razie jego zgubienia może być problem… 
Na boku urządzenia mamy jedyny przycisk 
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fizyczny przypominający nieco koronę 
zegarka (nawet się kręci, acz nic to nie robi).

Nosidło działa pod kontrolą systemu Zepp 
OS. Działa on szybko i sprawnie. Tyle i aż 
tyle. Bo czego chcieć więcej. Oczywiście 
prócz wskazywania czasu, GTS4 mini 
potrafi nieco więcej. Oferuje na przykład 
monitorowanie naszego rytmu serca, 
poziomu tlenu we krwi czy stresu. Może 
też zbadać przebieg naszego snu. Na pod-
stawie tego wszystkiego wyliczane jest 
też nasze PAI, czyli swego rodzaju punkty 
zdrowia. Najlepiej, jeśli mamy tych punk-
tów ponad 100. Aby to osiągnąć, musimy 
się ruszać. Również do tego GTS4 mini się 
bardzo dobrze nadaje.

Inteligentny zegarek od Amazfit ma 
przygotowanych aż 120 różnych dziedzin 

SPRZĘT 46



sportu, które możemy monitorować, łącz-
nie ze sportami elektronicznymi (sic!) lub… 
grami planszowymi i karcianymi (sic!!!). 
Z drugiej strony, przy takich grach można 
się czasami literalnie napocić (nieraz mi się 
zdarzyło przy grze w Rocket Leauge), a co 
za tym idzie – spalić nieco kalorii. Aktyw-
ności mogą się odbywać na lądzie, ale też 
i w wodzie – zegarek gwarantuje działanie 
do 5 ATM.

Jeśli chodzi o łączność z telefonem, to jak 
najbardziej możemy otrzymywać różne 
powiadomienia z aplikacji. Współpraca 
z iPhone’em kończy się na tym. Jeżeli mamy 
urządzenie pod kontrolą systemu Android, 
będziemy mogli dodatkowo używać krót-
kich odpowiedzi na wiadomości tekstowe 
bezpośrednio z zegarka. Niestety, nie mamy 
możliwości rozmawiać z pomocą GTS4 mini, 
gdy otrzymujemy połączenie przychodzące. 
Na ekranie pojawi się nam po prostu numer 
lub nazwa dzwoniącego z opcją ignorowania 
(czyli ktoś dalej będzie dzwonił) lub odrzu-
cenia połączenia.

Amazfit GTS4 mini wyposażony został 
w baterię o pojemności 270 mAh. Może na 
pierwszy rzut oka nie wydaje się to dużą 
pojemnością, ale według zapewnień pro-
ducenta, ma nam to wystarczyć na dwa 
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tygodnie normalnej pracy lub nawet do półtora miesiąca w trybie 
oszczędzania baterii. I rzeczywiście takie wyniki są osiągalne!

Podsumowując, Amazfit GTS4 mini to wykonany z solidnych materiałów 
oraz w staranny sposób inteligentny zegarek, który zapewnia praktycznie 
wszystkie potrzebne dziś funkcje takiego urządzenia. Nie tylko możemy 
dzięki niemu monitorować nasze parametry, ale też rożnego rodzaju 
aktywności. Do tego nie musimy się martwić, aby ładować go codziennie 
– zamiast tego trzeba pamiętać co dwa tygodnie, gdzie mamy kabelek do 
ładowania. A jeśli dodamy do tego całkiem niezłą cenę – 600 zł, to otrzy-
mamy świetny sprzęt za przystępne pieniądze!

Amazfit GTS4 mini     

Producent: Amazfit 
Cena: 599 PLN
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W naszej redakcji mieliśmy już kilka modeli smartwatchy marki 
Amazfit, marka wyraźnie stara się zintensyfikować swoją obecność na 
polskim rynku. Zapraszam na krótki przegląd aż 12 modeli tej marki. 

Smartwatche Amazfit 
– masz w czym wybieraćDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Smartwatche Amazfit – masz w czym wybierać  |  Dariusz Hałas
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Amazfit GTS 4
Również topowy model, ale o prostokątnym kształcie. Największy wyświetlacz 
w gamie, aż 1,75” Ultra HD AMOLED, smukły (9,9 mm) metaliczny korpus, również 
superdokładne, dwuzakresowe pozycjonowanie satelitarne, połączenia telefoniczne 
via Bluetooth (5.0), ponad 150 wbudowanych trybów sportowych i rozpoznawanie 
ćwiczeń siłowych, najnowszy Zepp OS 2.0 z dodatkowymi mini aplikacjami, 8 dni 
pracy na baterii i wodoodporność do 5 ATM.

Cena: 1199 PLN

Amazfit GTR 4
Topowy model w gamie marki. Wyświe-
tlacz 1,45” HD AMOLED, elegancki styl 
z metalicznym korpusem, unikalne, 
superdokładne dwuzakresowe pozy-
cjonowanie satelitarne dzięki antenie 
z polaryzacją kołową, połączenia tele-
foniczne via Bluetooth (5.0), 14 dni pracy 
na baterii, najnowszy Zepp OS 2.0 z eko-
systemem miniaplikacji, automatyczne 
rozpoznawanie ćwiczeń siłowych i ponad 
150 wbudowanych trybów sportowych, 
do tego wodoodporność do 5 ATM.

Cena: 1199 PLN
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Amazfit GTR 3
Jeden z rekordzistów „życia” na baterii, 
o klasycznym wyglądzie. Ten model może 
pracować nawet 21 dni bez ładowania (przy 
normalnym użytkowaniu, w trybie ener-
gooszczędnym, znacznie dłużej). Mamy tu 
wyświetlacz HD AMOLED 1,39”, pozycjo-
nowanie satelitarne z 5 systemów nawiga-
cyjnych, system Zepp OS, rozpoznawanie 
ćwiczeń i ponad 150 trybów sportowych. 
Także tu mamy klasyczne pokrętło do 
łatwiejszej obsługi.

Cena: 599 PLN 

Amazfit GTR 3 Pro
Kolejny przykład eleganckiego smartwatcha. 
Ten model wyposażony jest w wyświetlacz 
1,45” Ultra HD AMOLED, pracuje pod kon-
trolą system Zepp OS i również ma wsparcie 
zewnętrznych aplikacji, klasyczne pokrętło 
do sterowania ułatwia obsługę. Automa-
tyczne rozpoznawanie ćwiczeń siłowych 
i ponad 150 trybów sportowych, nie zabrakło 
możliwości przechowywania i odtwarzania 
muzyki, wytrzymałość pod wodą do 5 ATM, 
12 dni pracy na jednym ładowaniu.

Cena: 799 PLN
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Amazfit GTS 4 Mini
Kompaktowe gabaryty i ponadprzeciętna 
wydajność w jednej niewielkiej, prostokątnej 
kopercie z ekranem 1,65” HD AMOLED. Zega-
rek ten oferuje ponad 120 różnych typów 
treningów, rozpoznaje automatycznie 7 dys-
cyplin. Wszechstronnie ustala lokalizację, 
korzystając nawet z 5 systemów satelitarnych. 
System Zepp OS z zewnętrznymi aplikacjami. 
Smukłość nie oznacza też braku wodoodpor-
ności, bo sprzęt wytrzymuje ciśnienia do 5 
ATM. Na baterii wytrzyma 15 dni.

Cena: 599 PLN

Amazfit GTS 3
Smukła i lekka konstrukcja z prostokątną 
kopertą. Duży wyświetlacz HD AMOLED 
1,75”, system Zepp OS ze wsparciem aplika-
cji zewnętrznych. Również ten zegarek ma 
ponad 150 trybów sportowych i rozpoznaje 
do 8 dyscyplin automatycznie, na jednym 
ładowaniu w normalnym trybie użytkowa-
nia wytrzymuje 12 dni. Również tu mamy 
możliwość ustalania naszej lokalizacji na 
podstawie danych z 5 systemów pozycjono-
wania satelitarnego.

Cena: 599 PLN
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Amazfit Band 7
Sportowa, cyfrowa opaska, z którą 
zapomnisz o ładowaniu. Żywotność 
tego sprzętu sięga 18 dni na jednym 
ładowaniu akumulatora, wyświetlacz 
wysokiej jakości HD AMOLED w roz-
miarze 1,47”. Sprzęt rozpoznaje auto-
matycznie 4 dyscypliny sportowe, ma 
wbudowanych ponad 120 treningów, 
monitoruje cykl miesiączkowy. Całość 
pracuje pod kontrolą systemu opera-
cyjnego Zepp OS. Również ten sprzęt 
jest wodoodporny, wytrzymując 
ciśnienie do 5 ATM.

Cena: 259 PLN

Amazfit Bip U Pro
Dobry sprzęt na początek przygody ze 
smartwatchami, szczególnie gdy nie chcesz 
wydać zbyt dużo. Precyzyjny GPS, kolorowe 
obudowy, prostokątna koperta, monito-
rowanie cyklu miesiączkowego, ponad 60 
trybów treningowych, wodoodporność do 
5 ATM. Wszystkie informacje są tu prezen-
towane na ekranie o przekątnej 1,45”. Jed-
nak zdecydowanie jednym z największych 
atutów tego smartwatcha jest cena. Model 
dostępny w różnej kolorystyce.

Cena: 299 PLN
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Amazfit GTS 2 Mini
Jeden z najtańszych smartwatchy z prosto-
kątną kopertą i wyświetlaczem zdolnym do 
pracy w trybie Always-on. Sprzęt ten ma 
wbudowane ponad 70 różnych typów tre-
ningów, na jednym ładowaniu wytrzymuje 
14 dni. Oczywiście nie zabrakło wodood-
porności (ciśnienie do 5 ATM). To niewielki, 
ale też atrakcyjnie wyceniony, o smukłej 
i lekkiej konstrukcji zegarek, który również 
zapewni paniom monitorowanie cyklu mie-
siączkowego i pozwoli zarządzać własną 
kondycją i zdrowiem.

Cena: 399 PLN

Amazfit Bip 3 Pro
Udane połączenie dużego wyświetlacza z atrakcyjną 
cenę. Ten model wyposażono w ekran o przekątnej 1,69”. 
Dokładną lokalizację w dowolnym miejscu na świecie 
zapewnia obsługa czterech systemów pozycjonowania 
satelitarnego, sprzęt ma ponad 60 wbudowanych cykli 
treningowych, wytrzymuje na jednym łado-
waniu 14 dni przy normalnym 
trybie użytkowania (w trybie 
energooszczędnym jest to 
znacznie dłużej). Wodood-
porność do 5 ATM.

Cena: 299 PLN 
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Amazfit T-Rex Pro
Kolejny superwytrzymały model smartwatcha dla użytkowników wymagających 
ponadprzeciętnej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. Sprzęt wytrzymuje ciśnienie 
pod wodą do 10 ATM, spełnia militarne standardy odporności, wytrzymuje na jednym 
ładowaniu 18 dni. Oczywiście nie mogło zabraknąć automatycznego rozpoznawania do 
8 dyscyplin sportowych oraz ponad stu wbudowanych trybów sportowych. Jednocze-
śnie atutem jest też atrakcyjna cena.

Cena: 599 PLN

Amazfit T-Rex 2
To sprzęt dla miłośników aktywności w naj-
trudniejszych warunkach terenowych. Super-
wytrzymały sprzęt o taktycznym wzornictwie, 
spełniający militarne standardy odporności 
na czynniki zewnętrzne. Obsługa dwuzakre-
sowego pozycjonowania (antena z polaryzacją 
kołową), czas pracy na baterii to aż 24 dni, 
co wystarczy na naprawdę długą wyprawę 
w rejony pozbawione prądu. Wodoszczelność 
tutaj to aż 10 atmosfer. Treningi i rozpoznawa-
nie aktywności jak w topowych modelach. 

Cena: 1199 PLN 
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My name is Bond… James Bond. Tak mi się kojarzy, w pierwszym 
odczuciu, najnowszy zegarek od Withings – model Horizon. Dlaczego 
James Bond? Bo agent 007 na co dzień chodzi z Omegą Seamaster na 
ręku, a Horizon jest do niej bardzo podobny. I bardzo dobrze.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Withings Horizon – najbardziej stylowy smartwatch na rynku  |  Dominik Łada

Withings Horizon 
– najbardziej stylowy smartwatch na rynku
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Zegarek hybrydowy
Withings Horizon to de facto inaczej wyglądający ScanWatch, którego 
opisywał u nas wcześniej Paweł Hać. Twórcy Horizona idą niejako pod 
prąd – nie przebijają głową muru. Zamiast na siłę projektować i dodawać 
kolejne, nie do końca potrzebne funkcje, projektanci Withingsa zdecydo-
wali się zmienić wygląd ScanWatcha, dodając mu wyjątkowego charakteru. 
Horizon to w zasadzie ScanWatch na sterydach. Horizon i jego starszy brat 
ScanWatch, to zegarki hybrydowe, czyli z jednej strony prawdziwe zegarki 
z krwi i kości, jednocześnie z drugiej strony posiadające pewne możliwości 
smart. W przypadku produktów Withings są to niebagatelne możliwości, 
gdyż funkcje dotyczące mierzenia naszego stanu zdrowia są jednymi z naj-
lepszych, jeśli nie najlepszymi na rynku.

Zegarek nurkowy
Horizon to pełnoprawny „nurek”. Klasyczny wygląd, ruchomy bezel, flu-
orescencyjne indeksy, wodoodporność do 10 ATM (czyli 100 m). Do tego 
w komplecie, w jednym eleganckim pudełku mamy silikonowy, spor-
towy pasek oraz stalową bransoletę. Silikonowy pasek idealnie sprawdzi 
się właśnie np. w wodzie, podczas pływania, a elegancka bransoleta 
będzie na wieczór.
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Budowa
Nie wiem, jak zacząć. Jestem absolutnie 
zauroczony wyglądem. To klasyczny zega-
rek w najlepszej możliwej formie i rozmia-
rze. Stal szczotkowana, prawdziwa. Szafir 
zamiast jakiegoś tam udawanego, synte-
tycznego szkła. Wspomniana wcześniej 
wodoodporność 10 ATM (100 m) spraw-
dzona w boju. Fluorescencyjne indeksy 
świetnie widoczne w nocy lub pod wodą. 
Withings Horizon dostępny jest w rozmia-
rze 43 mm oraz w dwóch kolorach – nie-
bieskim i zielonym. Oba kolory bardzo 
eleganckie, pasujące zarówno do garni-
turu, jak i do uprawiania sportu.

Bardzo istotną dla mnie kwestią jest waga 
zegarka. Lubię czuć, że mam coś na ręku. 
Wiem, że wiele osób wręcz odwrotnie, 
woli jak najmniej obciążać swój przegub. 
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Horizona czujesz na ręku i masz poczucie, że to jest coś solidnego, coś 
z najwyższej półki. Koperta z zegarkiem waży 72 g, a z metalową bransoletą 
już 150 g. Dla porównania Apple Watch 7 ze sportowym paskiem fluoroela-
stomerowym to „tylko” 65 g.

Bateria starcza na ponad 30 dni użytkowania wykorzystującego pełnię 
możliwości. Ale to nie wszystko, bo po tym czasie mamy jeszcze… około 20 
dni w trybie rezerwowym, który mierzy czas, nasze kroki i sen. Są to dość 
szokujące wartości. Używam go przedpremierowo od maja, mamy wrze-
sień, a ładowałem go dopiero dwa razy.

Zdrowie
Nasze zdrowie jest priorytetem dla Withings. Withings to francuska firma, 
która ściśle współpracuje z największymi ośrodkami badawczymi we Fran-
cji i UE. Produkty Withings mają certyfikaty medyczne potwierdzające 
jakość pomiarów z nich wykonywanych.

Withings Horizon prócz standardowego pomiaru tętna, jest w stanie zmie-
rzyć też EKG oraz poziom tlenu we krwi Sp02 – wystarczy uruchomić 
odpowiedni tryb, nakryć ręką zegarek i poczekać 30 sekund.
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Jednak kluczowym dla mnie jest pomiar snu. Jeśli akurat nie noszę go 
w ciągu dnia, to codziennie zakładam Horizona do snu. Poza świetnym 
pomiarem faz i czasu oraz analizie wyników Horizon umie zrobić dwie 
najważniejsze dla mnie rzeczy – wykryć bezdech oraz… chrapanie. OK, ta 
druga opcja jest niestety potwierdzeniem słów mojej żony – już nie mogę 
się wykręcić, że „wcale nie chrapałem, wydawało Ci się…”.

Oprogramowanie
Wszystkie dane zapisywane są w aplikacji Health Mate, która jest jedną 
z najlepszych, jeśli nie najlepszą tego typu aplikacją na rynku. Bardzo czy-
telny interfejs z opisem naszych wyników, możliwość eksportu i udostęp-
niania danych naszemu lekarzowi czy podpinanie pod jedno konto np. 
innych domowników. Tak powinny wyglądać inne aplikacje. Deweloperzy 
mogą uczyć się UI i UX od twórców Withingsa.

Sport
Withings Horizon, jak na rasowego nurka przystało, idealnie sprawdza się 
w roli trackera naszej aktywności fizycznej. Posiada wbudowany 3-osiowy 
akcelerometr, umożliwiający bardzo precyzyjne pomiary. W połączeniu 
z autorskimi algorytmami, rozwijanymi od ponad 10 lat, mamy bardzo 
dokładne wyniki zapisywane w aplikacji.
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Wszystkie treningi są zapisywane wraz 
z lokalizacją, gdzie się odbywały, dzięki 
zastosowaniu Connected GPS. Zegarek 
ma możliwość mierzenia ponad 30 aktyw-
ności/sportów. Wybranych pięć możemy 
skonfigurować jako skróty w menu 
zegarka, w dowolnym momencie możemy 
oczywiście wymienić je w aplikacji na 
inne.

Dla mnie zawsze bardzo istotną była moż-
liwość integracji używanych przeze mnie 
trackerów ze Stravą. Withings Horizon 
oczywiście ma tę funkcję wbudowaną 
z automatu w aplikację Health Mate. 
Dzięki temu nic mi nie umyka z moich 
treningów. Chodziłem, biegałem, pływa-
łem czy jeździłem na rowerze. Wszystkie 
te aktywności poprawnie zapisywały 
się w Stravie, zachowując wszystkie nie-
zbędne parametry aktywności – tętno, 
średnie czasy, odległości itd.
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Dwa minusy
W zasadzie z mojej perspektywy Withings Horizon to produkt bez wad. 
Wygląda genialnie i jest wystarczająco smart. Jednak nie ma róży bez kolców.

Powiadomienia to pierwszy minus. Niestety ekran jest malutki i można 
na nim zobaczyć powiadomienia tylko w momencie ich dostania. Nie ma 
możliwości podglądu archiwalnych powiadomień, odpowiedzi na nie itp. 
Jeśli nie odczytamy powiadomienia w momencie zawibrowania zegarka, to 
zwyczajnie nam ucieknie. Niestety, coś za coś – albo wygląd i funkcje ana-
logowe, albo pełen „smart”.

Drugi minus to brak możliwości płacenia zegarkiem, do czego jestem bar-
dzo przyzwyczajony. Brak potrzeby wyjmowania telefonu czy portfela 
z kieszeni lub plecaka to wygoda, której nie trzeba nikomu tłumaczyć. 
Z drugiej strony, choć to jest bardzo wygodne, to tak naprawdę niewiele 
osób z tego korzysta. Nawet ostatnio byłem świadkiem, gdy jeden ze zna-
nych i popularnych blogerów, płacił kartą, mając na przegubie smartwat-
cha i w ręku smartfona. Na moje pytanie, dlaczego tak „oldschoolowo” 
dokonuje transakcji, odpowiedział mi, że „jakoś nie może się przekonać do 
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tego, aby płacić zegarkiem lub telefonem”. 
I mówię tutaj o osobie zajmującej się na co 
dzień technologią, a co dopiero o zwykłych 
„Kowalskich”. Myślę, że dla większości ten 
minus będzie niezauważalny.

Co znajdziemy w zestawie?
W Withings dobrze zrozumieli, o co chodzi 
w pierwszym wrażeniu. Pudełko jest zawsze 
tym, od czego zaczyna się „podróż”. Pierwsze 
wrażenia przekładają się zawsze później na 
satysfakcję z dokonanego zakupu, a potem 
użytkowania produktu. Pudełko od Horizona 
i to, jak sam zegarek jest w nim zaprezento-
wany, to pierwsza klasa.

W zestawie z zegarkiem oczywiście jest 
kabel ładujący, pasujący też do „zwykłego” 
ScanWatch, oraz wspomniane dwa paski, 
a w zasadzie pasek silikonowy-sportowy oraz 
elegancka stalowa bransoleta. Paski mają 
standardowy rozmiar mocowania 20 mm, 
dzięki czemu możemy zawsze dobrać sobie 
inny, uniwersalny pasek. W pudełku znaj-
dziemy też specjalne narzędzia do rozkucia 
stalowej bransolety i dostosowania jej roz-
miaru do obwodu naszej ręki.

Ja i Horizon
Withings Horizon zmienił moje podejście do 
smartzegarków. Dzięki niemu wróciłem do 

Na początku konfiguracji Horizon zgłasza się jako… ScanWatch.
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zwyczajów, jakie miałem przed erą „smart”. 
Wcześniej nosiłem zegarki dostosowane 
do różnych aktywności, pory dnia czy ele-
gancji. Gdy nastały czasy „smart”, uległem 
dość mocno modzie na zamykanie kółek.

Odkąd pojawił się Horizon, wróciłem do 
starych nawyków. Zacząłem ponownie 
zmieniać zegarki w zależności od tego, co 
na siebie włożę, czy mam spotkania biz-
nesowe, czy uprawiam sport. Znów cieszę 
się ze zmian. Cieszę się przede wszystkim 
z tego, że mam możliwość nosić coś wyjąt-
kowego, coś, co wygląda świetnie, zarówno 
elegancko, jak i sportowo.

Najczęściej śpię w Horizonie, bo ma 
świetne pomiary snu z informacją 
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o chrapaniu i, co najważniejsze, o bezdechu. Gdy mam bardziej formalne 
spotkanie, też obowiązkowo Horizon ląduje na mojej ręce.

Horizon jako jedyny zegarek na rynku daje nam poczucie posiadania nor-
malnego, klasycznego zegarka, jednocześnie bez konieczności zrezygnowa-
nia z bycia nowoczesnym, bycia „smart”.

Podsumowując
To nie jest zegarek dla wszystkich. To zdecydowanie zegarek dla osób, które 
chcą mieć prawdziwy zegarek tylko z funkcjami smart, a nie na odwrót. 
To propozycja dla wszystkich tych, którzy są wrażliwi na wygląd, design. 
Dla tych, którzy nie lubią zastanawiać się codziennie, gdzie jest ładowarka. 
Wreszcie dla tych, którzy nie są niewolnikami powiadomień i tych, co nie 
mają FOMO. Withings Horizon jest dla tych, którzy stawiają na kontrolę 
swojego zdrowia i uprawiając sport, cieszą się z faktu „uprawiania”, a nie 
analizy postępów w trakcie treningu. Dla nich Horizon będzie idealnym 
dodatkiem, elementem garderoby.

Withings Horizon kosztuje 2399 PLN, a dystrybutorem w Polsce jest firma 
Alstor.
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Zawsze jest tak, że przychodzi nowy model. Ciekawiło mnie bardzo, jak 
flagowy zegarek Garmina zmieni się w nowej wersji. Używałem do tej 
pory Garmina Fenix 6 Pro. Wybrałem go z powodu świetnych trybów 
sportowych oraz wbudowanych map. Jaki więc jest Garmin z serii 7?

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Fenix 7 – pierwsze otwarcie   |  Adalbert Freeman

Garmin Fenix 7 
– pierwsze otwarcie 
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Do testów otrzymałem Garmin Fenix 7 z firmy x-kom. Jest to w tej chwili 
właśnie odpowiednik mojego 6 Pro. Niestety nie miałem możliwości wypró-
bować zegarka jeszcze podczas treningu. Jednak w następnych numerach 
opiszę dokładnie, jak sprawuje się w trakcie aktywności.

Na pierwszy rzut oka zegarek nie zmienił się znacząco. Jednak sprawne oko 
wychwyci kilka subtelnych różnic. Po pierwsze, zmieniono umiejscowienie 
śrub na górnej części koperty. To dodało delikatności i lekkości w wyglą-
dzie zegarka. Nadal mamy jednak dosyć spory czasomierz. Moja wersja ma 
47 mm. Jest wersja mniejsza 7s, która ma rozmiar 42 mm oraz większa, 7x 
o rozmiarze 51 mm. Szkiełko w podstawowej wersji to Power Glass, zaś naj-
droższa w każdym rozmiarze ma szkło szafirowe o nazwie Power Sapphier. 
Ramka może być ze stali nierdzewnej lub z tytanu. Tylna pokrywa w każdej 
wersji jest metalowa, zaś obudowa z polimerów. Paski praktycznie są nie-
zmienione, z łatwym systemem ich zmiany o nazwie QuickFit. Standardowo 
pasek jest silikonowy. 
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To, co najbardziej wyróżnia nową serię zegar-
ków, to ekran. Właściwie to nie sam ekran, ale 
możliwości jego obsługi. Pierwszy raz w tak 
zaawansowanym zegarku sportowym mamy 
zastosowany ekran dotykowy. Nie do końca 
ta zmiana do mnie przemawia. Moim zdaniem 
niewiele zmienia w łatwości obsługi, a podczas 
uprawiania sportu nie jest to wygodne roz-
wiązanie. Na szczęście podobnego zdania byli 
projektanci i dali możliwość wyłączenia dotyku 
w całym zegarku lub w poszczególnych funk-
cjonalnościach. Więc w moim przypadku mam 
wyłączony dotyk we wszystkich profilach spor-
towych. W ekran może też być wbudowany 
system ładowania ze światła słonecznego. 
Sam wyświetlacz w specyfikacji jest opisany 
tak samo, jak ten w starszym modelu zegarka, 
mam jednak obserwację, że jest bardziej nasy-
cony i bardziej czytelny. 

Wspomniałem o ładowaniu słonecznym. Dzięki 
zastosowaniu tego rozwiązania mamy wydłu-
żony czas pracy w trybie zegarka do 22 dni 
lub 73 godz. w trybie GSM. W zwykłej wersji 
mamy 18 dni lub 57 godz. w trybie GSM. Teore-
tycznie mógłbym przejechać swój wyścig ultra 
Poland Gravel Race bez ładowania zegarka. To 
jest świetny wynik, jeśli mamy w pamięci, że 
jeszcze do niedawna podczas triatlonu wiele 
osób wymieniało zegarki, bo działały tylko 
kilka godzin. Świetnym pomysłem jest prze-
chodzenie w tryb oszczędzania baterii podczas 
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naszego snu. Monitorowanie snu odbywa 
się tak samo jednak wszystkie inne funkcje, 
skoro są niepotrzebne, są wyłączone. Mamy, 
podobnie jak opisywałem w Garmin Enduro, 
menedżera zasilania, by jeszcze dokładniej 
monitorować zużycie energii.

W zegarkach zmieniono obsługę systemów 
lokalizacji. Zastosowano obsługę GNSS, 
które wspomagają się, gdy sygnał GPS z jed-
nego systemu jest za słaby. Dodano też 
zmianę działania Wi-Fi. Teraz można bezpo-
średnio wgrywać mapy topograficzne Topo-
activ bez użycia komputera oraz aplikacje ze 
sklepu Connect IQ.

Wbudowane aplikacje sportowe pozwalają 
na realizację wielu aktywności. Mamy do 
dyspozycji od zwykłego spaceru do zjazdów 
narciarskich. Trudno wymienić wszystkie 
wbudowane sporty, a nawet jeśli jakiegoś 
nie ma, można samemu go stworzyć na 
podstawie wbudowanych. Fenix jednak to 
nie same aktywności, ale także możliwość 
dodatkowych funkcjonalności podczas 
treningu czy zawodów. Mamy dodatkowe 
pomiary dynamiki biegów narciarskich czy 
jazdy na rowerze górskim. Mamy, z czego 
najczęściej korzystam, funkcję ClimbPro 
– w zaplanowanych kursach informację 
o bieżących i zbliżających się wzniesieniach. 
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Ich nachyleniu, odległości i profilu. Podczas 
biegania używam funkcji PacePro, o której 
więcej pisałem przy Feniksie 6. Nowością 
jest monitorowanie wytrzymałości podczas 
biegu i jazdy rowerem. Szczególnie to poję-
cie jest znane z maratonów jako „ściana” 
czy „bomba” przy jeździe na rowerze. 
Możemy przewidywać, kiedy taki kryzys 
nadchodzi i mu zapobiegać. Dla mnie to 
jedna z najważniejszych funkcji i pierwsza 
do sprawdzenia na treningu. Mamy świetny 
system proponowania codziennych tre-
ningów oraz statystyki efektywności, które 
wyświetlają zaawansowane pomiary tre-
ningowe obejmujące dane dynamiki biegu, 
pułap tlenowy uwzględniający tempera-
turę otoczenia i wysokość, dopasowanie 
biegu, doradcę odpoczynku i inne dane.

Zegarek monitoruje stan naszego zdrowia, 
korzystając z czujników biometrycznych. 
Mamy zastosowany nowy czujnik tętna wer-
sja IV. Garmin wprowadził pomiar zmienności 
tętna, który wskazuje intensywność aktyw-
ności. Technologia Garmina działa w końcu 
również pod wodą i mogę nareszcie pływać 
bez pasa piersiowego. Mamy oczywiście pul-
soksymetr do śledzenia natlenienia krwi oraz 
nowy system monitorowania snu. Zegarek 
także monitoruje oddech, może monitoro-
wać picie wody czy naszą „body battery” 
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do określenia gotowości do aktywności lub 
potrzeby odpoczynku.

Telefon zachował funkcjonalności smart. Czyli 
są powiadomienia z telefonu, zarządzanie 
muzyką oraz płatności zbliżeniowe. Warto 
wspomnieć, że coraz większa liczba banków 
współpracuje z systemem Garmin Pay. 

To, co mnie szczególnie ucieszyło, to możli-
wość ustawienia wszystkich funkcji zegarka 
z aplikacji Connect Garmin na telefonie. Nie 
musimy przeszukiwać wszystkich opcji na 
niewielkim ekranie zegarka. Dużo wygodniej 
jest to ustawić na smartfonie.

Jest jeszcze jeden świetny element, o któ-
rym chciałbym wspomnieć. To funkcje 
bezpieczeństwa i monitorowania. Wspomi-
nałem już o tej funkcji podczas opisywania 
liczników rowerowych, ale warto je tu przy-
pomnieć. W momencie zagrożenia możemy 
wysłać informację na wybrany numer. Co 
istotne, taka informacja jest także wysyłana 
podczas wykrycia zdarzenia. To jednak, co 
dla mnie jest odkryciem, to wbudowana 
świecąca dioda w zegarek o wielkości 
51 mm. Dioda jest nad złączem paska i jest 
świetnie widoczna, gdy idziemy lub bie-
gamy. Światło może mieć kilka poziomów 
świecenia lub świecić światłem czerwonym. 

SPRZĘT 71



Jest więc naszym światłem ostrzegającym dla innych uczestników ruchu 
drogowego. Szczególnie przydatna opcja w obecnych warunkach pogo-
dowych i w naszej strefie czasowej, gdy szybko zapada zmrok.

Jaki jest dla mnie Garmin Fenix 7? Jest świetnie przygotowanym następcą 
Garmina poprzedniej generacji. Jest niekwestionowanym liderem w seg-
mencie zegarków sportowych oraz coraz częściej gości na nadgarstkach 
ludzi aktywnych, ale niezwiązanych ze sportem. Ma nowoczesne rozwią-
zania, świetny wygląd oraz cały ekosystem śledzenia i monitorowania 
naszego stanu zdrowia. 

Zegarek do testów przekazała mi firma x-kom, w której sklepie interneto-
wym można zamówić wszystkie wersje Garmin Fenix 7.
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Realizuj swoje cele ze wsparciem całodobowego monitorowania 
zdrowia i kondycji, inteligentnych funkcji oraz zaawansowanych 
aplikacji sportowych - wszystko to w stylowym smartwatchu, który 
działa do 16 dni na jednym ładowaniu baterii.

Garmin epix™DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Garmin epix™  |  Dominik ŁadaSprzęt
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Garmin prezentuje epix™, sportowy smartwatch klasy premium z jasnym 
wyświetlaczem AMOLED. Dzięki szafirowej soczewce i tytanowemu beze-
lowi, epix wygląda równie dobrze zarówno w sali konferencyjnej, jak i na 
siłowni. Bateria wystarcza nawet na 16 dni, więc użytkownicy mogą polegać 
na swoim zegarku przez całą dobę, kontrolując w tym czasie sen i poziom 
energii, bijąc kolejne rekordy życiowe lub przygotowując się do następ-
nej wielkiej wyprawy. Dzięki monitorowaniu stanu zdrowia, aktywności 
i zaawansowanym funkcjom treningowym, a także inteligentnym powiado-
mieniom, epix pomaga sportowcom w pełni wykorzystać każdą chwilę.

"Zaprojektowany z myślą o aktywnym stylu życia epix, to uniwersalny 
sportowy zegarek klasy premium z wyświetlaczem AMOLED i wyjątkową 
żywotnością baterii. Został stworzony, by zapewnić niezbędną funkcjonal-
ność z zakresu monitorowania zdrowia, kondycji, treningów i regeneracji 
bezpośrednio na nadgarstku. Każdy ma własne cele czy ambicje i nieza-
leżnie od tego, jakie są Twoje, epix będzie Ci towarzyszył na każdym kroku, 
dostarczając niezbędnych wskazówek i motywacji." - mówi Dan Bartel, 
wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej. 

Stylowy wygląd i niezrównana użyteczność
Stworzony do noszenia na co dzień, epix łączy wytrzymałą konstrukcję, 
wysokiej jakości materiały, takie jak szafir i tytan, z jasnym wyświetlaczem 
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AMOLED o przekątnej 1,3'' z funkcją always-
-on. Codzienne korzystanie ze smartwatcha 
oraz map jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki 
integracji interfejsu dotykowego ze spraw-
dzonymi przyciskami sterującymi. Użytkow-
nicy mogą doskonalić swoją formę i technikę 
korzystając z łatwych do naśladowania ani-
macji treningowych, m.in. treningu siłowego, 
cardio i jogi. Paski z mechanizmem szybkiego 
odłączania QuickFit™, umożliwiają szybką 
zmianę paska w drodze z pracy na trening. 
Dopasuj epix do swojego stylu wybierając 
z szerokiej gamy skórzanych, zamszowych 
i silikonowych pasków oraz bransolet. 

Zaawansowane monitorowa-
nie zdrowia i aktywności 
Smartwatch epix posiada najszerszy w ofercie 
Garmin zakres funkcji monitorowania zdro-
wia 24/7 oraz  jest wyposażony w narzędzia, 
które pomagają użytkownikom lepiej poznać 
swoją ogólną kondycję, w tym: nadgarstkowy 
pomiar tętna (z możliwością samodziel-
nego ustawienia alertów o zbyt wysokim 
lub niskim tętnie1), monitorowanie oddechu 
i stresu, zaawansowane monitorowanie snu 
wraz z jego oceną oraz pomiar rezerw energii 
organizmu Body Battery™. Epix dotrzymuje 
kroku nawet najbardziej aktywnym, dzięki 
szerokiej gamie aplikacji sportowych do 
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ćwiczeń na siłowni, gry w tenisa, wspinaczki, boulderingu, golfa, surfingu, 
narciarstwa, i wielu innych dyscyplin.

Innowacyjne treningi 
Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie do biegu na 5 km, czy 
na dłuższych dystansach, epix pomoże przygotować biegaczy startu za 
pomocą bezpłatnych, dostosowanych do poziomu kondycji planów trenin-
gowym Garmin Coach. Dla biegaczy startujących na dłuższych dystansach, 
epix oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji treningowych, takich 
jak PacePro™. Pozwala ona utrzymać tempo biegu na właściwym poziomie 
dzięki wskazówkom dostosowanym do stopnia trudności trasy, a także 
funkcji Real-Time Stamina, która pozwala kontrolować i zarządzać wysił-
kiem podczas aktywności, aby uniknąć wyczerpania. Treningi staną się jesz-
cze bardziej efektywne za pomocą codziennych wskazówek treningowych, 
dostosowanych do poziomu sprawności użytkownika, historii treningowej, 
czasu regeneracji i danych biometrycznych. 

Najwyższa jakość nawigacji
Wybierasz się w podróż? Epix oferuje wielopasmową częstotliwość 
i obsługę wielu GNSS, która umożliwia, lepsze i dokładniejsze ustalanie 
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współrzędnych. Zegarki epix wersji Sapphire są fabrycznie wyposażone 
w mapy TopoActive, a mapy całego świata można pobrać bezpłatnie za 
pośrednictwem Wi-Fi®. Zaktualizowane mapy narciarskie SkiView™, zawie-
rają nowe dane i udoskonalony przegląd aktywności. Czas pracy baterii do 
16 dni w trybie smartwatcha i do 42 godzin w trybie GPS sprawia, że użyt-
kownicy mogą cieszyć się swoimi aktywnościami i przygodami, nie mar-
twiąc się o kolejne ładowanie.  

Inteligentne funkcje przyjazne użytkownikowi
Epix zapewnia dużą wygodę dzięki bogatej gamie funkcji smart, takich jak:
• Inteligentne powiadomienia: notyfikacje2 o połączeniach przychodzą-

cych, wiadomościach tekstowych, aktualnościach w mediach społeczno-
ściowych, przypomnieniach z kalendarza itp. 

• Pamięć na muzykę: pobieranie utworów lub playlist3 z zewnętrznych 
serwisów streamigowych Spotify®, Amazon Music i Deezer. Aplikacje 
muzyczne są dostępne do pobrania za pośrednictwem nowego sklepu 
Connect IQ™ On Device, który pozwala użytkownikom instalować aplika-
cje pomocą Wi-Fi bezpośrednio na zegarku, bez konieczności używania 
telefonu. 

• Bezpieczeństwo i śledzenie: wykrywanie incydentów (podczas niektó-
rych aktywności na świeżym powietrzu) i wsparcie w wezwaniu pomocy 
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poprzez wysłanie wiadomości z bieżącą lokalizacją użytkownika (jeśli jest 
dostępna) do wybranych kontaktów.

• Garmin Pay™: dzięki płatnościom zbliżeniowym można zostawić gotówkę 
i karty w domu oraz szybko zapłacić za zakupy4 .

• Personalizacja: duży wybór aplikacji, widżetów, tarcz zegarka i innych ele-
mentów ze sklepu  Garmin Connect IQ™ , z dodatkową obsługą aplikacji 
Garmin Golf, Explore i Garmin Connect Mobile.

Cena i dostępność 
Epix jest dostępny już teraz w wariantach: stalowym w kolorze Slate, 
czarnym tytanowym z szafirową soczewką, białym tytanowym z szafi-
rową soczewką oraz tytanowym w kolorze czarnym z szafirową soczewką 
i powłoką DLC. Jego sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od €899,99. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź garmin.com 
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Gdy pierwszy raz dostałem do testów, a później kupiłem dla siebie 
prywatnie zegarek Garmin Fenix 6 Pro, byłem pewien, że to jest wszystko, 
co mi jest potrzebne. Treningi, wszystkie pomiary parametrów ciała. Idealnie 
wszystko. Potem pokazał się Instinct Solar. Zegarek lekki, w starym stylu 
Casio G-Shock. Zegarek, który energię czerpie ze Słońca i ładowany jest co 
ok. 20 dni… Kupiłem go. Na moje ultramaratony czy wyjazdy idealny, bo nie 
zabieram do niego ładowarki, ma wszystko, co wydawało mi się potrzebne. 

Garmin idealny?ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin idealny?  |  Adalbert Freeman
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Niestety. Dostałem paczkę od Garmina. W niej nowy zegarek Garmin 
Enduro. Od kilku dni jestem w nim zakochany. Co w nim jest wyjąt-
kowego? Połączenie moich obu zegarków i kilka rzeczy dodatkowych, 
które robią różnicę.

Czym jest Enduro? Jest to zegarek bez kompromisów. Przeznaczony dla 
twardzieli, dla każdego, kto lubi ekstremalne biegi terenowe, kto uwiel-
bia – tak jak ja – jechać kilka dni, nawigując po szutrach i bezdrożach. 
Jest przy tym ładny i funkcjonalny. Poniżej skupię się na cechach, które 
go wyróżniają. 

Pudełko jest standardowe. Na nim tylko oznaczenia zegarka. W środku 
jak zawsze tylko zegarek, instrukcja i kabelek. Garmin nas nie rozpieszcza. 
Jednak najważniejszy jest zegarek. Po wyjęciu z opakowania w ręku mamy 
dosyć duży zegarek, ale byłem zdziwiony, jaki jest lekki. Mam wersję sta-
lową i waży tylko 71 g. Tak dla porównania Fenix 6 Pro waży 83 g. Koperta 
jest duża ma 51 × 51 × 14,9 mm. Góra koperty jest stalowa, dolna część jest 
z polimeru, wzmacniana włóknem szklanym. Dolna pokrywka jest meta-
lowa. Na dole zegarka mamy czujniki, które monitorują nasze parametry 
oraz złącze do ładowania i synchronizacji danych. Jest ono typowe dla 
wszystkich nowych zegarków Garmina. 
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Jednak tym, co mnie zachwyciło, jest pasek. 
Zdjęcia nie oddają oczywiście odczucia, jak 
się go ma w ręku. Jest to w dużym uprosz-
czeniu „rzep”. Na obu krańcach są cztery 
niewielkie panele, które „przyklejają” się do 
zewnętrznej warstwy paska. Sam pasek jest 
lekko rozciągliwy i bardzo delikatny, dosyć 
miękki. Mając na ręku zegarek na tym pasku, 
mam wrażenie, że nigdy nie było mi tak 
wygodnie. Jest bardzo łatwo dostosować dłu-
gość paska do swojej ręki. To rozwiązanie ma 
tylko jeden minus. Pływanie w tym zegarku 
skutkuje tym, że możemy mieć później mokry 
mankiet od koszuli. Po prostu dłużej schnie 
niż paski z silikonów czy ze skóry. 

Garmin Enduro – jak już w nowych Garmi-
nach jest normą – ma szkiełko Power Glass™. 
Dzięki ładowaniu solarnemu zegarek osiąga 
niesamowite czasy między ładowaniami. Ja 
mam zegarek testowy, który przyjechał do 
mnie ze wskaźnikiem, że wystarczy mu ener-
gii jeszcze na 26 dni; używam go od trzech 
tygodni i wyświetlacz mi pokazuje jeszcze 
osiem dni. Teraz możemy skonfrontować to 
z jakimkolwiek smartzegarkiem. Większość 
z nich ładujemy raczej każdego dnia. Według 
producenta zegarek powinien w trybie, 
gdy go doładowujemy energią słoneczną, 
wytrzymać od 50 do 65 dni. To genialny 
wynik! Mamy oczywiście system znany mi 
z poprzedniego zegarka zasilanego energią 
– pomiar nasłonecznienia. 
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W zegarku chyba pierwszy raz wprowadzono 
funkcję menedżera zasilania. Podobnie jak 
w telefonach czy komputerach widzimy, co 
powoduje największe zużycie prądu. Dzięki 
temu możemy podczas dłuższych wyjazdów 
bez możliwości ładowania optymalizować 
zegarek, by działał jak najdłużej.

Sam wyświetlacz jest zdecydowanie leszy niż 
ten zastosowany w Fenix 6. Enduro ma ekran 
zawsze włączony, o średnicy 1,4” i rozdzielczo-
ścią 280 × 280 pikseli. Nie jest to poziom pro-
duktów Apple’a, ale jest i tak wystarczający 
do bardzo dobrego wyświetlania tekstu. Jest 
wyjątkowo czytelny w słońcu i dzięki temu 
podczas aktywności, do jakich jest przezna-
czony, sprawdzi się dobrze.

Menu zegarka jest zgodne ze standardem 
Garmina. Wszystko działa dokładnie. Mamy 
pięć przycisków do sterowania zegarkiem. 
Lewy górny wywołuje funkcje dodatkowe, np. 
portfel, wyciszanie, zapisywanie pozycji czy 
wyłączanie. Lewy środkowy uruchamia menu 
zegarka i możliwość zmiany jego parametrów 
oraz, gdy jesteśmy poza menu, przeskok do 
góry. Lewy dolny – przeskok w dół oraz funk-
cje podczas aktywności. Prawy górny, o zaak-
centowanym innym kolorze, potwierdza 
wybrane funkcje oraz uruchamia aktywności. 
Dolny lewy jest przyciskiem do powrotu do 
poprzednich pozycji oraz międzyczasów pod-
czas aktywności. 
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Aktywności w zegarku mamy wszystkie, 
jakie sobie wymyślimy. Jeśli czegoś nie ma, 
możemy na podstawie tych zdefiniowa-
nych stworzyć własną. Mamy wiec bieganie 
przełajowe, pływanie, biegi zwykłe, jazdy na 
rowerach stacjonarnych i tych zwykłych ana-
logowych, przez wiosłowanie, narciarstwo, grę 
w golfa, a kończąc na skokach spadochrono-
wych czy aktywnościach taktycznych. Cieka-
wostką dla mnie są funkcje surfingowe, gdzie 
z dodatkowymi urządzeniami Garmina można 
nagrywać każdą falę, po której pływamy. 
Nigdy nie surfowałem i może czas to zmienić?

Garmin dla wielu jest wzorem do naślado-
wania w monitorowaniu naszego organizmu. 
Mamy znany od lat i cały czas ulepszany 
nadgarstkowy pomiar tętna, pulsometr oraz 
zawansowany pomiar snu. Przy moim Fenik-
sie niestety nie monitorowałem snu, by był 
dla mnie zbyt niewygodny. Teraz normalnie 
śpię z Enduro. Dzięki jego wadze i miękkiemu 
paskowi. Mamy znane już monitorowanie 
energii naszego ciała, nawodnienia i monito-
rowanie oddechu. Dla kobiet jest możliwość 
monitorowania cyklu.

Zegarek ten jednak jest profilowany dla osób 
uprawiających dosyć ekstremalne sporty. 
Mamy więc obsługę chyba wszystkich zna-
czących systemów nawigacji oraz czujników 
ABC, m.in. wskaźnika wysokości, barometru 
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monitorującego pogodę czy z 3-osowego 
elektronicznego kompasu. W moim przy-
padku podczas ekstremalnych ultramara-
tonów wspaniała jest opcja ich rejestracji, 
gdzie mamy możliwość monitorowania czasu 
aktywności, jak i czasu przepadków czy 
odpoczynków. To jest właśnie to, nad czym 
w przyszłym roku chcę popracować, bo na 
przerwach straciłem sporo czasu. Zegarek 
pokazuje też funkcję znaną mi z liczników 
rowerowych Climbpro, czyli jakie mam do 
pokonania góry i jaki jest ich profil. Przy 
jeździe górskim rowerem mamy także funk-
cję z licznika przeniesioną do zegarka, czyli 
dynamikę jazdy – analizę naszego przejazdu, 
naszych skoków i płynności jazdy. Z liczników 
przeniesiono także, co mi bardzo się podoba, 
funkcję bezpieczeństwa i monitorowania 
upadku. W przypadku takiej sytuacji zegarek 
w połączeniu z telefonem wyśle SMS czy mail 
na zdefiniowany przez nas numer ratunkowy.

Mamy w Enduro także znane już z wcześniej-
szych Garminów asystenta odpoczynku, efek-
tywność treningu oraz stopień aklimatyzacji. 
To, czego jednak nie znałem, to Polecany 
Trening Dzienny. Zegarek, oczywiście przy 
wsparciu całego systemu Connect Garmina, 
podpowiada, jaki powinniśmy wykonać dzi-
siaj trening. Opiera się na danych z naszych 
poprzednich aktywności, stanu wytrenowa-
nia oraz obciążenia treningowego. Porów-
nałem to, co proponował, do swojego planu 
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treningowego na platformie Zwift i muszę przyznać, że interwały w dużej 
części się pokrywały.

Zegarek może łączyć się z każdym telefonem na rynku opartym o systemy 
Apple i Androida. Dostajemy powiadomienia, jednak tylko na urządze-
niach z Androidem i możemy na nie odpowiadać. Mamy też możliwość 
płacenia telefonem, coraz więcej banków w Polsce podpisuje umowy 
i warto zweryfikować na stronie Garmina, czy nasz bank jest na tej liście. 
Zawsze mona skorzystać z najbardziej uniwersalnego Revoluta. 

Dla kogo jest to zegarek? Myślę, że dla każdego aktywnego człowieka. Dla 
każdego, kto ceni sobie najwyższą wydajność i funkcjonalność. Dla każ-
dego, kto nie lubi czuć się ograniczony ładowarką, a wybiera się na dłuższą 
wycieczkę czy uprawia sporty ekstremalne w terenie. Cena, niestety, jest 
wysoka, ale za liczbę funkcjonalności nie możemy oczekiwać, by było ina-
czej. Ja zachorowałem na jego punkcie, dobrze, że nie jest to Covid. 
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Apple Watch Ultra dotarły już do klientów. Recenzenci zdążyli nagrać na 
ich temat niejedno wideo, a niektórzy poszli o krok za daleko – odkrywając 
istnienie kompasu na nowo. Ultra zegarek od Apple nie jest prostym 
produktem. Ani do rozmowy, jeśli akurat nie masz przed sobą triatlonisty, 
ani do polecania go z łatwością. Pamiętam jednak rok 2015 i debiut 
pierwszej generacji klasycznego modelu Sport. Wtedy także nikt nie 
rozumiał Apple Watcha. Dlaczego?

Ultra możliwości, czyli 
własny system SOSKRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Ultra możliwości, czyli własny system SOS  |  Krzysztof Kołacz
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Zmiana
Bryła zegarka tak bardzo odstawała od tego, do czego przyzwyczaił nas 
ten rynek, że większość komentujących mówiła i pisała dość jednogłośnie: 
Paskudny! Mamy rok 2022 i Apple Watch Ultra zbiera podobne opinie. Tak, 
jest to ogromny smartwatch, ale kiedy popatrzymy na niego przez pryzmat 
kategorii produktowej, do której przynależy – wydaje się zgrabny. Tą kate-
gorią są ultrawytrzymałe zegarki sportowe. Czy Garmin jest piękny? Każdy 
oceni inaczej. A czy widząc Garmina na czyimś nadgarstku, mimowolnie 
powtarzamy sobie w głowie: Tak, on/ona musi uprawiać sport? Owszem. 
I to jest problem Apple. Problem pierwszego roku obecności na obcym 
rynku tego nowego produktu, ponieważ jestem przekonany, że za 2 lata 
Ultra nie będzie już wzbudzał takich emocji. Świat przekona się, że Apple 
Watch nie jest już zabawką.
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To też ciekawie pokazuje paradoks dzisiejszych czasów. Z jednej strony 
chcemy zmian na nudnym rynku smartfonów czy smartwatchy. Z drugiej, 
kiedy te zmiany przychodzą i nie są kosmetyczne, podnosimy larum. Apple 
zmieniło tymczasem nie tylko wygląd, ale zdecydowanie można (i należy!) 
traktować Apple Watch Ultra jako nową podkategorię produktu w port-
folio firmy. To przede wszystkim urządzenie kierowanie do bardzo wąskiej 
grupy odbiorców. Zamiast debatować nad tym, czy wypada założyć go 
do koszuli, czy marynarki, spójrzmy, dla kogo powstał. Gwarantuję Wam, 
że osoby te posiadają inne zegarki, które mogą ubrać na spotkanie bizne-
sowe. Z drugiej strony, możecie przecież iść, w czym wam się tylko podoba, 
prawda? Spójrzmy na to, jak kreatywnie wykorzystać jedną z najciekaw-
szych i widocznych gołym okiem nowości.

Gotowi do akcji?
Nowością w Apple Watch Ultra jest pomarańczowy przycisk akcji, umiesz-
czony na lewym boku tytanowej koperty. Ten możemy programować, 
przypisując mu następujące kategorie akcji:
• uruchomienie konkretnego treningu,
• wyzwolenie stopera,
• nawigowanie do zapisanych wcześniej współrzędnych GPS,
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• uruchomienie tzw. Backtrack, czyli rysowania pokonywanej przez nas 
drogi na podstawie danych o naszych krokach i GPS-u,

• uruchomienie aplikacji do nurkowania,
• wyzwolenie latarki,
• i najciekawsze – uruchomienie dowolnego skrótu z aplikacji Skróty 

(Shortcuts)!

Z czasem deweloperzy zewnętrznych aplikacji będą oferowali także własne 
integracje z nowym przyciskiem, ale na te moment, z powyższej listy, naj-
potężniejsze możliwości daje ostatnia pozycja.

Jak zapewne większość z Was wie, aplikacja Skróty pozwala na bar-
dzo wiele. Od ustawiania prostych kolejek czynności do wykonania, 
po obsługę rozbudowanego skryptowania. Tutaj ogranicza nas jedynie 
wyobraźnia. Przykład?
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Możemy stworzyć sobie skrót, który będzie 
zapisywał nasze aktualne koordynaty GPS, 
stan poziomu baterii w iPhonie i wysyłał 
specjalnie napisaną przez nas wiadomość do 
bliskich osób czy grupy, z którą wędrujemy. 
Wystarczy taki skrót wpiąć pod przycisk akcji 
w Apple Watch Ultra i całość zadzieje się 
natychmiastowo. Osobiście wykorzystałbym 
to, do stworzenia własnej wiadomości (sys-
temu) SOS, ponieważ Emergency SOS wbudo-
wane w watchOS 9 przez Apple, nie podejmie 
próby powiadomienia bliskich o zdarzeniu. 
Przynajmniej nie w taki sposób.

Gotowy, rozbudowany skrót, który dla Was 
przygotowałem, znajdziecie tutaj. Pamiętaj-
cie, aby mądrze go skonfigurować, zanim uży-
jecie – szczególnie uzupełniając swoje imię 
i dodając odbiorców w odpowiednim miejscu 
w konfiguracji skrótu.

Możecie także skorzystać z gotowego, choć 
znacznie prostszego, skrótu od Apple. 
W tym celu:
1. Otwórzcie aplikację Skróty na swoim 

iPhonie.
2. Wybierzcie galerię z dolnej belki.
3.  Następnie w pole wyszukiwarki wpiszcie 

„Emergency” i wybierzcie predefiniowany 
skrót o nazwie „In Case of Emergency”.
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4. Prosty kreator przeprowadzi Was przez jego 
konfigurację, podczas której zdecydujecie 
m.in. o tym, jaka osoba ma otrzymać Wasze 
aktualne współrzędne GPS, jaką wiadomość 
chcecie jej wysłać oraz kto oprócz niej ją 
otrzyma. Możecie również dodać informacje 
o aktualnie przyjmowanych lekach czy alergii.

Szczegółowy opis procesu konfiguracji znaj-
dziecie w tym wideo, przygotowanym przez 
Apple.

To tylko jeden z wielu możliwych sposobów 
wykorzystania przycisku akcji w Apple Watch 
Ultra. Więcej porad zapewne znajdziecie 
w tekstach Wojtka na łamach iMagazine.pl.

Dla kogo?
Lubię odpowiadać na to pytanie krótko: Dla 
tego, kto wie, że go potrzebuje. Dla całej 
reszty osób zastanawiających się: Apple 
Watch Ultra prawdopodobnie nie będzie 
dobrym ani rozsądnym wyborem. Pamiętaj-
cie przy tym, że bieganie trzy razy w tygodniu 
nie jest sportem ekstremalnym. Podobnie jak 
pływanie w miejskim parku wodnym czy 50 
km przejażdżka na rowerze. Tak tylko zazna-
czam, abyśmy mieli jasność.

Tymczasem może Wam się spodobać poma-
rańczowy przycisk i pasek. Po prostu. Z tym 
nikt nic już nie zrobi. Dobrej, ultra, zabawy!
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Świetny Amazfit GTR 4, wyróżniący się stylem, ale równie 
funkcjonalny Amazfit GTS 4, jak również „pancerny” Amazfit T-Rex 
2 – to oczywiście tylko niektóre z najciekawszych tegorocznych 
premier smartwatchowych. Poniżej krótki przegląd kilku innych 
tegorocznych modeli.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Smartwatche – nowości 2022  |  Dariusz Hałas

Smartwatche 
– nowości 2022

Fitbit Versa 4
Cieńszy i lżejszy od poprzedniego 
modelu z serii Versa, najnowsza wersja 
autorskiego systemu Fitbit OS. Sprzęt 
pozwala na całodobowe monitoro-
wanie tętna i śledzenie aktywności, 
udostępnia użytkownik również wiele 
statystyk w czasie rzeczywisty. Auto-
matycznie wykrywa chód czy bieg.

Cena: 1149 PLN
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Fitbit Sense 2
Sportowy zegarek z rozwiniętymi funkcjami 
monitorowania poziomu stresu. Smar-
twatch wyposażono w nowy czujnik Body 
Response monitorujący aktywność elektro-
dermalną. Analizuje też tętno, jego zmien-
ność czy temperaturę skóry. Sześć dni pracy 
na baterii.

Cena: 1499 PLN

Fitbit Inspire 3
Opaska sportowa czy, jak kto woli, 
fitness tracker. Sprzęt pozwala cało-
dobowo monitorować nasze zdrowie 
i kondycję. Śledzi aktywność, tętno, 
sen, poziom stresu itp. Zdaniem pro-
ducenta bateria ma wystarczyć do 10 
dni (zależnie od sposobu wykorzysta-
nia). Sprzęt jest wodoodporny. 

Cena: 499 PLN
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Apple Watch Series 8
Najnowszy smartwatch Apple wygląda jak… 
Series 7: jest wodoodporny, pyłoszczelny, 
ma czujnik temperatury i funkcję wykrywa-
nia wypadków samochodowych automa-
tycznie powiadamiającą służby i bliskich po 
zdarzeniu. Bateria trzyma „cały dzień”, rewo-
lucji nie ma.

Cena: od 2399 PLN

Apple Watch SE
Najnowszy Apple Watch SE również 
ma nową w zegarkach Apple funkcję 
wykrywania wypadków, śledzenie 
aktywności powiadomienia o ciśnie-
niu, alarmowe SOS. Model ma też 
zmodyfikowany spód koperty, który 
jest lepiej dopasowany do kolory-
styki obudów modelu. Również bez 
rewolucji.

Cena: od 1499 PLN
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Samsung Galaxy Watch 5
Nowy zegarek Samsunga został pozba-
wiony ruchomego bezela. Cały rant dookoła 
koperty jest dotykowy. Sprzęt wyposażono 
w optyczny czujnik tętna, impedancji bio-
elektrycznej co pozwala monitorować tętno 
i poziom nasycenia krwi tlenem. 13% więk-
szy akumulator i szafirowe szkło.

Cena: od 1349 PLN

Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Wersja Pro najnowszej generacji Galaxy 
Watch to model powstały z myślą o ama-
torach plenerowych aktywności. Tytanowa 
obudowa (opcja), szafirowe szkło, nowy 
pasek ze sportową klamrą większy o 60% 
akumulator w stosunku Watch 4, rejestra-
cja tras i wymiana danych GPS.

Cena: od 2149 PLN
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Fitbit pod koniec sierpnia zaprezentował swoją najnowszą, najbardziej 
zaawansowaną opaskę – Charge 5.

Fitbit Charge 5
 – tym razem w kolorzeDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Fitbit Charge 5 – tym razem w kolorze  |  Dominik Łada
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To pierwsza opaska, którą Fitbit wyposażył w czujnik EDA, pomagający 
zarządzać stresem oraz dostępną wkrótce aplikację EKG. Charge 5 ma 
też kolorowy wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS. Opaska pozwala 
kontrolować nie tylko stres, ale również wspiera zdrowie serca, sen oraz 
ogólną kondycję organizmu. 6-miesięczny darmowy dostęp do subskrypcji 
Fitbit Premium umożliwia szczegółową analizę parametrów zawiązanych 
ze zdrowiem i samopoczuciem – a wszystko to w jeszcze cieńszej i bardziej 
eleganckiej obudowie.

Podążając za zmianami, które zaszły w nas wszystkich przez ostatnie dwa 
lata, Fitbit stworzył Charge 5 – bodajże najbardziej zaawansowaną opaskę 
monitorującą zdrowie i kondycję w swojej historii. Pozwala ona kontrolo-
wać stres, kondycję serca, sen i ogólne samopoczucie. Dzięki jaśniejszemu, 
kolorowemu, dotykowemu ekranowi i żywotności baterii sięgającej 11 dni 
(według producenta tylko 7) Charge 5 umożliwia korzystanie z szeregu 
funkcji, które pomagają skupić się na tym, co najważniejsze.

Wraz z zakupem nowego trackera otrzymujemy 6-miesięczny dostęp 
do subskrypcji Fitbit Premium. Usługa Premium pozwala na jeszcze bar-
dziej szczegółową analizę postępów i parametrów, umożliwia dostęp do 
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praktycznych wskazówek, ponad 500 treningów oraz treści dotyczących 
mindfulness i odżywania.

Ćwicz mądrzej
Dzięki nowemu wskaźnikowi Codziennej gotowości, który dostępny jest na 
Fitbit Charge 5, ale też na Sense, Versa 3, Luxe i Inspire 2, można ocenić, czy 
organizm gotowy jest danego dnia na trening, czy potrzebuje regeneracji. 
Każdego ranka otrzymujemy wynik Codziennej gotowości, który obliczany 
jest na podstawie aktywności fizycznej, zmienności tętna i snu z ostat-
niej nocy. Nowa funkcja umożliwia też wgląd w analizę tego, co wpłynęło 
na dany wynik oraz podsuwa pomysły, jak go poprawić, np. zalecany cel 
Aktywnych minut czy dłuższy sen. Pomóc mogą także treści Premium, 
które pozwalają podejmować jeszcze lepsze decyzje dla zdrowia.

Charge 5 wyposażony został również we wbudowany moduł GPS, 20 try-
bów ćwiczeń oraz automatyczne rozpoznawanie aktywności i dostęp do 
szacunkowej wartości V02 max. Dodatkowo, dzięki subskrypcji Fitbit Pre-
mium, użytkownicy mogą korzystać z ponad 200 treningów certyfikowa-
nych trenerów i innych firm, takich jak Daily Burn, barre3, obé oraz nowych 
treningów wysokoenergetycznych od LES MILLS.
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Ogranicz stres i zrelaksuj 
umysł
Gallup stwierdza, że rok 2020 był oficjalnie 
najbardziej stresującym rokiem w najnowszej 
historii, z rekordowo wysokim wskaźnikiem 
stresu wśród dorosłych. 40% respondentów 
na całym świecie twierdzi, że doświadczyło 
dużego stresu. Aby pomóc kontrolować 
nerwy, Charge 5, jako pierwszy tracker 
w historii Fitbita, został wyposażony w czujnik 
EDA. Mierzy on reakcję organizmu na stres 
poprzez zmiany w gruczołach potowych. 
Fitbit po raz pierwszy udostępnił tę funkcję 
zeszłej jesieni wraz z premierą smartwatcha 
Fitbit Sense. Dzięki niej wie, że aż 70% użyt-
kowników tego urządzenia zmniejszyło swoje 
tętno i uspokoiło się podczas zaledwie dwu-
minutowej sesji EDA Scan. Wynik ten poka-
zuje, że tego typu narzędzia mogą pomóc 
zmniejszyć stres.

Użytkownicy Charge 5 otrzymują również 
dostęp do Oceny stresu w aplikacji Fitbit, 
dzięki czemu każdego ranka mogą zobaczyć, 
czy są gotowi do podjęcia nowych wyzwań, 
czy powinni odpocząć. Dodatkowo, z Fitbit 
Premium mamy dostęp do ponad 300 sesji 
medytacyjnych i mindulness znanych marek 
i ekspertów, takich jak Ten Percent Hap-
pier i Deepak Chopra, które pomogą nam 
lepiej radzić sobie ze stresem. Aby jeszcze 
bardziej wesprzeć swoich użytkowników 
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w poszukiwaniu harmonii, Fitbit rozpoczął 
współpracę z Calm, jedną z najpopularniej-
szych aplikacji wspierających sen, medytację 
i relaks. Już wkrótce treści od Calm będą 
dostępne dla subskrybentów Fitbit Premium.

Wybierz holistyczne podejście 
do zdrowia
Fitbit priorytetowo traktuje zdrowie i kon-
dycję serca swoich użytkowników. Migotanie 
przedsionków (AFib) jest najczęstszym scho-
rzeniem związanym z zaburzeniami rytmu 
serca na świecie. Od czasu uruchomienia 
aplikacji EKG na Fitbit Sense użytkownicy 
smartwatcha wykonali już ponad cztery 
miliony ocen. Dane na podstawie zagregowa-
nych i anonimowych danych od 10 000 użyt-
kowników Fitbit Sense, którzy ukończyli 18 lat, 
od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r.

Aplikacja EKG jest również dostępna na 
Charge 5. Charge 5 całodobowo monitoruje 
puls i wysyła powiadomienia o wysokim 
i niskim tętnie. Chociaż wiele czynników 
może wpływać na jego wysokość, jego 
skrajne wartości mogą świadczyć o chorobie 
serca wymagającej pomocy medycznej.

Oprócz śledzenia kondycji serca Charge 
5 zapewnia również wgląd w inne kluczowe 
wskaźniki zdrowotne za pośrednictwem 
specjalnej sekcji w aplikacji Fitbit. Umożliwia 
ona śledzenie częstości oddechów, zmian 
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temperatury skóry i poziomu SpO2 w perspektywie czasu. Dzięki Fitbit 
Premium użytkownicy mogą również monitorować trendy w dłuższym 
okresie i sprawdzać indywidualne dane i zakresy.

Zdrowie i dbałość o nie to również dobry sen, który ma kluczowe zna-
czenie dla samopoczucia. Dlatego też mamy dostęp do najlepszych, 
w mojej ocenie, narzędzi służących do monitorowania snu, takich jak 
Ocena snu, pomiar faz snu, czy inteligentny budzik. Dodatkowo subskry-
benci Fitbit Premium mają wgląd również w głębszą analizę i wskazówki 
pozwalające na poprawę jakości snu.

SPRZĘT 101

https://www.youtube.com/watch?v=fdIfPZ0ho9A


Zaprojektowany z myślą 
o wygodzie, wydajności 
i komforcie
Oprócz wsparcia zdrowia i dobrego samopo-
czucia Charge 5 zapewnia również niezwykłą 
wygodę. W prosty sposób możemy przeglą-
dać swoje statystyki, dokonywać płatności 
zbliżeniowych, otrzymywać/wysyłać powia-
domienia z/do smartfona (wysyłać, niestety, 
tylko gdy używamy Androida) i wybierać spo-
śród 20 kolorowych tarcz zegara.

Całe sterowanie opaską odbywa się doty-
kowo przy użyciu gestów. Brak przycisków to 
też plus – mamy pełną wodoszczelność.

O 10% cieńszy niż jego 
poprzednik
Charge 5 ma aerodynamiczny kształt, jest 
zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz 
zaprojektowany z myślą o najlepszym dopa-
sowaniu do nadgarstka. Dzięki nowemu kolo-
rowemu wyświetlaczowi AMOLED Charge 5 
jest pierwszą opaską Fitbit z opcją Always On 
Display dla jeszcze większej wygody, tak aby 
np. z łatwością sprawdzać statystyki podczas 
treningu. Z kolei dwa razy jaśniejszy wyświe-
tlacz (w porównaniu do poprzednika Charge 
4), ułatwia przeglądanie statystyk w sło-
neczne dni. Możemy także zmienić wygląd 
trackera w dowolnym momencie, wybierając 
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spośród lekkich silikonowych opasek Infinity, oddychających opasek spor-
towych czy nylonowych opasek na rzepy i ręcznie wykonanych wysokiej 
jakości skórzanych pasków Horween.

Płatności?
Niestety, pomimo że Fitbit jest firmą Google, to nie znajdziemy w Charge 5 
opcji Google Pay. Ale spokojnie, jest tu Fitbit Pay, tak jak w poprzedniku, 
wspierany podobnie do Google Pay przez większość polskich banków.

Cena i dostępność
Charge 5 jest dostępny w tej chwili w promocyjnej cenie 699 PLN, która 
obejmuje również 6-miesięczną subskrypcję Fitbit Premium dla nowych, 
ale też powracających użytkowników. Cena nie jest niska, aczkolwiek sporo 
niższa od standardowej, z drugiej strony uwierzcie, to jest najlepsza opa-
ska fitnessowa na rynku, a treści Premium, w odróżnieniu od konkurencji, 
dostępne są na rynku polskim. Charge 5 można zamówić na Fitbit.com 
i u wybranych sprzedawców.
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Do tego numeru miałem możliwość przetestowania najnowszego 
smartwatcha od Xiaomi w wersji sportowej. Czy wart jest swojej ceny? 
Czy nadaje się wyłącznie do sportu? Zobaczmy.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Xiaomi Watch S1 Active – dla aktywnych i nie tylko  |  Maciej Skrzypczak

Xiaomi Watch S1 Active 
– dla aktywnych i nie tylko
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Model, który przyszło mi testować, to konkretnie Xiaomi Watch S1 Active 
w kolorze Ocean Blue. Na rynku dostępne są jeszcze dwa warianty kolory-
styczne – Space Black i Moon White. Choć tych ostatnich nie widziałem na 
żywo, to wydaje mi się, że mój kolor jest najciekawszy.

Okrągła koperta S1 Active jest dość spora – ma niecałe 47 mm średnicy 
i 11 mm grubości. Produkt ten będzie więc raczej lepiej leżał na męskim nad-
garstku. Przy takich rozmiarach jest stosunkowo lekki – 36,3 g (oczywiście 
sama koperta) nie będzie wcale uciążliwe. Koperta wykonana jest wysokiej 
jakości plastiku w połączeniu z metalowymi częściami oraz szkłem. Całość 
sprawia bardzo fajne i eleganckie wrażenie.

Zegarek ładuje się specjalną ładowarką, dlatego lepiej jej pilnować, żeby 
nigdzie się nie zagubiła, bo może być wtedy problem. Warto też dokład-
nie przyłożyć ładowarkę do miejsca ładowania, bo raz miałem sytuację, 
że mimo podłączonego ładowania nic się nie naładowało… Jeśli przy 
ładowaniu już jesteśmy, producent chwali się 12 dniami zwykłej pracy 
i 24 dniami pracy na oszczędzaniu baterii. W rzeczywistości udało mi się 
uzyskać około 7 dni przy normalnej pracy oraz 4 dni przy włączonym 
ciągłym pomiarze tętna – co w przypadku tego urządzenia oznaczało 
pomiary co minutę. Gdybym zmniejszył częstotliwość odczytu różnych 
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wartości, zapewne uzyskałbym więcej czasu pracy na baterii, ale nadal 
wątpię, czy udałoby mi się dobić do tych 12 dni.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do koperty, a konkretnie – ekranu. Ten 
ma przekątną 1,4” i wykonany został w technologii AMOLED z odświeżaniem 
na poziomie 60 Hz. Wszystkie informacje bardzo dobrze widać praktycznie 
w każdych warunkach, nawet bezpośrednio na słońcu.

S1 Active wyposażony jest w 2 przyciski z prawej strony. Górny służy do poka-
zywania aplikacji oraz przechodzenia do ekranu tarczy. Dolny z kolei to skrót 
do różnych trybów fitness. Tych ostatnich jest łącznie aż 117, choć domyślnie 
widać ich 19. Dolny przycisk można zaprogramować też tak, że od razu będzie 
włączał jeden wybrany przez nas rodzaj treningu. Innych funkcji nie da się do 
niego przypisać (z małym wyjątkiem, o którym piszę nieco dalej).

Poruszanie się po interfejsie jest głównie obsługiwane przez gesty. Przesu-
nięcie palcem od lewej krawędzi ekranu powraca do poprzedniego widoku, 
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od górnej – otwiera powiadomienia, a od dolnej – pokazuje menu z szybkimi 
opcjami, np. włączeniem trybu nie przeszkadzać, wyłączeniem dźwięków, 
przejściem do ustawień itp. Czułość na dotyk jest zadowalająca, choć zdarzyło 
mi się parę razy, że zamiast przesunąć ekran – przechodziłem w jakieś miejsce.

System MIUI Watch w wersji 1 jest bardzo łatwy w obsłudze. Odniosłem 
jednak wrażenie, że w niektórych miejscach jest zbyt prymitywny. Weźmy 
pod uwagę choćby dwa aspekty. Różne tarcze wyświetlające informacje 
poprzestają wyłącznie na tym. Dotknięcie np. ikony z pulsem na tarczy nie 
przeniesie nas do aplikacji mierzącej tętno. Tak samo nie podejrzymy więcej 
informacji o naszym ruchu. W tym celu musimy po prostu przejść normalnie 
do odpowiednich aplikacji. Z tymi ostatnimi związany jest drugi aspekt – nie 
mamy możliwości instalowania dodatkowych aplikacji. Jedyne, co dodamy 
z aplikacji wspomagającej na telefonie, to tarcze. Miejmy nadzieję, że przyszłe 
wersji MIUI na smartwatche przyniosą zmiany w tym kierunku.

Xiaomi Watch S1 Active wyposażono także w głośnik i mikrofon, dzięki czemu 
możemy odbierać połączenia bezpośrednio na zegarku. Trzeba przyznać, 
że działa to bardzo dobrze, rozmówcę słychać wyraźnie, a i on nie ma pro-
blemu ze zrozumieniem nas. Ponadto istnieje jeszcze jedna funkcja dolnego 
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przycisku – możemy pod niego przypisać numer alarmowy do wybranej 
przez nas osoby. Po trzykrotnym wciśnięciu tego przycisku zostaniemy z nią 
połączeni. Rozmowy możemy rozpoczynać z zegarka, o ile już ktoś do nas 
dzwonił – będziemy wtedy widzieli dane połączenie na liście.

Warto również wspomnieć, że zegarek Xiaomi może też wykonywać pomiary 
stężenia tlenu we krwi, badać sen oraz ma wbudowany dwuzakresowy układ 
GPS, który obsługuje pięć głównych systemów – GPS, BeiDou, GLONASS, Gali-
leo oraz QZSS. Ponadto S1 Active wspiera też płatności bezgotówkowe, ale 
tylko posiadacze kart Mastercard będą mogli z tej funkcji skorzystać.

Podsumowując, Xiaomi Watch S1 Active to bardzo ładny, elegancki zegarek 
z zacięciem sportowym, który z jednej strony oferuje np. możliwość połączeń 
telefonicznych, a z drugiej brakuje mu kilku funkcji, które sprawiłyby, że byłby 
jeszcze lepszy, jak choćby instalowanie zewnętrznych aplikacji. Niemniej jednak 
może to być produkt, z którego będziecie zadowoleni. Do tego można go zaku-
pić już za około 700 zł, czyli nie najgorzej, jeśli chodzi o tego typu urządzenia.

Ocena iMagazine 

Producent: Xiaomi 
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Zwykle poszukując bezprzewodowych słuchawek z aktywnym 
tłumieniem dźwięków otoczenia (ANC – Active Noise Cancelling), na 
myśl przychodzą nam produkty takich marek jak np. Bose czy Sony, 
a swój udział w rynku tych urządzeń ma również Apple. Wszystkie 
te produkty są nam doskonale znane, jednak ich wspólną cechą jest 
dość wysoka cena. Co w sytuacji, gdy chcielibyśmy otrzymać podobną 
funkcjonalność (ANC) za mniejszą kwotę? 

Creative Zen Hybrid – słuchawki z ANC nie muszą być drogie  |  Dariusz Hałas

Creative Zen Hybrid 
– słuchawki z ANC nie muszą być drogie

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech
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W sukurs takim konsumentom przychodzi Creative wraz ze swoim naj-
nowszym produktem, nausznymi słuchawkami o konstrukcji zamkniętej: 
Creative Zen Hybrid.

Słuchawki otrzymałem w niewielkim, eleganckim pudełku, zaskakująco 
małym jak na model nauszny – niektóre słuchawki douszne są sprzeda-
wane w większych opakowaniach. W zestawie oprócz samych słuchawek 
(mają składany pałąk, dzięki czemu zajmują mniej miejsca w transporcie) 
znalazłem wykonany z przyjemnego w dotyku materiału miękki futerał, 
przewód USB-C–USB-A przeznaczony do ładowania, przewodnik Szybki 
Start oraz analogowy kabel stereofoniczny z wtyczkami jack 3,5 mm 
o długości 1,2 m. Owszem, w droższych modelach zwykle otrzymamy 
sztywny futerał, ale nie jest to element stanowiący główne kryterium 
wyboru takiego sprzętu.

Zwykle, gdy mowa o tańszym sprzęcie zapewniającym określoną 
funkcjonalność, podejrzewamy, że producent na czymś zaoszczę-
dził. Wspomniałem o futerale (tu jest tylko materiałowy woreczek), 
ale w tym przypadku można by było podejrzewać np. akumulatory. 
Wszak mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, a te bez akumula-
torów nie mają racji bytu. Od razu jednak chcę Was uspokoić. W tym 

Ambasadorka marki

LAURA GRZYB 
Najlepsza zawodowa 
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Fot. @_marta_rybicka 
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zakresie Creative żadnych niepożądanych 
oszczędności nie poczyniło. Producent 
deklaruje, że przy aktywnej funkcji ANC 
w pełni naładowane Zen Hybrid mają 
działać aż 27 godz., jestem skłonny w to 
uwierzyć – po używaniu tego sprzętu 
przez ok. dobę (trzy sesje po 8 godz. 
każda) energii w akumulatorach wciąż 
jeszcze trochę było. Zresztą, czas pracy 
na zasilaniu z akumulatorów można 
jeszcze wydłużyć. Wystarczy wyłączyć 
ANC, a wówczas deklarowany czas pracy 
w pełni naładowanych słuchawek rośnie 
do aż 37 godz. Jak widać, wydajność 
akumulatorów jest tu zaletą, co więcej, 
Creative zadbał również o kwestię łado-
wania. Słuchawki podładowujemy przez 
gniazdo USB-C i zaledwie 5 min doła-
dowania wydłuża czas pracy słuchawek 
o 5 godz., natomiast pełne naładowanie 
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całkowicie rozładowanych Zen Hybrid 
potrwa ok. 1.5 godz.

Creative Zen Hybrid to sprzęt przyzwo-
icie wykonany. Sam pałąk jest wykonany 
z tworzywa, ale jest wzmocniony stalowym 
elementem, jest też oczywiście rozsuwany, 
co pozwala dopasować słuchawki do głowy 
słuchacza. Od wewnętrznej strony pałąk jest 
wyścielony miękką pianką typu memory 
foam, dopasowującą się do kształtu głowy. 
Złego słowa nie mogę też powiedzieć 
o samych padach. Wykończone od wewnątrz 
miękkimi poduszeczkami z ekoskóry nie nad-
werężą naszych uszu nawet po długiej sesji.

Słuchawki bez najmniejszych problemów 
dogadały się zarówno z moim smartfonem, 
jak i laptopem. Połączenie jest realizowane 
oczywiście za pośrednictwem interfejsu 
Bluetooth (w wersji 5.0, obsługa profili A2DP, 
HFP, AVRCP, kodeki SBC i AAC). Wystarczy 
włączyć słuchawki i uaktywnić funkcję paro-
wania na drugim urządzeniu, po chwili sprzęt 
jest już połączony. Jak grają Zen Hybrid?

Za reprodukcję dźwięku w tym modelu 
odpowiadają standardowe, 40-milimetrowe 
przetworniki neodymowe, zapewniające 
zgodnie z deklaracjami producenta pasmo 
przenoszenia 20–20 000 Hz przy czułości (1 Fot. @_marta_rybicka 

@slawekkaminski.photo
@lifestudio.com.pl
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kHz/mW) 117 dB i impedancji 32 omy. Brzmienie tego modelu spodoba 
się osobom, które cenią raczej cieplejsze i łagodniejsze tony z dość 
wyraźną separacją i nie nad wyraz podkreślonymi basami. I nie chodzi 
o to, że basów nie ma, są. Mówiąc wprost, jeżeli kochasz basy, Creative 
Zen Hybrid może Ci nie wystarczyć. Za to słuchawki powinny przypaść 
do gustu osobom preferującym muzykę tworzoną za pomocą szerokiego 
instrumentarium: muzyka filmowa, klasyczna, instrumentalna, elektro-
niczna itp. Za tłumienie dźwięków otoczenia odpowiadają z cztery z pię-
ciu łącznie zainstalowanych w tym sprzęcie mikrofonów. Muszę przyznać, 
że robią one dobrą robotę. Miałem okazję sprawdzić je w podróży i ANC 
wywiązuje się ze swojego zadania.

Creative chwali się też, że model Zen Hybrid to słuchawki SXFI Ready. 
SXFI to dźwięk przestrzenny, jednak nie oznacza to, że słuchawki fizycz-
nie są w stanie reprodukować przestrzenne brzmienie. Słówko „Ready” 
oznacza, że efekt uprzestrzennienia brzmienia jest tu realizowany pro-
gramowo, za pomocą aplikacji mobilnej SXFI. Po jej zainstalowaniu na 
smartfonie pełni ona funkcję swoistego odtwarzacza multimedialnego 
dodającego do odtwarzanej muzyki algorytmiczną alchemię, mającą 
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wywołać u słuchacza efekt przestrzen-
nego brzmienia. Jak to działa? Sprawdza-
łem ten efekt na grupie osób i zdania 
były podzielone, osobiście wybieram 
klasyczne brzmienie, niemniej zawsze to 
jakiś dodatkowy ficzer.

Oczywiście Creative Zen Hybrid nie 
zawodzą również w kwestii współpracy 
ze sprzętem mobilnym, odbieranie połą-
czeń telefonicznych, współpraca z Siri 
czy Asystentem Google – to wszystko 
jest i działa. Ile kosztują Creative Zen 
Hybrid? Model ten miał swój debiut 
8 czerwca 2022 roku, a sugerowana cena 
tego modelu to 458 zł. Jeżeli poszukuje-
cie modelu ze skutecznym ANC o selek-
tywnym, czystym brzmieniu i długim 
czasie pracy na baterii, Creative Zen 
Hybrid Was nie zawiodą.
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Małe słuchawki mogą coraz więcej, a przy okazji wcale nie muszą 
być przesadnie drogie. Jabra Elite 4 Active mają całkiem długą listę 
funkcji i niezłe brzmienie, co czyni je dobrym wyborem, o ile tylko nie 
korzystamy z iPhone’a.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Jabra Elite 4 Active – nie dla iOS  |  Paweł Hać

Jabra Elite 4 Active 
– nie dla iOS
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Jeszcze kilka lat temu Jabra kojarzyła się z przede wszystkim z zesta-
wami głośnomówiącymi, a słuchawek do muzyki praktycznie nie 
sprzedawała. Obecnie portfolio firmy wygląda zupełnie inaczej, wybór 
modeli true wireless jest duży, co więcej, po wejściu na rynek ich opro-
gramowanie jest długo rozwijane, a nowe funkcje są dodawane. Jabra 
Elite 4 Active to model ze średniej półki, a jego nazwa sugeruje dostoso-
wanie go do używania podczas uprawiania sportu czy innej aktywności 
fizycznej. Przyznaję, że faktycznie dobrze trzymają się w uchu, jednak 
ich konstrukcja nie różni się od standardowych, „nieusportowionych” 
modeli. Ważne natomiast jest to, że mają IP57, a do sterowania mamy 
dwa fizyczne przyciski (po jednym na słuchawkę). Zrobiono je z mato-
wego plastiku, są bardzo lekkie, materiał robi dobre wrażenie. Słabiej 
wypada etui, które owszem, jest zgrabne i małe, ale wydaje się delikatne, 
jakby użyto plastiku gorszej jakości. Etui ładuje się przez USB-C, w zesta-
wie dostajemy też kabel USB-C–USB-A. Do testu otrzymałem wersję 
w kolorze granatowym, który na żywo jest znacznie ciemniejszy niż na 
zdjęciach. Oprócz niego można wybrać wersję miętową lub czarną.

Aplikacja do obsługi Elite 4 Active jest jedną z najprostszych, a jednocze-
śnie najbardziej intuicyjnych, z jakich korzystałem. Główny ekran składa 
się z trzech widgetów, odpowiadających za działanie ANC i pass through, 
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korektora graficznego oraz wyboru zapisanych presetów. W aplikacji 
mamy podgląd naładowania każdej słuchawki z osobna, do tego konfi-
gurację zachowania podczas przychodzenia połączeń, przesyłanie wła-
snego głosu do słuchawek podczas rozmowy, zachowanie przycisków czy 
znajdowanie słuchawek. Na Androidzie mamy dodatkowo konfigurację 
Alexy i Spotify Tap (czyli sterowania odtwarzaniem ze Spotify bezpo-
średnio ze słuchawek, bez włączania aplikacji). Brak tych funkcji w iOS 
wynika najprawdopodobniej z ograniczeń tego systemu. W apce jest też 
osobna sekcja z opisem nowości i funkcji urządzenia, nowym użytkow-
nikom z pewnością się przyda. Aplikacja pozwala na regulację poziomu 
działania ANC, choć jest on schowany głęboko w ustawieniach.

Wspominałem już, że Jabra nie eksperymentowała z dotykowym stero-
waniem i postawiła na fizyczne przyciski. Są doskonale ukryte, musimy 
bowiem wcisnąć obudowę, znajdują się pod nią. Mają wyczuwalny skok, 
choć stawiają spory opór – wciąż jednak są wygodniejsze niż panele 
dotykowe. Przyciski można wciskać krótko lub długo, krótkie wciśnięcia 
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prawej słuchawki sterują odtwarzaniem, lewa kontroluje ANC i pass thro-
ugh. Długie przytrzymanie z kolei pozwala zmniejszyć lub zwiększyć gło-
śność. Elite 4 Active nie wyposażono niestety w czujnik wyjęcia z ucha, 
muzyka jest pauzowana dopiero w momencie, gdy obie znajdą się w etui. 
Można natomiast korzystać wyłącznie z jednej, dowolnej słuchawki, 
każda z nich łączy się ze smartfonem bezpośrednio (wiele modeli komu-
nikuje się ze źródłem tylko za pośrednictwem jednej ze słuchawek). 
Bateria urządzenia spisuje się bardzo dobrze, słuchawki działają do 6–7 
godz. bez ładowania, natomiast etui pozwala je doładować jeszcze trzy-
krotnie. 10 min ładowania przekłada się na godzinę odtwarzania, co rów-
nież jest dobrym wynikiem.

We wstępie napisałem, że jeśli tylko nie korzystacie z iPhone’a, Jabra 
Elite 4 Active mogą spełnić Wasze oczekiwania. Jak łatwo się domy-
ślić, słuchawki te nie obsługują kodeka AAC, a jedynie SBC i aptX. AAC 
i aptX zapewniają zbliżoną jakość brzmienia, podczas gdy SBC jest star-
szym i wyraźnie gorszym rozwiązaniem. iOS obsługuje jedynie kodeki 
SBC i AAC, stąd też brzmienie Elite 4 Active na iPhone’ach wypada źle. 
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Testowałem je więc z Samsungiem Galaxy S21 FE 5G, obsługującym 
oczywiście aptX. Ogólne wrażenia są niezłe, choć dźwięk jest dość pła-
ski. Środek jest mocno skupiony, momentami cierpi na tym separacja. 
Ma sporo detali i przy neutralnej korekcji dominuje w brzmieniu. Góra 
jest cicha, nie przeszkadza, ale brakuje jej szczegółów. Dół wybrzmiewa 
miękko, ma problemy z krótkimi uderzeniami. Basu nie brakuje, nie-
mniej jest słabo kontrolowany.

Ocena Jabra Elite 4 Active sprawiła mi nie lada kłopot. W ich cenie nie-
łatwo znaleźć oferujące równie dużo funkcji słuchawki, z drugiej jednak 
strony łatwo wybrać takie, które może nie robią aż tyle, ale pozostałe 
rzeczy robią lepiej. Do tego dochodzi brak obsługi kodeka AAC, czyniący 
je niedostosowanymi do urządzeń z iOS. O ile jakość brzmienia czy ANC 
można tłumaczyć ceną, ten brak jest dla mnie zupełnie niezrozumiały.

Jabra Elite      
4 Active   

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

 Plusy:
• lekkie i wygodne
• dobra bateria
• sterowanie fizycznymi 

przyciskami

 Minusy:
• brak obsługi kodeka AAC
• przeciętne brzmienie

Cena: 500 PLN
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Thule zdążyło się już poznać jako producent przemyślanych 
i solidnych produktów. Nowa rodzina produktów Tact stawia 
poprzeczkę jeszcze wyżej. Produkt powstał z recyklingu, ma być nie 
tylko wytrzymały, ale też wyjątkowo bezpieczny. Testowałem zarówno 
plecak, jak i nerkę. Myślę, że gdy weźmiecie te produkty do ręki, tak jak 
ja miałem okazję, będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni.

Czarny plecak, który jest „zielony” i bezpieczny, czyli Thule Tact  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czarny plecak, który jest 
„zielony” i bezpieczny, 
czyli Thule Tact
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Testowałem ich wózki dziecięce, fotelik 
rowerowy, walizki, wiele plecaków i innych 
akcesoriów. Części produktów od lat uży-
wam sam, korzystają z nich też osoby 
z redakcji, moi bliscy czy też znajomi. Moja 
opinia o Thule jest dość jednoznaczna – te 
produkty są drogie, ale warte swojej ceny. 
Wszak strzegą bezpieczeństwa naszych 
dzieci albo naszych cennych sprzętów, jak 
komputer, laptop czy też narty i inny sprzęt 
sportowy. Teraz, wraz z serią produktów 
Tact, to bezpieczeństwo idzie o krok dalej, 
podobnie jak jakość. Niestety ceny tych 
nowości również są odpowiednio wysokie. 
W sumie jednak nie ma co się dziwić.

Na testy przyszedł plecak Thule Tact Back-
pack 21 l oraz 5-litrowa nerka. Myślę, że to 
fajny zestaw, zarówno na co dzień, gdy ktoś 
porusza się po mieście chociażby komuni-
kacją miejską, jak i na wakacyjne czy biz-
nesowe wojaże. Myślę, że te rozwiązania są 
właśnie skrojone na potrzeby zapewnienia 
dużej dawki bezpieczeństwa przedmio-
tom, które mamy przy sobie, przebywając 
w typowych miejskich dżunglach typu Nowy 
Jork, Paryż, Rzym… Te miasta, choć zachwy-
cają, bywają też niebezpieczne i łatwo 
paść w nich ofiarą rabunków. Thule Tact to 
z jednej strony produkty dla tych naprawdę 
przewrażliwionych na punkcie zabezpieczeń, 
a z drugiej – solidne i funkcjonalne rozwiąza-
nia dla każdego.
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Produkty z tej serii zostały wykonane 
z materiałów z recyklingu, co bardzo się 
chwali. Mają też certyfikat bluesign, który 
świadczy o tym, że zostały wykonane 
odpowiedzialnie. To niezależna organiza-
cja, która audytuje procesy produkcyjne 
właśnie pod względem zasad fair. Przy 
takich informacjach zawsze po części 
zdaję sobie sprawę z tego, że te certyfikaty 
są elementem marketingowym, ale znając 
Thule od lat i wiedząc, że jest to szwedzki 
producent, staram się wierzyć, że te stan-
dardy są zachowywane. 

Najistotniejsze jest dla mnie to, że zarówno 
plecak, jak i nerka, są bardzo solidne. 
Producent nawet podkreśla, że zamki 
błyskawiczne pochodzą od lidera branży 
– YKK, czyli też są najwyższej jakości. I to, 
co przeczytacie na stronie producenta, 
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pokrywa się też z moimi odczuciami. Materiał, z którego wykonane są 
przedmioty, nie jest milusi w dotyku, wręcz nieco szorstki, natomiast spra-
wia wrażenie solidnego.

Jak to w przypadku plecaków Thule, nie brakuje tu sprytnych kieszonek, 
przemyślanych pod względem szeregu zastosowań. W nerce powinno nam 
się udać zmieścić nawet iPada Mini. Jest to duża, pakowna torba, którą 
można nosić na trzy sposoby. W sumie jestem ciekaw, jak by do niej pode-
szły tanie linie lotnicze, gdybyśmy cały czas ją mieli przy sobie. Spokojnie 
można tam zmieścić sporo małej elektroniki i istotnych przedmiotów, tak 
aby nie zapełniać nimi pozostałego bagażu podręcznego. 

Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to szereg zabezpieczeń antykra-
dzieżowych. Sam fakt, że przy pierwszym spotkaniu z Thule Tact musiałem 
pomyśleć chwilę, jak się ten plecak otwiera, a wręcz odbezpiecza, dobrze 
o nim świadczy. Te zakryte zamki i dodatkowe zabezpieczenie to duży 
atut. Oprócz tego zarówno w plecaku, jak i w nerce znajdziemy kieszenie 
antyRFID, czyli takie, które nie pozwolą na sczytanie chociażby kart zbli-
żeniowych, które tam włożymy. A jednocześnie w plecaku znajduje się 
kieszonka, która pozwala przyłożyć go do czytnika. To właśnie pokazuje 
dbałość o detale i praktyczność oraz wszechstronność tych „transporterów 
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bagażu”. Słowo „transporter” celowo nawiązuje do wojskowej terminologii 
– to sprzęty do przetrwania w miejskiej dżungli.

Przesadnie jednak nie demonizowałbym oczywiście miast. Ale z dru-
giej strony w takim plecaku jak Thule Tact Backpack możemy przenosić 
naszego najnowszego MacBooka Pro kosztującego 20 tys. PLN lub więcej. 
Istotne jest to, aby chociażby przypadkowo nam nie wypadł, aby zamki 
błyskawiczne nie rozleciały się w trakcie podróży i aby nikt w tłumie nam 
tego plecaka nie rozpiął. 

Thule Tact to nowa seria i jestem przekonany, że wielu przypadnie do 
gustu. Osobiście jestem pod wrażeniem tego, że w sumie w koncepcie 
plecaka i nerki można zaproponować coś innego, coś, co będzie podnosiło 
poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie całość będzie na tyle estetyczna 
i funkcjonalna, że taki plecak czy nerkę będziemy chcieli zabrać ze sobą do 
pracy, w podróż biznesową czy na wakacje.
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Torby, plecaki… to niekończący się temat. Pracując na co dzień ze 
sprzętem fotograficznym i filmowym, wiem, jak to ważny element 
naszej codzienności, a często niedoceniany. Funkcjonalność, wygoda, 
jakość, wygląd stanowią o dobrej torbie, plecaku, walizce. Od 
pewnego czasu poszukuję ich w ofercie Thule, a od niedawna na 
moim wyposażeniu znalazła się Thule RoundTrip Bike Duffel. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Thule RoundTrip Bike Duffel  |  Napoleon Bryl

Thule RoundTrip 
Bike Duffel
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Ponieważ od kilku lat rower jest moim 
głównym środkiem transportu, a jazda 
po szosie – jedynym rodzajem sportu, 
jaki amatorsko uprawiam, sprzętu oko-
łorowerowego się trochę zebrało. Prze-
chowywanie w domu nie jest większym 
problemem – no dobrze, zależy, ile nam 
się tego uzbierało. W podróży, na waka-
cjach, na wyjeździe na zawody dodatki 
okołorowerowe trzeba spakować tak, żeby 
mieć do nich łatwy dostęp, a nie na przy-
kład szukać koszulki rowerowej w torbie 
z rzeczami dziecka, a dętki w skrzynce 
z narzędziami samochodowymi. 

Na takie okazje Thule zaprojektowało 
Thule RoundTrip Bike Duffel. Po co kom-
plikować, można powiedzieć – wystarczy 
zwykła sportowa torba. Może to jednak 
moje skrzywienie po torbach czy ple-
cakach fotograficznych, ale nie cierpię 
toreb typu „worek”, czyli z jedną wielką 

Miejsce na kask

Osobna kieszeń na buty
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przestrzenią ładunkową, gdzie wszystko się miesza i rzecz, której potrzebu-
jemy w danej chwili, wpadła na samo dno. Trzeba wszystko wyjąć, żeby do 
niej dotrzeć. Plecaki, torby foto są standardowo wyposażone w organizery, 
przegródki na mniejsze przedmioty i takie rozwiązanie zastosowało Thule 
w swojej rowerowej torbie. 

Torba się otwiera bardzo szeroko, zamek jest naokoło góry, a nie przez śro-
dek, jak w większości toreb sportowych. W głównej przestrzeni ładunkowej 
znajdziemy organizer z przegrodami, który pozwoli utrzymać porządek, 
nawet jak przewrócimy torbę kilka razy na bok, do góry nogami, nic się nie 
przemieści i łatwo znaleźć to, czego szukamy, np. czystą koszulkę. Miejsce 
na używane części stroju jest w górnej klapie za materiałem brezentopo-
dobnym, który nie przepuści wilgoci i ograniczy również rozprzestrzenianie 
się zapachu używanej koszulki. Wśród przegródek organizera jest jedna 
z dodatkowym zabezpieczeniem przeznaczona na okulary. Obok projek-
tant przewidział większą przestrzeń na kask. Dodatkowo, po prawej stronie 
torby mamy osobną dużą kieszeń na buty, wyłożoną tym samym materia-
łem, co kieszeń na brudne rzeczy. Jest mniej szczelna, z dwoma małymi 
otworami na spodzie, żeby piach z butów łatwiej było wysypać i samą 
kieszeń wyczyścić po zabłoconych butach na rajdzie MTB. Na wakacje czy 

Kieszeń na narzędzia i drobiazgi
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krótszy wyjazd z rowerem zabieramy np. 
GPS, ładowarkę, małą pompkę, drobne części 
zapasowe etc. Na te najmniejsze drobiazgi 
Thule przeznaczyło kieszeń z przodu torby 
z wewnętrznymi kieszonkami z siatki i syste-
mem gumek mocujących. Na wszystko znaj-
dzie się miejsce.

Wrzucamy torbę do bagażnika samochodu 
i jedziemy z rowerami na wakacje, a może na 
rajd? Co? Jak jedziemy rowerem? Thule prze-
widziało taką opcję i mamy ukośny pas, który 
pozwala założyć torbę jak plecak i dojechać 
rowerem na miejsce startu. Nie jest to oczy-
wiście rozwiązanie na bardzo długie trasy, na 
wyścigi, ale raczej dojazdowe. Zdarzyło mi 
się tak pojechać na stację kolejową rowe-
rem, a potem dalej za miasto pociągiem. Na 
miejscu przebrać się, zostawić zbędne rzeczy, 
torbę w bezpiecznym miejscu i już na lekko 
ruszyć do lasu na rowerze.

Rozplanowanie przestrzeni znane z pro-
duktów przeznaczonych dla m.in. dla foto-
grafów bardzo mi przypadło do gustu i, 
jak widać, sprawdza się też w przypadku 
akcesoriów sportowych. W nazwie torby 
jest słowo rower, bo takie główne przezna-
czenie przewidział producent, nie oznacza 
to jednak, że torba się nie sprawdzi z akce-
soriami dla innych aktywności. Oprócz 
wyjazdów rowerowych pakuję się do niej, 

Pasek na ramię do transportu podczas 
jazdy na rowerze
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jeżdżąc z dzieckiem na basen. Przegrody pomagają znaleźć kąpielówki, 
piankę dla młodego, osobno włożyć kosmetyki, okulary do pływania, 
w przestrzeni na kask lądują ręczniki, a kieszeń na buty służy po basenie 
do odizolowania mokrych rzeczy. Kiedy nie potrzebujemy przegródek 
w głównej przestrzeni, możemy je złożyć i zaczepić, otrzymujemy w ten 
sposób jedną wielką przestrzeń na większe przedmioty. 

Thule RoundTrip Bike Duffel jeździ ze mną od ponad pół roku, nie jest 
traktowana ulgowo, wpadnie w błoto, czasem zostanie wciśnięta na siłę do 
bagażnika. Nie widać po niej żadnych śladów zużycia. Nie jest to pierwszy 
produkt Thule, z którego korzystam, jakość materiałów i wykonania jest jak 
zawsze na najwyższym poziomie. Polecam wszystkim tym, którzy nie lubią 
torb à la worek, czyli gdzie się wszystko miesza i chcą mieć łatwy szybki 
dostęp do sprzętu i akcesoriów, niekoniecznie rowerowych. 

Thule RoundTrip Bike spakowana na basen
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Garmin ostatnio nas zasypuje nowościami. Recenzowałem już nowego 
Edge Explore 2 i radar z kamerą RTC715, teraz czas na pierwszą nowość. 
Jest to topowy model komputerka rowerowego EDGE 1040 Solar, 
nowość, która pojawiła się nieco wcześniej niż wspominane dwa 
urządzenia.

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Garmin 1040 Solar  |  Napoleon Bryl

Garmin 1040 Solar
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1040 jest następcą modelu 1030 i na pierwszy rzut oka się zewnętrznie 
się od niego nie różni. Producent zmiany ukrył wewnątrz obudowy. Po 
samej obudowie „czuć”, że to najwyższy model. Odkąd wziąłem do ręki 
1040, mój prywatny Edge 530 wydał się przy nim plastikowy i mały, choć 
wcześniej nie miałem takiego wrażenia. 

Zacznę od niemal najważniejszego elementu: dodana została wielopa-
smowa sieć GNSS, oprócz standardowych GPS, Glonass, Galieo. Dzięki niej 
pomiar wykonywany przez urządzenie jest dokładniejszy, zapisywany ślad 
będzie znacznie bardziej precyzyjny, a sygnał nie zgubi się nawet w głę-
bokim lesie. Zapowiedzi producenta są prawdziwe, 1040 nie gubił sygnału 
w zakamarkach Puszczy Augustowskiej. Dokładniejsza nawigacja to jed-
nak więcej danych do przetworzenia, co wymaga szybszego procesora. 
Edge 1040 został w taki właśnie wyposażony. Wyznaczenie i przeliczenie 
nawet skomplikowanej trasy zajmuje kilka sekund, bez problemu radzi 
sobie również ze zmianami w trakcie i potrafi wyznaczyć nową drogę. 
Poprzedni model – 1030 – potrzebował na to dłuższej chwili. 
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Wśród nowości mamy również wyszukiwanie lokalizacji i znacznie 
łatwiejsze wyznaczanie tras w urządzeniu. To pozwala mniej irytować się, 
gdy trzeba szybko zmienić trasę. 

Rozszerzono też opcje treningowe – Edge 1040 otrzymał funkcję analizy 
wymagań kursu. Co to znaczy? W uproszczeniu tyle, że urządzenie powie 
nam, czy damy radę pokonać wyznaczoną trasę, zmierzy naszą wytrzy-
małość i poda informacje w czasie rzeczywistym. Te zawansowane 
funkcje wymagają jednak dodatkowego wyposażenia: czujnika tętna 
i pomiaru mocy. 

Garmin dostrzegł także potrzeby właścicieli rowerów ze wspomaganiem 
elektrycznym. Pojawiła się funkcja inteligentnego wyznaczania trasy 
w zależności od naładowania baterii i naszego stylu jazdy. Przyznam, 
że jako posiadacz właśnie takiego roweru poczułem się zaopiekowany 
i doceniony.

Model, który testowałem, miał jeszcze jedną dodatkową funkcję: zgod-
nie z dopiskiem w nazwie „Solar” pojawiło się ładowanie słoneczne. 
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Garmin 1040 Solar doładowuje się podczas jazdy. Według producenta 
w standardowym trybie użytkowania z włączonym GNNS może praco-
wać do 45 godzin, a w trybie oszczędzania baterii (tylko GPS) nawet do 
100 godzin. Podczas prawie dwutygodniowego wyjazdu w sierpniu łado-
wałem go z USB tylko dwukrotnie i to bardziej dla komfortu psychicz-
nego, bo wskaźnik baterii pokazywał około 40% przy codziennej jeździe. 
Na marginesie – Edge 1040 ma wbudowany port USB-C, jak wszystkie 
nowe urządzenia Garmina. 

Producent poprawił jeszcze jedną ważną kwestię – UX. Nowy Edge 
1040 ma lekko zmienione menu. Jest lepiej, jest wygodniej. Początkowy 
ekran z informacjami, zmianą profili i wyborem funkcji jest o wiele bar-
dziej przyjazny użytkownikowi. W mojej opinii jedną z niewielu wad 
urządzeń Garnina jest menu i doświadczenie jego użytkowania. W 1040 
nie ma już na co narzekać pod tym względem. Prywatnie używam Edge 
530, na moje niezbyt zawansowane potrzeby jest wystarczający, nie 
trenuję zawodowo kolarstwa, jeżdżę dla przyjemności, ale interfejs użyt-
kownika niestety nie jest jego najmocniejszą stroną. Zmiana jakichś usta-
wień na trasie wymaga cierpliwości, w Edge 1040 prawie tego problemu 
nie ma (jak wspomniałem, ma także szybszy procesor). Oczywiście, 
trzeba się „znowu” przyzwyczajać do nowego układu, ale tak to zwykle 
bywa przy zmianie urządzenia.

Po testach 1040 ciężko mi było wrócić do małej 530. Wygoda większego 
ekranu, a przede wszystkim szybsze przeliczanie trasy, zwłaszcza jak się 
zmieniło zdanie w połowie wcześniej zaplanowanej, spowodowały, że 
zacząłem się zastanawiać nad kupnem 1040. Jednak rozsądek wygrał, 

Producent poprawił jeszcze jedną ważną kwestię – UX. 

Nowy Edge 1040 ma lekko zmienione menu. Jest lepiej, jest 

wygodniej.
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przynajmniej na razie. Edge 1040 nie jest tanim urządzeniem: wersja 
z ładowaniem słonecznym kosztuje około 3400 zł, a zwykła 2400 zł. 

Przy moim jeżdżeniu nie wykorzystałbym zaawansowanych funkcji 
treningowych, mam czujnik HR i kadencji, ale nie używam pedałów 
z pomiarem mocy. Edge 1040 jest sprzętem dla zawodowców i bardzo 
zaawansowanych amatorów trenujących intensywnie. Takim jak ja, jeż-
dżącym dla przyjemności, a treningi traktującym na luzie pozostaje 
poczekać na następcę Edge 830 i liczyć, że część funkcji nawigacyjnych 
i nowe menu również do nich trafi. 

Model, który testowałem, miał jeszcze jedną dodatkową 

funkcję: zgodnie z dopiskiem w nazwie „Solar” pojawiło się 

ładowanie słoneczne. Garmin 1040 Solar doładowuje się 

podczas jazdy.
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Niedawno Garmin zaprezentował nową wersję swojego turystycznego 
komputera rowerowego Explore – Garmin Explore 2. To komputer 
z nawigacją dla tych, którzy lubią jeździć na długie wycieczki rowerowe, gdzie 
priorytetem jest wybór atrakcyjnej wizualnie trasy, z ciekawymi obiektami, 
a nie osiągnięcia sportowe, prędkość czy liczba dziennie przejechanych 
kilometrów. Turystyczny Garmin to, powiedzmy to prościej, urządzenie dla 
tych, którzy chcą zobaczyć po drodze coś więcej niż mijane szybko drzewa. 

Garmin Explore 2NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Garmin Explore 2  |  Napoleon Bryl
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Nie będę się odnosił do poprzednika, poza tym, co napisał sam produ-
cent, ponieważ nie miałem okazji z niego korzystać. Liczniki rowerowe 
Garmin znam z serii sportowej Edge. Na co dzień używam Edge 530 
i obecnie mam na testach najnowszą wersję najwyższego modelu serii 
Edge 1040 Solar. 

Edge i Explore to dwa różne typy urządzeń rowerowych dla różnych rowe-
rzystów. Explore jest sprzętem typowo turystycznym, nie treningowym, 
mimo że wersja 2 dostała kilka funkcji znanych ze sportowych Edge. 

Explore 2 – tak jak poprzedni model – łatwo odróżnimy od serii sporto-
wej: ma białą obudowę z czarnymi elementami. Explore 2 wyposażono 
także w 3-calowy, dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 × 400 px 
– tak, dobrze widzicie, mniej niż każdy smartfon na rynku. Do odczytu 
mapy w terenie nie potrzeba 4K; to wysoki kontrast wyświetlacza – a nie 

Explore 2 jest sprzętem typowo turystycznym, nie treningo-

wym, mimo że wersja 2 dostała kilka funkcji znanych ze spor-

towych Edge.
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rozdzielczość – sprawia, że jest czytelny 
w każdych warunkach, nawet w ostrym 
słońcu. Dzięki m.in. wyświetlaczowi o takich 
parametrach urządzenie pracuje 16 godzin 
na jednym ładowaniu przy włączonym GPS 
i komunikacji z czujnikami (np. kadencji) 
i smartfonem. Bateria szybko się ładuje 
przez złącze USB-C ukryte pod klapką na 
dole urządzenia. Plastikowa obudowa jest 
solidnie wykonana i spasowana; Explore 
2 ma klasę wodoszczelności IPX7, więc żaden 
deszcz, śnieg czy nawet przypadkowe zanu-
rzenie w wodzie nie jest mu straszne. Można 
się bez obaw przeprawiać przez rzekę. 

Urządzenie ma zaprogramowane tylko trzy 
profile jazdy: Offroad, Road, Indoor. Podczas 
testów używałem głównie pierwszej opcji. 
Tak jak w sportowych Edge, profile można 
dostosować pod swoje potrzeby, wybrać 
jakie i ile informacji ma się znaleźć na ekra-
nie urządzenia itd. 

Explore ma jednak coś, czego nie ma seria 
Edge (poza nowym 1040): wyszukiwa-
nie miejsc i tworzenie tras bezpośrednio 
w urządzeniu. Mamy dostępną dużą listę 
POI, ale też wyszukiwanie po nazwie. Działa 
ono sprawnie, również przeliczanie trasy jest 
w porządku – w starszych modelach trzeba 
było chwilę poczekać. Mam tu tylko jedną 
uwagę – sposób wyświetlania klawiatury 
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– ABCD, jak w latach 90. – powoduje lekką 
konsternację. Wpisanie adresu zajmuje mi 
chwilę. Taki układ jest chyba podyktowany 
wielkością ekranu i chęcią zachowania 
odpowiednio dużych wyświetlanych zna-
ków, jednak bardzo przeszkadza. Nawet 
trochę szerszy komputer od e-bike Boscha 
wyświetla klawiaturę QWERTY. 

Explore jako jedyny z komputerów rowero-
wych Garmin ma opcję integracji z rowerami 
elektrycznymi. Możemy go kupić w zestawie 
do podłączenia z silnikami Shimano i Bosch 
oraz uniwersalnym USB-A do ładowania 
podczas jazdy. Po podłączeniu mamy opcję 
wyznaczania trasy uwzględniającej stan 
naładowania baterii i poziom wspomaga-
nia. Uważam to za bardzo ciekawą opcję, 
szczególnie że rowery ze wspomaganiem 
eklektycznym są coraz popularniejsze nie 
tylko w dojazdach w mieście, ale również 
na wycieczki, a nawet na większe wyprawy. 
Kalkulacja długości trasy na podstawie nała-
dowania baterii bardzo ułatwi planowanie. 
Niestety, egzemplarz testowy był w podsta-
wowej wersji, bez podłączeń do e-bike, więc 
opieram się na informacjach od producenta.

W ustawieniach jest też kilka opcji zna-
nych ze sportowej serii. Garmin dodał 
m.in. opcję ClimbPro – informuje nas ona 
o wzniesieniach na trasie z odpowiednim 
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wyprzedzeniem i pozwala zaplanować rozkład siły. Jest też opcja pułapu 
tlenowego, ale wymaga czujnika tętna i pedałów z pomiarem mocy.

Wybrałem się na kilka wycieczek z Explore 2, mając tylko częściowo zapla-
nowaną trasę: punkt startu, punkt końcowy i jedno miejsce po drodze do 
obejrzenia. Urządzenie nie miało żadnego problemu z przeliczaniem trasy 
na bieżąco, jeżeli zmieniłem kurs podczas jazdy, wyszukanie i dodanie 
punktu działa bez problemów (jak się przyzwyczaimy do klawiatury w ukła-
dzie ABCD…). Nie zgubiłem się, a nawet odkryłem kilka nowych tras. Polubi-
liśmy się z Explore 2. 

Explore 2 zgodnie z nazwą jest urządzeniem dla odkrywcy, podróżnika. 
Najnowsza wersja ma dodanych kilka opcji treningowych, ale są one 
skromne w porównaniu z Edge przeznaczonym dla sportowców. Mamy 
za to łatwo dostępne opcje nawigacji i integracji z e-bike. Na pewno 
sprawdzi się u tych, którzy jeżdżą rekreacyjnie, a chcieliby pojechać 
w dalszą trasę i odkryć nowe szlaki. 

SPRZĘT 140



Garmin jest producentem, który mnie zaskakuje. Zaskakuje 
pewnie też innych producentów urządzeń rowerowych. Tym 
razem pobił samego siebie. 

Garmin Varia RCT715 
– wsteczny radar rowerowy z rejestratorem

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Varia RCT715 – wsteczny radar rowerowy z rejestratorem  |  Adalbert Freeman
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Do tej pory najlepszym dodatkiem rowerowym był radar wsteczny połą-
czony ze światłem wstecznym. Gdy pierwszy raz go dostałem do testów, 
nikt o nim nie słyszał wśród moich kolegów rowerzystów. Gdy jednak 
zaczęliśmy jeździć w grupie, dźwięk o zbliżających się pojazdach oraz to, 
jak skutecznie o tym informował, spowodowały, że dziś wielu z nich ma 
swoje egzemplarze. 

Na rynku rowerowym nie widziałem innego producenta tego typu urzą-
dzeń. Nie widziałem nawet namiastki z Chin radarów wstecznych do 
rowerów. Garmin więc mógł bezpiecznie sprzedawać swoje produkty 
niezagrożony. Jednak nie spoczął na laurach i wprowadził nową wer-
sję. Tym razem do świetnego Varia RTL 515 dodano rejestrator. Kamerę 
nagrywającą obszar za kolarzem.

Radar Varia służy do ostrzegania rowerzysty przed nadjeżdżającym 
pojazdem, kamera jako rejestrator służy do udokumentowania zdarzeń, 
których jesteś świadkiem lub uczestnikiem. Wbudowana kamera reje-
struje sytuacje za kolarzem w jakości 30 kl/s w rozdzielczości Full HD lub 
HD. Kąt widzenia kamery to 220°. Wbudowano 16 GB pamięci na nagra-
nia. System rejestratora zapisuje pliki co 30 sekund w trybie ciągłym. 
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W pudełku mamy standardowy zestaw 
mocowań. Tym razem mamy większe urzą-
dzenie i Garmin zmienił standardowe zapię-
cie na takie z dodatkową blokadą. Wyraźnie 
mocniejsze i solidniejsze. Sam radar też 
urósł i ewidentnie nie jest na diecie, bo 
przybrało mu na grubości. Jest duży. Jednak 
jeszcze w granicach rozsądku. Wykonanie 
jak zawsze – bez zarzutu. Złącze zakryte 
i zabezpieczone przed wilgocią. Co istotne, 
w końcu też zastosowano USB-C. Pierwsze 
urządzenie z takim złączem od Garmina. 

Po wyjęciu z pudełka musimy podłączyć 
i sparować urządzenie. Potrzebujemy 
aplikacji Garmin Varia, gdzie na telefonie 
możemy obsługiwać tryb radaru. Możemy 
też skonfigurować rejestrator. Ja w swoim 
ustawiłem na nagrywanie ciągłe w trybie 
720p. To wydłuży pracę na baterii oraz czas 
zapisywanych materiałów oraz nagrywanie 
dźwięków.

Urządzenia Garmina mają wbudowaną funk-
cję rejestracji zdarzeń oraz informowanie 
o nich osoby wskazanej w naszych kon-
taktach. Varia oczywiście także wspomaga 
te działania i zapisuje jako osobny klip, 
który nie zostaje później nadpisany przez 
następne nagrania. 
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Na nagrania możemy automatycznie nałożyć parametry naszej jazdy, 
takie jak prędkość, dane z GPS oraz datę i czas. Producent podaje, że 
urządzenie powinno działać do 6 godzin z włączonym zapisem. Ja mia-
łem kilka jazd po około 2 godziny i nie jestem w stanie tego potwierdzić. 

Funkcje wykrywania pojazdów oraz tryb światła tylnego opisywałem 
w testach Varia RTL515. Przypomnę tylko, iż radar wykrywa pojazdy 
w odległości od 140 m za nami. Pokazuje na ekranie telefonu czy kom-
puterka rowerowego, ile jest pojazdów i jak daleko. Daje to poczu-
cie bezpieczeństwa oraz możliwość psychicznego nastawienia się na 
wyprzedający samochód czy motocykl. Światło do jazdy dziennej też 
dostosowuje się intensywnością świecenia w zależności od tego, jak 
daleko jest od nas pojazd. Mamy do dyspozycji światło do jazdy dziennej 
i nocnej migające, do jazdy w grupie oraz światło ciągłe. Bateria wytrzy-
muje do 16 godzin w trybie światła migającego dziennego z włączonym 
radarem bez kamery. Komunikacja z telefonem jest poprzez Bluetooth, 
a z komputerkami rowerowymi przez Ant+.

Podsumowując, Garmin cały czas dostarcza nam nowoczesne rozwiąza-
nia. Jest, podobnie jak Apple, prekursorem pewnych rozwiązań. Radar 
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z kamerą jest tego najlepszym przykła-
dem. Czy go kupię? Raczej nie. Po pierw-
sze ze względu na cenę. Mam swojego 
RTL515 i nie dopłacę dodatkowych 200 
euro za kamerę. Varia RCT715 kosztuje 
399,99 euro, to dosyć drogo. Jednak 
gdybym nie miał już radaru, to bym się 
poważnie zastanowił. To, co jeszcze mi 
się nie spodobało, to gabaryty uchwytu. 
Jestem jednak pewien, że niewielu na to 
zwróci uwagę, a jedynie kolarze szosowi 
opanowani obsesją odchudzania swoich 
rowerów. Polecam jednak to rowerzystom 
przemierzającym polskie drogi. Funkcje 
radaru są nieocenione, a światła i naszej 
widoczności na drogach nigdy za wiele.
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Wyborowi roweru, dopasowaniu go poświęcamy dużo czasu, 
szczególnie roweru ze wspomaganiem elektrycznym <link>. Niestety, 
potem często zapominamy albo lekceważymy dobór zapięcia 
– zabezpieczenia – do nowego nabytku. Taka lekkomyślność niestety 
może się skończyć jego szybką utratą. Amatorów cudzej własności 
nie brakuje, a e-rowery w związku z dużym popytem i problemami 
z dostępnością u dystrybutorów są łakomym kąskiem dla złodziei. 
Skupmy się zatem na tym, jak zabezpieczyć rower elektryczny. 

Jak zabezpieczyć e-bike
Cz. 1NAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Jak zabezpieczyć e-bike Cz. 1  |  Napoleon Bryl
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Mówi się, że zapięcie powinno kosztować minimum 10% wartości roweru. 
Jest to prawda i fałsz równocześnie. Nawet starego roweru z torpedo i bez 
przerzutek wartego może jakieś 200 zł nie zapinałbym linką z marketu za 
20 zł, bo znajdzie się chętny także na taką cudzą własność. Niestety zdarza 
mi się spotykać rowery za kilka, kilkanaście tysięcy złotych zapięte linką za 
50 zł. Linka, poza wyjątkami, nie jest w ogóle dobrym pomysłem, na pewno 
nie jako zapięcie dla roweru za miliony monet. Jakie zatem zabezpieczenie 
będzie odpowiednie do wartościowego roweru?

Skale bezpieczeństwa zapięć
Każdy znaczący producent zabezpieczeń rowerowych stosuje skalę bez-
pieczeństwa. Przykładowo Abus oznacza swoje zabezpieczenia rowerowe 
w skali 1–15 i na ich przykładzie łatwo wyjaśnić poziomy bezpieczeństwa 
zabezpieczeń rowerowych. 

Grupa 1–5 
Powinno się stosować jako zabezpieczenie akcesoriów, np. kasku czy sio-
dełka. Na pewno nie stosujemy ich jako głównych zapięć dla e-bike.

Grupa 6–9
Zabezpieczenia do stosowania w miejscach o niskim i średnim poziomie 
ryzyka, czyli np. wtedy, gdy podczas przejażdżki lub treningu skończą nam 
się batoniki, a chcemy wejść do wiejskiego sklepu na kilka minut i unik-
nąć głupiego dowcipu i biegania za własnym rowerem. W spokojniejszych 
obszarach w mieście też się sprawdzą. Osobiście na noc w żadnym miejscu 
bym żadnego roweru nie zostawiał z jedynym zabezpieczeniem poniżej 8. 
Zaleca się stosowanie zapięć z tej grupy jako dodatkowych przy rowerach 
o znacznej wartości – czyli np. e-bike. 

Grupa 10–15
Zapięcia mocniejsze, do stosowania w mieście, w miejscach, gdzie nasz 
rower jest bardziej narażony na kradzież. 15 jest maksymalnym poziomem 

Zdarza mi się spotykać rowery za kilka, kilkanaście tysięcy zło-

tych zapięte linką za 50 zł.
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bezpieczeństwa dla rowerów. Abus ma 
w ofercie zabezpieczenia z poziomem 20 
przeznaczone dla motocykli i skuterów, ale je 
również można stosować dla rowerów, choć 
nie należą do najlżejszych. 

Dla rowerów ze wspomaganiem rozpatrywał-
bym tylko grupę 10–15, a jako zabezpieczenie 
wspomagające coś z przedziału 7–9. 

U-lock
Jedną z najpopularniejszych form zabezpie-
czenia rowerowego jest tzw. szekla, nazywana 
również u-lock, ze względu na swój kształt. 
Można ją kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale 
takich bym się jednak wystrzegał. Na co więc 
zwrócić uwagę, wybierając u-locka? Po pierw-
sze stopień bezpieczeństwa według produ-
centa – w klasyfikacji Abus porządne u-locki 
zaczynają się od 7. Następnie grubość i kształt 
pręta – lepsze są „kanciaste” od okrągłych. 
Wreszcie bardzo istotne jest podwójne ryglo-
wanie, czyli to, że zamknięcie zamka blokuje 
ryglami „u” na jego obu końcach, nie na jed-
nym, co uniemożliwia m.in. przekręcenie „u” 
względem zamka po przecięciu w jednym 
miejscu. Innymi słowy, trzeba ciąć dwa razy, 
a to oznacza dwa razy więcej czasu i hałasu 
na pozbycie się zapięcia przez złodzieja. 
Ostatecznie jest jeszcze klasa zamka, czyli, 
upraszczając, im więcej zapadek i bardziej 
skomplikowany klucz, tym lepiej. 
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Wadą i zaletą u-locków jest ich konstrukcja, bo, choć kształt powoduje, 
że trudniej przeciąć lub wygiąć takie zabezpieczenie, to jednak ten sam 
kształt i długość obejmy sprawia czasem, że nie zawsze jest łatwo przypiąć 
rower do czegoś innego niż stojak rowerowy, a ten nie zawsze będzie tam, 
gdzie potrzebujemy zaparkować. Niestety również z tego powodu nie-
zbyt wygodnie się je przewozi. Mocowanie na ramę musi być mocne, żeby 
u-lock nam nie „latał” podczas jazdy. Szekle również nie należą do najlżej-
szych, ale to akurat w przypadku przewożenia ich e-bike nie jest większym 
problemem. Mocny u-ulock z 15 poziomem bezpieczeństwa o długości 
około 23 cm będzie ważył trochę ponad 1,5 kg. 

U-locka o poziomie 12–15 zalecałbym jako główne zabezpieczenie dla rowe-
rów elektrycznych. 

Łańcuch
Równie popularnym zabezpieczeniem jest łańcuch. Nie jest on sztywny 
jak u-lock, łatwiej dzięki niemu przypiąć rower do czegoś bardziej nie-
typowego, np. do latarni, które są zazwyczaj za grube na przypięcie się 
za pomocą u-locka. Niestety dobry łańcuch waży znaczenie więcej niż 
u-lock. Łańcuch o poziomie bezpieczeństwa 15 i długości 110 cm to ponad 
2,5 kg, łańcuch z poziomem 12 będzie ważył nadal ponad 2 kg. Ogniwa 

ROWERY 149



są zazwyczaj zabezpieczone w osłonie z materiału lub gumy, co pozwala 
w miarę łatwo łańcuch owinąć wokół ramy na czas transportu. Można 
wybrać krótszy łańcuch, będzie lżej, ale wtedy znacznie tracimy na ela-
styczności z przypinaniem roweru. Dłuższe łańcuchy – są dostępne do ok. 
170 cm – będą jeszcze cięższe i sprawdzą się jako zabezpieczenia stacjo-
narne, trzymane w stałym miejscu, gdzie parkujemy rower, np. pod pracą. 
Tyle że z trzymaniem zapięcia założonego na stałe w miejscu publicznie 
dostępnym należy być ostrożnym. Chętny na nasz rower może obserwo-
wać miejsce i powoli, systematycznie uszkadzać zapięcie, tak żebyśmy tego 
nie zauważyli. 

Łańcuchy są bardzo dobrymi zabezpieczeniami, ale niestety kosztem wagi. 
Sprawdzą się na pewno jako zapięcie w garażu, piwnicy, te trochę lżejsze 
jako zapięcie przewożone z rowerem.

Zapięcia składane
Mniej popularne, ale coraz częściej spotykane są zapięcia składane. Łączą 
w sobie zalety łańcucha i u-locka. Są zbudowane z płaskich sztabek 
metalu łączonych grubymi nitami. Dzięki takiej konstrukcji łatwo się skła-
dają, zajmują niewiele miejsca w mocowaniu na ramie. Są sztywniejsze 
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od łańcucha, ale znacznie bardziej elastyczne niż u-lock. Podczas wyboru 
zapięcia składanego należy zwrócić uwagę na sposób łączenia „sztabek” 
– czy jest ciasny i nie ma tam możliwości podejścia z łomem albo szlifierką. 
Łączenia są „najsłabszym” punktem tego rodzaju zapięcia. Dobrze wyko-
nane zapięcie składane zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa jak łań-
cuch czy u-lock. W ofercie Abusa znajdziemy zapięcia składane od 7 do 15 
poziomu. Składanego zapięcia powyżej 10 poziomu, możemy używać jako 
podstawowego zapięcia do roweru. Dzięki kompaktowej budowie idealnie 
się sprawdza jako zabezpieczenie roweru miejskiego, łatwo się przewozi, 
pozwala zapiąć rower np. do latarni i jest lżejsze od łańcucha (2 kg przy 
długości 110 cm dla poziomu 15).

O-lock
Ostatnim typem zabezpieczeń są o-locki, nazywane też zabezpieczeniami 
ramowymi lub blokadą tylnego koła. Najczęściej są montowane seryjnie 
w rowerach miejskich typu holenderskiego, w zwykłych i tych ze wspoma-
ganiem. Nie należy o-locka traktować jako samodzielnego zabezpieczenia, 
bo, zgodnie z nazwą, blokuje on tylko tylne koło. Rower można wziąć pod 
pachę i z nim odejść. Do większości modeli można dokupić więc specjalny 
łańcuch wpinany w złącze w o-locka, którym możemy rower przypiąć do 
stojaka, latarni etc. Producenci zabezpieczeń ramowych nie oznaczają ich 
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wysokimi stopniami bezpieczeństwa. Najmocniejsze Abusa mają tylko 
poziom 9. Nawet z wpinanym łańcuchem nie traktowałbym takiego zapie-
czenia jako głównego. To tak jak linka, tylko trochę bezpieczniej, raczej jako 
dodatkowe do głównego o wyższym stopniu bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenia specjalne
Możemy jeszcze spotkać zabezpieczenia specjalne – np. kotwy połączone 
z łańcuchami do zamontowania w piwnicy lub garażu. Blokady tarcz 
hamulcowych – zazwyczaj przeznaczone do motocykli, ale można je stoso-
wać także w niektórych rowerach elektrycznych.

Zamknięcie zabezpieczenia
Bez względu na rodzaj zabezpieczenia, musimy je w jakiś sposób zamknąć. 
Na rynku można spotkać zamykane na szyfr – tych unikajmy, chyba że to 
linka służąca do przypięcia kasku – zamykane kluczem – tutaj zasada jest 
prosta: im bardziej skomplikowany klucz, tym lepiej. Przy zabezpieczeniach 
wyższej klasy można zamówić kilka zabezpieczeń różnego rodzaju otwiera-
nych jednym kluczem. Jest to bardzo wygodne, kiedy np. mamy więcej niż 
jeden rower albo trzymamy dodatkowy łańcuch w garażu w pracy. 

Na koniec coś dla geeków: zabezpieczenia smart otwierane aplikacją ze 
smartfona lub pilotem. Nie ma ich jeszcze zbyt dużo na rynku. Miałem 
okazję testować u-locka Smart X i zabezpieczenie składane Bordo Smart 
X od Abusa <linki>. Są na pewno ciekawym i wygodnym rozwiązaniem dla 

Wadą i zaletą u-locków jest ich konstrukcja, bo, choć kształt 

powoduje, że trudniej przeciąć lub wygiąć takie zabezpiecze-

nie, to jednak ten sam kształt i długość obejmy sprawia cza-

sem, że nie zawsze jest łatwo przypiąć rower do czegoś innego 

niż stojak rowerowy, a ten nie zawsze będzie tam, gdzie potrze-

bujemy zaparkować.
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miejskiego rowerzysty. Abus rozszerza portfolio smart, obecnie testuję 
blokadę na tarczę hamulcową pierwotnie przeznaczoną dla motocykli, ale 
sprawdzającą się również z cargo e-bike. 

Zabezpieczenie dobieramy do roweru i do miejsc, gdzie jeździmy i zosta-
wiamy rower. W centrum miasta, gdzie potencjalnych chętnych na nasz 
rower jest dużo, używajmy tych z poziomem 10–15, a na dłuższe parko-
wanie w takich miejscach zakładajmy też drugie. Starajmy się stosować 
zabezpieczenia różnego typu, jeżeli zapinamy rower dwoma, np. łańcuch 
+ u-lock, składane + o-lock z łańcuchem. Jeżdżąc rowerem ze wspomaga-
niem, nie musimy się przejmować wagą zabezpieczenia, 0,5–1 kg nie zrobi 
różnicy w czasie jazdy, a może uratować nas przed utartą roweru. 

O tym, jak nie przypinać i gdzie nie przypinać roweru, będzie w następnym 
numerze iMagazine. To niby rzecz oczywista, ale najlepsze zabezpieczenie 
nie pomoże, jak zapniemy rower do cienkiej siatki lub słupka, z którego 
można zsunąć zamknięcie, a takie rzeczy też widziałem.
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Pisałem już w iMagazine o rodzajach zabezpieczeń do rowerów. Tym 
razem chciałbym się skoncentrować na opcji przede wszystkim dla 
rowerów ze wspomaganiem. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Smart zabezpieczenia bez prądu dla rowerów z prądem  |  Napoleon Bryl

Smart zabezpieczenia bez 
prądu dla rowerów z prądem
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Każdy rower ze wspomaganiem elektrycz-
nym jest wyposażony w zamek zabezpie-
czający baterię, niektóre w blokadę tylnego 
koła tzw. o-lock. Wtedy do obu zamków, 
do baterii i do o-locka, pasuje jeden klucz. 
Oczywiście, to jest za mało, żeby zabezpie-
czyć e-bike przed kradzieżą. Jeżeli chcemy 
dobrze zabezpieczyć nasz rower, kupujemy 
dodatkowe zapięcia, a przy drogich rowe-
rach, jakimi są e-bike, wypadałoby, żeby to 
były dwa różne zapięcia.

Mamy zatem jeden rower, cztery zamki 
(bateria, o-lock i dwa zapięcia) i cztery 
klucze do nich. Trochę dużo i trochę nie-
wygodnie. Chyba nie o to chodzi w jeżdże-
niu na rowerze. Zapinanie na kilka zapięć 
z różnymi kluczami bywa irytujące. 

Bardzo wielu producentów rowerów ze 
wspomaganiem stosuje fabrycznie zamki 
firmy Abus, do baterii i o-locków. Razem 
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z rowerem dostajemy dwa klucze i kartę 
kodową z numerem klucza. Zamiast dokupy-
wać kolejne zabezpieczenia z kolejnymi klu-
czami, możemy zamówić u autoryzowanego 
sprzedawcy zabezpieczenie z zamkiem doro-
bionym pod nasz klucz od baterii i o-locka, 
które dostaliśmy razem z rowerem. Musimy 
jedynie zwrócić uwagę na rodzaj klucza, który 
mamy – Abus X-Plus lub Abus Plus – i wybrać 
spośród zapięć z odpowiednim zamkiem. 

Większość nowych rowerów ma już zamki 
na system X-Plus. Niestety Abus wprowadza 
powoli nowe zabezpieczenia z tym rodzajem 
zamka, zaczynając od najwyższych modeli 
zabezpieczeń. W systemie jednego klucza 
dostępne są u-locki, łańcuchy, zapięcia skła-
dane Bordo, niektóre kłódki i nowa kotwa 
WCH z łańcuchami oraz zamki do baterii róż-
nych producentów: Bosch, Yamaha, Shimano, 
Panasonic, Continental. 

Dostępne kombinacje pozwalają mieć jeden 
klucz do kilku zapięć i do kilku rowerów. 

Listę dostępnych opcji znajdziemy tu lub 
u sprzedawcy zabezpieczeń Abus. 

Od pół roku, systematycznie wymieniam 
zapięcia i zamki w naszych rowerach i dzięki 
opcji jednego klucza mam łańcuchy w piw-
nicy, łańcuch na rowerze, składane Bordo, 
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o-locki na trzech rowerach i zamki do baterii w dwóch elektrycznych 
otwierane jednym kluczem. Wymieniłem zamki w bateriach roweru cargo 
(były na starszy system Abusa) i nawet w pięcioletniej miejskiej Gazelle 
z baterią na bagażniku udało się ujednolicić zamki z systemu innego 
producenta. 

To jest bardzo duże ułatwienie w codziennym używaniu rowerów. Zniknęły 
pytania:

„Wziąłeś mój kluczyk?” albo „Które zapięcie zabierasz dziś?”.

Systemy zamków X-Plus i Plus to nowoczesne cylindry i skomplikowane 
klucze odporne na nieautoryzowane próby otwarcia, na tak bardzo skom-
plikowane, że potencjalny złodziej nawet nie będzie próbował ich otwie-
rać wytrychem, bo jest to bardzo czasochłonne (nie ma zamków nie do 
otwarcia) i prędzej się zdecyduje na siłowe rozwiązanie – próbę przecięcia, 
złamania etc. Dlatego możemy spać spokojnie, mając kilka zamków otwie-
ranych jednym kluczem. 
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Jedną z wad zamawiania zapięć na jeden klucz jest czas oczekiwania: to 
około trzy tygodnie. Dlatego, że wszystkie zamki są dorabiane w Niem-
czech w zakładach Abusa. Drugą wadą może być nasza nieuwaga: jak zgu-
bimy klucz, ktoś, kto go znajdzie, otworzy nasze wszystkie zabezpieczenia, 
więc lepiej, żeby nie wiedział, do czego ów klucz służy i kto jest właścicie-
lem. Dla bezpieczeństwa nasze klucze mają zapięte Apple Air Tag.  

Coś może być „inteligentne”, jak się tłumaczy anglojęzyczne określenie 
„smart”, a nie koniecznie wykorzystywać elektronikę, jak SmartHome czy 
Bosch Smart System. Można po prostu „mądrze” użyć starej sprawdzonej 
technologii, żeby ułatwić sobie życie. W końcu różnego rodzaju zamków 
używamy nie od dziś. 
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Rowery ze wspomaganiem elektrycznym są coraz popularniejsze. 
Niestety, wraz ze wzrostem popularności i popytu ceny nie spadają, 
a w związku z sytuacją wywołaną przez pandemię, wręcz odwrotnie 
– ceny rosną. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Swytch eBike Kit – czyli jak zelektryfikować rower  |  Napoleon Bryl

Swytch eBike Kit 
– czyli jak zelektryfikować rower

ROWERY 159

http://www.twitter.com/napoleonbryl


Za „elektryka” trzeba zapłacić minimum około 8 000 PLN, a średnio ponad 
10 000 PLN i na dodatek będziemy na niego czekać, może miesiąc, a może 
pół roku, w zależności od modelu. Długie czasy dostaw dotyczą też „trady-
cyjnych” rowerów. Wspomaganie w rowerze jednak by się przydało, może 
więc zelektryfikować zwykły stary rower? Właśnie tu pojawia się brytyjski 
zestaw Swytch eBike. 

Zelektryfikować stary rower można na wiele sposobów. W sprzedaży 
dostępnych jest wiele całych zestawów, ale też pojedynczych elementów 
umożliwiających dodanie napędu elektrycznego do roweru. Gdy zacząłem 
zgłębiać temat, pokonały mnie szczegóły techniczne: silnik X, bateria Y, ale 
tylko kontroler Z, bo z silnikiem X inny nie wspólpracuje itd. Uspokoiłem 
się dopiero, gdy trafiłem właśnie na brytyjski zestaw Swytch eBike. Przed 
zamówieniem podajemy średnicę koła, rodzaj hamulców, ewentualnie 
kolor obręczy, srebrna lub czarna i czekamy na paczkę. Bo właśnie na tym 
polega urok tego zestawu, nie trzeba nic dobierać, tylko podać specyfika-
cję swojego aktualnego roweru. 

Chwilę to trwało, bo przesyłka idzie z Wielkiej Brytanii i po Brexicie paczki 
potrzebują trochę więcej czasu na granicy. W końcu przyszło dość duże 
pudełko – musiało się zmieścić w nim koło 28” cali – taką opcję wybrałem, 
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żeby zelektryfikować nie najmłodszego już trekkinga. Zgodnie z zamówie-
niem w środku znalazło się koło 28” z silnikiem w piaście oraz pozostałe 
elementy niezbędne, żeby rower stał się elektryczny: bateria w ciekawej 
formie „torebki” na kierownicę, czujniki kręcenia pedałami, okablowanie, 
śrubki oraz tarcza hamulcowa (nasz przerabiany rower ma hydrauliczne 
hamulce tarczowe). Bateria z instrukcją znajduje się w jednym pudełku, 
kable, czujniki, śrubki w drugim, wszystko dokładnie opisane. Po zajrzeniu 
do instrukcji operacja nie wydaje się skomplikowana. Zobaczymy. 

Po pierwsze, dokonujemy demontażu starego przedniego koła i przełoże-
nia dętki z oponą na nowe koło z silnikiem. Po drugie, przykręcamy tarczę 
hamulcową do piasty i możemy zakładać koło. Tutaj napotkałem pierwszy 
problem. Łebki śrub mocujących tarczę hamulcową ocierają o wewnętrzną 
stronę widelca. Zdejmuję koło i odkręcam tarczę, wyjmując podkładki 
dystansowe, które według instrukcji tam założyłem, przykręcam z powro-
tem i zakładam koło. Jest OK. Patrzę dalej w instrukcję. Zakładam mocowa-
nie baterii na kierownicy – mocowanie jest podobne do tego, które znamy 
z koszyków na kierownicę, wszystko jest OK. Następny jest czujnik przy 
suporcie i magnesy na korbę. W zestawie jest kilka różnych opcji montażu 
magnesów do korby, w zależności od jej kształtu. Chwila przymierzania 
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i udaje się dopasować. Z samym czujnikiem musiałem trochę pokombi-
nować, rama roweru jest dość gruba i obejma przerzutki przedniej lekko 
przeszkadzała, ale udało się dopasować. Podłączam kable i sprawdzam, 
czy wszystko działa. Wtyczki są tak zrobione, że nie da się ich podłączyć 
w sposób niewłaściwy. Dioda na czujniku zamrugała po zakręceniu korbą, 
silnik chciał sam odjechać, więc… chyba jest OK! Pozostało zamocowanie 
kabli trytytkami do ramy, żeby się nie wkręciły w szprychy podczas jazdy 
i można jechać. Bateria założona, wspomaganie włączone, według diod 
akumulator naładowany. Stop. Przed jazdą musimy jeszcze za pomocą 
kombinacji przycisków znajdujących się na baterii, w której jest równocze-
śnie kontroler silnika, ustawić obwód koła i zdecydować, czy włączamy 
odcinanie wspomagania powyżej prędkości 25 km/h. Jeżeli rower ma być 
rowerem, to zgodnie z przepisami musimy włączyć odcięcie. Przepisy 
w Polsce ograniczają maksymalną prędkość, do której ma działać wspoma-
ganie do 25 km/h i moc silnika do 250 W. Ustawione, jedziemy!

Jazda wymaga trochę przyzwyczajenia, jeździ się inaczej niż na rowerach 
z silnikiem centralnym lub w tylnym kole. Silnik reaguje z opóźnieniem 
około 1,5 obrotu korbą, więc „zrywnie” nie ruszymy na światłach. Jednak 
jak już złapie, to mocno nas ciągnie. Wspomaganie ma pięć stopni. Do 
codziennej jazdy wystarczała mi dwójka, wyższa moc się przydaje przy 
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obciążonych sakwach i pod górkę. Chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do 
dwukilogramowej baterii wiszącej na kierownicy, ale po kilku przejażdż-
kach nie stanowi ona żadnego utrudnienia w jeździe. Musimy się przyzwy-
czaić do uczucia ciągnięcia przez przednie koło i nauczyć się prawie nie 
przerywać pedałowania, czujnik wzbudza silnik z opóźnieniem, ale kiedy 
przestajemy kręcić, to silnik od razu przestaje działać. Utrzymanie płynnej 
jazdy wymaga więc ciągłego pedałowania. Żeby wygodnie jechać, musimy 
też dopasować przełożenie, żeby nie kręcić zbyt luźno ani żeby nie wyma-
gało zbyt dużo wysiłku i pozwalało utrzymać prędkość.

Zasięg podawany przez producenta to 50 km, przy jeździe na „dwójce” 
i podbijaniu mocy tylko pod górkę zgadza się z rzeczywistym. Oczywiście, 
jeżeli jeździmy na 3–5 biegu wspomagania, to zasięg spadnie do około 30 
km. W warunkach miejskich, na dojazdy do pracy, na zakupy wystarcza 
w zupełności, na wycieczkę w weekend za miasto też, jeżeli nie będziemy 
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szaleć na piątce. A nawet jeżeli poszalejemy i bateria się wyczerpie, to 
bez problemu dojedziemy do celu. Rower z wyłączonym wspomaganiem 
zachowuje się jak zwykły rower, silnik w kole nie stawia oporu. Możemy 
jedynie lekko odczuć 2 kg baterii na kierownicy. W takim wypadku można 
ją zdjąć i wrzucić do sakwy, choć też bez zdejmowania po prostu poje-
dziemy dalej. 

Poruszając się po mieście, musimy pamiętać o zdejmowaniu baterii z kie-
rownicy na postojach. Robi się to łatwo, wciskając przycisk. Niestety, za 
łatwo i podczas nienadzorowanego postoju bateria mogłaby szybko zmie-
nić właściciela. Przydałoby się tutaj proste zabezpieczenie na klucz, tak jak 
to jest w seryjnych rowerach ze wspomaganiem.  

Zestaw Swytch eBike w łatwy sposób, bez specjalnych narzędzi, pozwoli 
każdemu zamienić swój zwykły rower w rower ze wspomaganiem elek-
trycznym. Poziom trudności jest taki jak przy zmianie dętki, zatem 
dostępny dla każdego rowerzysty. Koszt zestawu to około 3200 PLN, zatem 
przynajmniej o połowę taniej niż najtańsze rowery elektryczne na rynku. 
Montaż jest bezinwazyjny i zawsze możemy przywrócić rower do stanu bez 
konwersji, zakładając stare koło i zdejmując baterię z kierownicy.
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Czy warto przerabiać rower na elektryczny za pomocą Swytch eBike? 
Zależy, jeżeli rower służy tylko do sezonowych wycieczek w weekend, to 
raczej nie. Jeżeli jednak wykorzystujesz rower – nawet sporadycznie – jako 
środek transportu po mieście i przemknęła Wam myśl, że może na elek-
trycznym będziecie jeździć częściej, ale fabryczny elektryk to jednak za 
duży wydatek, bo może się jednak nie sprawdzi? W takim razie warto. Jeź-
dzi się lżej, częściej wybiera się rower zamiast samochodu lub komunikacji 
miejskiej. Można bez zmęczenia pokonać większy dystans. Nasz zestaw 
wylądował docelowo w rowerze dziadka (70+), który w ciągu miesiąca 
przejechał z nim 500 km i mówi, że górki i wiadukty w Krakowie mu teraz 
niestraszne. 

Swytch eBike jest dostępny bezpośrednio na stronie producenta   
www.Swytchbike.com, niestety obecnie wyprzedany. Jesień 2021 to więc 
idealny moment, by zamówić, a zestaw dotrze na początek sezonu rowero-
wego, na wiosnę 2022. 
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Rynek rowerów ze wspomaganiem elektrycznym rozwija się bardzo 
dynamicznie. Każdy producent rowerów chce mieć e-bike w swojej 
ofercie. Są jednak producenci, którzy od początku postawili na ten 
segment rynku i produkują tylko rowery ze wspomaganiem Należy 
do nich niemiecki Riese & Müller, którego model Multicharger trafił 
do mnie do recenzji. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower z nadmiarem mocy – Multicharger od Riese & Müller  |  Napoleon Bryl

Rower z nadmiarem mocy 
– Multicharger od Riese & Müller
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Już wcześniej recenzowałem rower cargo 
Riese & Müller – Load 60 <link do Load 
60>. Tym razem trafił do mnie „zwykły” 
e-bike, jeżeli można tak powiedzieć o któ-
rymkolwiek rowerze Riese & Müller. 

Multicharger to tzw. krótki longtail (tak, to 
nie się nie wyklucza), czyli rodzaj roweru 
z większym, często dłuższym bagażnikiem 
z tyłu, przystosowanym do przewożenia 
cięższych ładunków lub dzieci. Zazwyczaj 
tego typu rowery mają mniejsze tylne 
koło i są dłuższe od standardowych rowe-
rów. Multicharger ma jednak oba koła 
o średnicy 27,5” i prawie standardową dłu-
gość (190 cm). 

Co go wyróżnia? Po pierwsze bardzo 
masywny wygląd, gruba rama ukrywa-
jąca baterię, wzmocniony tylny bagażnik 
z platformą o ładowności do 65 kg (stan-
dardowo zwykły rower ma zazwyczaj 
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ładowność do 25 kg), przedni bagażnik o ładowności w zależności od opcji 
5kg lub 15 kg oraz koła 27,5’’ na grubych oponach. Reszta to szczegóły, które 
odkrywamy przy bliższym spotkaniu i podczas jazdy. 

Egzemplarz testowy, który dostałem, był w podstawowej konfiguracji 
z 2021 roku. Silnik Bosch Performance Cargo CX, bateria w ramie Bosch 625 
Wh, wyświetlacz Bosch Purion, przerzutka Shimano Deore 10s, tarczowe 
hydrauliczne hamulce Magura, z przodu dwutłoczkowy, bagażniki w bazo-
wej konfiguracji 65 kg + 5 kg, bez dodatków do przewożenia dzieci. Jak na 
bazową konfigurację – wcale nie tak skromnie. Nowe modele z 2022 roku 
mają w standardzie Bosch Smart System. Riese & Müller stawia tym samym 
konkurencji wysoką poprzeczkę.

Pytacie o wrażenia z jazdy takim… pancernym rowerem? Zgodnie z tytu-
łem Multicharger jest rowerem z namiarem mocy. Nieobciążony dodatko-
wym ładunkiem ucieka spod tyłka w momencie dotknięcia pedałów. Dla 
zaskoczonego rowerzysty może skończyć się to tak, jak znamy z kreskówek 
– rower/motor odjeżdża, a zaskoczony kierowca zostaje w miejscu. Lek-
kiego dociążenia do tego prawie nie odczujemy – wrzuciłem na bagażnik 
około 20 kg i różnica była tylko przy ruszaniu w trybie Eco. 
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Rower zresztą prowadzi się nadzwyczaj lekko, biorąc pod uwagę jego masę 
– 26 kg – i wrażenie, jakie robi. Ma zwrotność na poziomie dobrego roweru 
MTB. Amortyzator w przednim widelcu ładnie wybiera wszystkie nierówno-
ści naszych dróg dla rowerów, zbyt wysokich krawężników, ale też leśnych 
nieutwardzonych ścieżek, ma również blokadę skoku, gdybyśmy jeździli po 
twardych i równych drogach. Dodatkowo geometria ramy i grube opony 
sprawiają, że żadne dziury mu niestraszne. 

Bateria 625 Wh w trybie Eco pozwala na przejechanie około 100 km, odpo-
wiednio w Tour – 75 km, Sport – 60 km, Turbo – 50 km. Wartości poda-
wane przez komputer są szacunkowe i zależą od wielu czynników; rodzaju 
terenu, obciążenia roweru, stylu naszej jazdy, zatrzymań np. na światłach 

Multicharger to tzw. krótki longtail (tak, to nie się nie wyklu-

cza), czyli rodzaj roweru z większym, często dłuższym bagaż-

nikiem z tyłu, przystosowanym do przewożenia cięższych 

ładunków lub dzieci.
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itp. Przy moim miejskim jeżdżeniu w trybie mieszanym Eco/Tour średnio 
wychodzi około 80 km. Uważam, że to bardzo przyzwoity wynik. 

Jak wspomniałem, jeździłem wersją bez wyposażenia do przewożenia 
dzieci. W opcjach konfiguracji można wybrać do dwóch fotelików na 
tylny bagażnik, podnóżki, platformę do przewożenia małego dziecięcego 
rowerka, uchwyty do podtrzymywania rąk itd. 

Multicharger jest opcją dla tych, którzy nie chcą dużego roweru cargo, bo 
np. nie mają go gdzie trzymać, lub po prostu chcą mieć rower o sportowej 
dynamice do przewożenia średnich ładunków albo dzieci. To rower dla 
tych, którzy preferują sportowy, dynamiczny styl jazdy i chcieliby mieć taką 
możliwość, kiedy jadą na średnie, a może nawet większe zakupy, bo prze-
cież 80 kg udźwigu na bagażnikach to nie mało. To wreszcie rower dla tych, 
którzy lubią z dziećmi robić potężne „wziuuuu” w drodze do przedszkola. 

Za udostępnienie roweru do testów dziękuje Towarowe.pl 

ROWERY 170

http://www.towarowe.pl


Zupełnie niespodziewanie na krótkie zastępstwo za naszego Babboe 
Mini Mountain, który długo czekał na części po małej kolizji, trafił do 
nas składany, kompaktowy rower cargo od Mulicycles. Składane cargo! 
Może nie aż tak składane, jak współczesne zwykłe rowery-składaki, np. 
Brompton, ale w sposób wystarczający, żeby zbić argument „nie mam 
miejsca przechowywanie na przechowywanie roweru cargo”.

Muli – składak cargoNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Muli – składak cargo  |  Napoleon Bryl
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Muli ma składany przedni kosz – na 
czas, kiedy parkujemy lub nie wieziemy 
ładunku, po prostu składamy go, tak 
jak zamykamy torbę. Dzięki temu rower 
zajmuje o wiele mniej miejsca. Jeżeli 
dodamy do tego niewielkie koła: z tyłu 
20”, a z przodu 16”, przy długości całkowi-
tej 195 cm i wadze 24 kg, to okazuje się, że 
Muli jest naprawdę mini, kompaktowym 
rowerem cargo. Dla porównania stan-
dardowy rower miejski ma około 175 cm 
długości, a Muli po złożeniu na szerokość 
zajmuje tyle, co mieszczuch, bo najszer-
szym elementem jest kierownica. 

Nasz model zastępczy był w standardowej 
konfiguracji napędu, łańcuch, przerzutka 
Shimano Alifine 8. Dostępne są też opcje 
z Alifine 11 i paskiem Gates oraz wersje 
ze wspomaganiem elektrycznym Apen-
dix, oraz Shimano Steps. Z wyposażenia 
dodatkowego dostaliśmy siedzenie dla 
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dwójki dzieci i namiot przeciwdeszczowy, bo 
miał zastąpić nasze Mini w codziennych tra-
sach do żłobka, na zakupy i do pracy. 

Pierwsze wrażenie z jazdy to nadsterowność! 
Przednie koło o małej średnicy sprawia, że 
rower jest bardzo wrażliwy na każdy ruch 
kierownicą. Dotyczy to większości rowerów 
cargo typu longjohn, gdzie przednie koło jest 
mniejsze od tylnego. W przypadku Muli jest 
to po prostu bardziej odczuwalne. Po zro-
bieniu standardowych dwóch kółek wokół 
bloku nabiera się wprawy i nie ma problemu 
z prowadzeniem. Za to dzięki temu, że rower 
jest krótki i przednie koło jest małe, zysku-
jemy nadspodziewaną zwrotność i bardzo 
krótki czas reakcji roweru na wykonywane 
manewry. Do miasta w sam raz. 

Przestrzeń ładunkowa to chyba najważniejszy 
element roweru cargo. Skrzynia, a raczej kosz, 
jest wykonana z aluminiowego stelaża, boki 
– z perforowanej płyty aluminiowej, a przód 
i tył ze wzmacnianej tkaniny. Tak konstrukcja 
umożliwia składanie kosza i znacząco obniża 
jego wagę, przy zachowaniu wytrzymało-
ści i nośności do 80 kg. Producent podaje 
pojemność 100 l, bez kłopotu można więc 
zmieścić większe zakupy, ale też dojechać 
na zdjęcia ze sprzętem, kamerą, statywem, 
a nawet niewielkim oświetleniem. 
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Po zamontowaniu siedzenia dla dzieci zmieści się w nim dwójka maluchów 
w wieku około 6 lat. Siedzenie można zamontować przodem lub tyłem do 
kierunku jazdy, taka opcja jest rzadko spotkana w rowerach cargo. Zawie-
szone na pasach siedzenie amortyzuje nierówności terenu. Jeżeli chcemy 
używać namiotu przeciwdeszczowego, to, ze względu na jego konstrukcję, 
siedzisko musimy zamontować tyłem do kierunku jazdy. Takie umiejsco-
wienie ma duży plus. Mały pasażer siedzi twarzą do nas i umożliwia to inte-
rakcję podczas jazdy. Tylko się nie zapomnijmy i patrzmy na drogę! Nasz 
dwulatek był zadowolony ze środka transportu, poczytać można, rozejrzeć 
wokoło też, popatrzeć na tatę… 

Z punktu widzenia kierującego też jest dobrze. Obawiałem się trochę wiel-
kości, tfu – „małości”, która jest atutem przy przechowywaniu i manew-
rowaniu, ale dla kogoś mającego 190 cm wzrostu może być niewygodną 
przeszkodą. Niepotrzebnie, geometria roweru jest też dostosowana dla 
wysokich, sztyca siodełka miała jeszcze kawałek do progu maksymalnego 
wysunięcia, kierownica już była na maksimum, ale to też trochę moje przy-
zwyczajenie, nie lubię na miejskich rowerach pochylonej pozycji. Rower 
mimo braku wspomagania elektrycznego prowadzi się lekko, nie miałem 
problemu z żadnymi krakowskimi podjazdami. Pod górkę trzeba trochę 
mocniej zakręcić – jak na każdym rowerze. Po lekkim terenie i leśnych 
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ścieżkach rower też sobie radzi. Raz nas pokonało powalone drzewo, tzn. 
nie chciało mi się negocjować wysiadania z pasażerem i przenosić roweru 
nad przeszkodą. 

Jako podręczny, codzienny rower cargo sprawdza się idealnie. Jest mały, nie 
będzie więc problemów z przechowywaniem, mieści się nawet do windy, 
bardzo zwrotny, na początku może trochę za bardzo, nada się idealnie do 
odwożenia dziecka do żłobka, przedszkola, a wracając, zrobimy większe 
zakupy i do pracy też dojedziemy. Wszystko bez korków i stresu. Szczerze 
polecam jako pierwszy rower cargo. Jeżeli mieszkamy w bardziej pagórko-
watym terenie, można rozważyć opcję ze wspomaganiem elektrycznym. 
Ciężko mi było się rozstać z Muli, kiedy Babboe Mini Mountain wróciło 
z serwisu, ale powrót cargo ze wspomaganiem trochę mnie ucieszył, mimo 
że w Muli nie odczuwałem jego braku. 

Za udostępnienie roweru dziękuje www.towarowe.pl
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Popularność rowerów ze wspomaganiem eklektycznym rośnie. Jest 
to jeden z najbardziej rozwijających się segmentów rynku. Potwierdza 
to oferta e-bike zaprezentowana na ostatnich targach Eurobike we 
Frankfurcie nad Menem. Niestety, wraz ze wzrostem popularności 
wśród użytkowników, e-bike’i stają się łakomym kąskiem dla złodziei.

Bike Trax 
– GPS tracker do rowerów ze wspomaganiem 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Bike Trax – GPS tracker do rowerów ze wspomaganiem  |  Napoleon Bryl
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Nawet mocne zapięcia nie dają gwarancji, 
że rower nie zostanie ukradziony. Można się 
zabezpieczyć, dodatkowo montując GPS 
Tracker. Jednym z takich urządzeń na rynku 
jest Bike Trax od Powunity, czyli GPS Tracker 
przeznaczony do rowerów ze wspomaganiem. 

BikeTrax występuje w kilku wersjach – w zależ-
ności od typu i producenta silnika – oraz 
w wersji uniwersalnej. Ponieważ mam rowery 
z silnikami Boscha, taka właśnie wersja trafiła 
do mnie na testy. W przypadku niemieckiego 
producenta silników trzeba jeszcze określić 
model silnika, ze względu na różne rodzaje 
złącz w ich poszczególnych generacjach. 

W pudełku znajdujemy: tracker, baterię pod-
trzymującą zasilanie – kiedy silnik jest wyłą-
czony, a baterie napędu są z roweru wyjęte 
– i kable połączeniowe – zależne od silnika, 
do którego montujemy BikeTrax. W moim 
przypadku jest to silnik Bosch gen 2, więc jest 
rozgałęźnik zasilania z portu od komputerka 
sterującego. Dodatkowo producent dodał 
opaski mocujące i dwustronną taśmę klejącą 
do zamontowania pod pokrywą silnika bate-
rii oraz, oczywiście, dokładną instrukcję wraz 
z kodem aktywacyjnym.

Instalacja jest prosta i jeżeli dysponujemy klu-
czem do zdejmowania korby w naszym rowe-
rze, nie powinna stanowić problemu dla kogoś 
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lekko wprawnego w mechanice rowerowej. Należy zdjąć obudowę silnika, 
podłączyć we wskazane gniazdo w silniku. Jeżeli jest to silnik w starszej wer-
sji, to użyć dołączonego dodatkowego rozgałęźnika i wpiąć go w port zasi-
lania komputera sterującego, a do rozgałęźnika z kolei tracker i komputer. 
Następnie podłączyć dodatkową baterię zasilającą, znaleźć dla niej miejsce 
tak, żeby się zmieściła pod obudową silnika i gotowe. Tyle teorii. Miałem plan 
sam wykonać montaż, ale niestety brak czasu nie pozwolił. Rower pojechał 
do serwisu Towarowe.pl, który ma doświadczenie z montażem Bike Trax 
i jest ich dystrybutorem. Rower został zawieziony rano i odebrany po obie-
dzie. Dowiedziałem się, że mój model roweru ma ciasną obudowę silnika 
i ciężko było znaleźć miejsce na baterię, ale mimo wszystko udało się. 

Pozostało aktywować urządzenie. Producent zaleca 
robić to na zewnątrz budynku, żeby zasięg GPS i GSM 
był dobry. Ściągamy na smartfon aplikację PowUnity, 
tworzymy konto i wpisujemy kod aktywacyjny. W cenie 
urządzenia mamy rok subskrypcji. Jest to opłata abo-
namentowa za dostęp do serwisu PowUnity i za kartę 
e-sim w trackerze. Każdy kolejny rok kosztuje 179 zł lub 
19 zł za miesiąc. 

Podczas konfiguracji aplikacja prosi o zezwolenie 
na powiadomienia nawet w trybie nie przeszkadzać 
i wyciszonym – logiczne, lepiej zauważyć informację, że 
nasz rower porusza się bez nas o 23:30 niż następnego 
dnia rano, kiedy będzie nie wiadomo, dokąd odjechał. 
Dobra, będzie wiadomo, bo jest tracker, ale szybsza 
reakcja zawsze lepsza w takich sytuacjach.

Aplikacja jest prosta, służy do uzbrajania i rozbrajania trackera, można 
ustawić powiadomienia na ruch lub jeżeli rower opuści zaznaczony obszar 
(geofence). Dodatkowo zapisuje ślad naszej jazdy, rejestrując dystans, 
średnią i maksymalną prędkość. Umożliwia też eksport zapisanych śladów 
w GPX i jako obrazek. 

Jedną z opcji zawansowanych jest opcja integracji z systemem Smart 
Home. Według opisu można np. zautomatyzować uzbrajanie trackera czy 
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sprawdzanie statusu. Niestety, nie ma bezpo-
średniej integracji z HomeKit. Z tego, co przejrza-
łem dokumentację, można to zrobić za pomocą 
Homebridge. Jak znajdę chwilę czasu, to będę 
dokładniej sprawdzał. Na razie ograniczyłem się 
do automatyzacji dostępnej bezpośrednio z apli-
kacji. To m.in. uzbrojenie trackera po wyłączeniu 
silnika – działa bardzo dobrze, jedynie trzeba się 
przyzwyczaić i pamiętać, żeby rozbroić, używając 
telefonu, bo inaczej chwilę po ruszeniu telefon 
zaczyna wydawać przeraźliwy dźwięk, sygnalizu-
jąc, że nam rower odjeżdża. Jeżeli używamy np. 
Apple Watch, to otrzymujemy również powiado-
mienie na zegarek. 

Po ponad dwóch tygodniach codziennego uży-
wania Bike Trax mam tylko jedno zastrzeżenie 
do aplikacji: nie zawsze prawidłowo pokazuje 
rozbrojenie trackera. Rozbrajamy, a w aplikacji 
nadal widzimy status „uzbrojony”. Zrestartowanie 
aplikacji powoduje odświeżenie statusu i wska-
zywanie prawidłowego. Aplikacja nie należy też 
do najładniejszych, ale nie taka jej rola, ma być 
czytelna i prawidłowo obsługiwać tracker. 

Rowery ze wspomaganiem eklektycznym nie 
należą do tanich. Wyroby popularnych producen-
tów na markowych komponentach to wydatek 
ponad 10 000 zł. Bike Trax kosztuje około 950 zł 
plus cena subskrypcji po roku używania. Czy 
warto? Moim zdaniem tak, nie uchroni w 100% 
od kradzieży, ale na pewno umożliwi – lub ułatwi 
– odzyskanie roweru, jak ostatnio w Łodzi. 
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Odkąd mam Apple Watch i komputer rowerowy, szukałem 
rozwiązania, które umożliwiłoby mi kontrolę tętna podczas 
treningu. Nie chciałem używać pasów na klatkę piersiową, bo są 
dla mnie niewygodne, uwierają mnie podczas aktywności fizycznej. 
Rozwiązaniem okazał się Watch Link Pod.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Watch Link Pod – brakujący element  |  Dominik Łada

Watch Link Pod 
– brakujący element
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Ten niewielki gadżet został stworzony w jed-
nym celu – aby umożliwić podłączenie 
Apple Watch do liczników rowerowych Gar-
mina czy Wahoo, ale też wszystkich innych 
sprzętów sportowych wykorzystujących do 
komunikacji protokół ANT+.

Jak ważne jest kontrolowanie naszego tętna 
podczas treningu, nie muszę tłumaczyć. 
Dodam tylko, że dzięki temu możemy np. 
przeprowadzać treningi, jakie dostosowuje 
pod nas urządzenie, z którego korzystamy.

Watch Link Pod to niewielki „dynks” wiel-
kości breloczka, albo „pestki”, jaką lata 
temu wkładałem do swoich butów Nike 
Pegasus, aby podłączyć je do mojego iPoda. 
Niewielki kawałek plastiku, malutka płytka 
drukowana i bateria CR2320. To wszystko 
umożliwia nam podłączenie naszego 
zegarka w moim przypadku z licznikiem 
Wahoo Roam. Bateria wg producenta star-
cza na 6–9 miesięcy ciągłej pracy, bo tego 
urządzenia nigdy nie wyłączamy.

Watch Link Pod automatycznie łączy się 
z naszym zegarkiem oraz z licznikiem, po 
zainstalowaniu aplikacji. Żeby wszystko dzia-
łało i zliczało się nam tętno, musimy urucho-
mić w zegarku aplikację Watch Link. Niestety 
nie ma możliwości, aby jednocześnie były 
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uruchomione np. dwie aplikacje do treningu na zegarku. Albo Watch 
Link, albo Trening/Strava/Nike itp., ale to jest zrozumiałe, bo w większości 
przypadków licznik i tak jest tak skonfigurowany, aby właśnie synchroni-
zował się z naszymi treningami w ulubionej aplikacji.

Dużą zaletą takiego połączenia – Apple Watch z Watch Link Pod – jest 
fakt, że wystarczy włączyć na zegarku aplikację i jedziemy. Nie potrzebu-
jemy dodatkowych sprzętów itd. Zegarek w większości przypadków mamy 
zawsze na sobie. Watch Link Pod możemy dołączyć do kluczy właśnie jako 
breloczek, albo np. przykleić gdzieś do roweru, bo urządzenie ma w zesta-
wie dołączoną taśmę 3M.

Kolejną zaletą Watch Link Pod jest to, że może z niego korzystać nieograni-
czona liczba użytkowników. Oczywiście w jednym momencie podłączony 
może być tylko jeden Apple Watch, ale nic nie stoi na przeszkodzie, gdy 
sami niczego nie trenujemy, żeby przekazywać go komuś innemu, aby 
dla siebie zliczał parametry kardio. To wszystko bez potrzeby konfiguracji 
ponownej Watch Link Pod itd., to są zalety ANT+.

Jedyny minus? To minus niedotyczący Watch Link Pod, tylko mojego Apple 
Watch 7. Po przejechaniu trasy po Kaszubach i Helu, w sumie 136 km, co 

ROWERY 182



zajęło mi ok. 6 godzin, Apple Watch poka-
zywał… 1% baterii. Ledwo zdążyłem wrócić 
i podpiąć go do ładowania. Ciągły pomiar 
tętna z apple’owego zegarka totalnie dre-
nuje baterię. Czekam na Apple Watch 8 
Pro. Jest jeszcze jeden drobny minusik 
– musimy pamiętać, aby za każdym razem 
włączyć aplikację na Apple Watch, w prze-
ciwnym przypadku trening odbędzie się, 
ale Watch Link Pod nie zmierzy nam tętna.

Gdzie go kupić? Najlepiej na stronie pro-
ducenta. Cena to 59,99 USD, ale w tej 
chwili jest promocja i możemy go kupić za 
45,99 USD.
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Wzrasta popularność rowerów ze wspomaganiem elektrycznym; także 
na polskich ulicach pojawia się coraz więcej e-rowerów. Prawie każdy 
większy producent oferuje takie modele, dostępne są również zestawy do 
przerobienia tradycyjnych jednośladów. Wybór nie jest łatwy. Zanim jednak 
zdecydujemy się na rower z „dopingiem”, powinniśmy sobie odpowiedzieć 
na kilka pytań. Część z nich odnosi się zresztą też do wyboru tradycyjnego 
roweru, bez wspomagania elektrycznego

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower ze wspomaganiem elektrycznym  |  Napoleon Bryl

Rower ze wspomaganiem 
elektrycznym
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1. Po jakim terenie będziemy jeździć?
Mamy w okolicy płasko, pagórkowato, a może górzyście? Dlaczego to jest 
istotne? Wspomaganie elektryczne w rowerze ma nam w optymalny spo-
sób pomóc; zmniejszyć wysiłek podczas jazdy. Inne będzie wymagane 
w mieście położonym na płaskim terenie, a inne tam, gdzie mamy większe 
różnice w wysokości pomiędzy miejscami, do których będziemy jeździć. 

W rowerach można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wspomagania. 

A. Silnik w przednim kole – często spotykane w rowerach np. „kurierskich”, 
tych pomagających dostarczać zamówienia z restauracji lub w zesta-
wach do konwersji tradycyjnego roweru na elektryczny. 

B. Silniki w tylnym kole – bardzo często spotykane w tańszych rowerach 
elektrycznych – składakach, rowerach miejskich.

C. Silnik centralny – stosowany w droższych konstrukcjach, od rowerów 
miejskich, przez trekkingowe, do MTB.

Rozwiązanie A sprawdzi się w płaskim terenie, pomoże trochę przy pod-
jeździe pod lekką górkę, wjeździe na wiadukt i na tym koniec. Wymaga 

Silnik centralny 
Bosch Active
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wprawy w prowadzeniu roweru – mamy ciężki silnik w piaście przed-
niego koła, co znacznie zmienia jego sterowność. Taki silnik zawsze będzie 
reagował z opóźnieniem na ruch pedałami, więc ruszać będziemy bardziej 
o własnych siłach, zanim silnik się włączy. Jest to najtańsze i najprostsze roz-
wiązanie dla rowerów elektrycznych. Gotowego roweru z takim napędem 
nie polecam, ale dla tych, którzy już mają zwykły rower i nie są pewni, czy 
wersja ze wspomaganiem będzie dla nich, to jeden z wielu zestawów do 
konwersji tradycyjnego roweru na e-rower będzie dobrym rozwiązaniem na 
start. Takie rozwiązanie prezentowałem w niedawnym numerze iMagazine.

Konstrukcja B, czyli silnik w tylnym kole, jest często spotykana w „budże-
towych” firmowych rowerach elektrycznych. Lepiej sobie radzi ze wznie-
sieniami niż silnik w przednim kole. Taki rower jest również łatwiejszy 
w prowadzaniu. Nadal jednak ma zaburzony środek ciężkości – ciężki sil-
nik z tyłu powoduje, że jazda wymaga lekkiej wprawy. Silnik jest bardziej 
responsywny niż w przypadku roweru z przednim wspomaganiem, jednak 
opóźnienie w reakcji będzie również odczuwalne. Jest to dobre rozwiązanie 
do rowerów miejskich, składaków, ewentualnie rowerów trekkingowych, 
które nie będą bardzo eksploatowane. Sprawdzi się dobrze w płaskim 
i lekko pagórkowatym terenie. Tam, gdzie przewyższenia są większe, pole-
cam rozwiązanie C. 

Silnik centralny Bosch Performance
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C, czyli silnik centralny, montowany w suporcie, tam, gdzie mamy korby 
z pedałami. Najlepsze rozwiązanie wśród rowerów ze wspomaganiem, bo 
silnik pomaga tam, gdzie przykładamy siłę, bo są najmniejsze straty energii, 
bo opóźnienie wspomagania przy ruszaniu jest praktycznie nieodczuwalne 
(jego wielkość zależy od klasy silnika). Niestety, jest to również rozwiązanie 
najdroższe. Stosowane przez producentów w wyższych modelach. Wymaga 
specjalnie zaprojektowanej ramy roweru (wspomaganie przednie i tylne 
nie wymaga zmian konstrukcyjnych w ramie, trzeba tylko znaleźć spo-
sób na zamontowanie baterii). Sprawdzi się w każdym terenie, po płaskim 
pojedziemy szybko i lekko, pagórków prawdopodobnie nie odczujemy, 
a w górzystym terenie będzie znacznym ułatwieniem podczas podjazdów. 
Silnik centralny stosowany jest w rowerach miejskich, trekkingowych, MTB, 

nawet w Gravelach i oczywiście w rowerach cargo. Nie 
spotkałem jedynie składaka z takim rozwiązaniem. 

Wybór rodzaju wspomagania jest istotny, żeby nasz 
nowy rower nie był rozczarowaniem. Decydując się na 
rower ze wspomaganiem w przednim kole, a mając 
wokół domu pagórkowate trasy bądź w planach 
wycieczki do lasu, możemy siebie sami skrzywdzić, 
gdyż okaże się, że wspomaganie za słabe i przednie 
ciężkie koło grzęźnie na nieutwardzonej drodze.

Skoro już wiemy, jaki rodzaj wspomagania będzie dla 
nas najlepszy, jedziemy dalej. 

2. Jakie odległości chcemy pokonywać na jednym 
ładowaniu baterii?
To kwestia zasięgu oraz tego, jak często i jak daleko będziemy jeździć. 
Wpływ na to ma przede wszystkim pojemność baterii. Standardowo spo-
tykamy baterie 400 Wh, 500 Wh i ostatnią nowość od Boscha – 750 Wh. 
Oczywiście, im większa pojemność, tym dalej zajedziemy, ale też bate-
ria trochę cięższa i dłużej się ładuje. W miejskim rowerze bez problemu 
wystarczy 400 Wh, przy spokojniej jeździe i płaskim terenie taka bateria 
powinna wystarczyć na przejechanie około 60 km. Chyba mało kto z nas 
przejeżdża takie odległości w ciągu dnia na rowerze po mieście. Mamy 
miejski rower z taką baterią w domu, przy obecnym trybie pracy (brak 
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codziennych dojazdów do biura): zakupy, dodatkowe zajęcia, wyjścia itp. 
ładujemy go dwa razy w tygodniu, chyba że planujemy większą wycieczkę 
w weekend, to wtedy przed wyjazdem doładowujemy do pełna.

Dla tych, co chcą pojechać w weekend trochę dalej, zalecam 500 Wh. 
Tutaj w zależności od terenu, stylu jazdy można nawet do 100 km zrobić 
na jednym ładowaniu. Dla najbardziej wymagających jest najnowszy sys-
tem Boscha – Smart, w którym są baterie do 750 Wh. Według producenta 
powinniśmy uzyskać nawet do 150 km zasięgu. Czekam niecierpliwie na 
możliwość testów roweru z taką baterią. Jest jeszcze jeden sposób wydłu-
żenia zasięgu – zamontowanie dwóch baterii. Niektórzy producenci, np. 
Bosch i Yamaha, oferują takie systemy, wtedy mamy po prostu zasięg razy 
dwa w porównaniu do pojedynczej baterii. 

Pamiętać należy, że nie tylko bateria i rodzaj silnika mają wpływ na zasięg. 
Składa się na niego wiele czynników. Np. rodzaj terenu, nawierzchni, 
warunki pogodowe, temperatura, wiatr, jak często się zatrzymujemy (np. na 
światłach), a nawet ciśnienie w oponach itd. Bosch udostępnia kalkulator 
zasięgu dla swoich systemów dla e-rowerów, gdzie możemy sobie wyliczyć 

Bateria mocowana na ramie
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średni zasięg w zależności od warunków pogodowych, drogowych, typu 
roweru, częstotliwości zatrzymywania itp. 

3. Czy to będzie rower na weekendowe 
wycieczki, czy może ma nam zastąpić częściowo 
samochód np. w dojazdach do pracy? 
Jeżeli rower ma nam zastąpić częściowo samochód, to skłaniałbym się do 
roweru typu miejskiego, tzw. holenderskiego. Na nim mamy wyprosto-
waną sylwetkę, siedzimy wyżej, widzimy więcej, nas też trochę lepiej widać. 
„Mieszczuchy” są standardowo wyposażone w bagażnik, pełne oświe-
tlenie, błotniki i, co bardzo ważne, pełną osłonę łańcucha. Nie chcemy 
przecież pobrudzić sobie spodni. Miejskie rowery mają zazwyczaj prze-
rzutkę w tylnej piaście, co rozwiązuje problemy z częstym serwisowaniem 
i regulacją; tzw. przerzutki planetarne są praktycznie bezobsługowe, 5–8 
biegów wystarczy bez problemu w mieście, a mając wspomaganie, to aż 
nadto. Ponieważ przerzutka zajmuje miejsce w tylnej piaście, to najczęściej 
„mieszczuchy” mają wspomaganie centralne.

Silnik GWA w tylnym kole z zew przerzutką
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Rowery typu holenderskiego nie są demonami prędkości, zaryzykuję 
stwierdzenie, że trochę zniechęcają do szybkiej jazdy, są jak stateczna 
limuzyna – wolniej, ale z gracją i elegancko. W wersji ze wspomaganiem 
sprawdzą się idealnie do codziennych dojazdów do pracy, a z sakwami 
na bagażniku pozwolą dowieźć zakupy. 

Jeżeli jednak preferujemy bardziej sportowy styl jazdy, to rozejrzyjmy 
się za rowerem trekkingowym lub modnym ostatnio tzw. fitness/urban. 
Mają one bardziej sportową geometrię, sylwetka jest bardziej pochy-
lona, będziemy mieli mniejsze pole widzenia. Jeździ się szybciej, będą 
bardziej zwrotne, ale też mniej stabilne, za to lepiej się sprawdzą na 
gorszej nawierzchni. Do większości modeli będziemy musieli dokupić 
błotniki i bagażnik, oświetlanie zazwyczaj jest zintegrowane z silnikiem. 
Trekkingi będą wyposażone w tradycyjną przerzutkę zewnętrzną, może 
w częściową osłonę łańcucha. Taki rodzaj napędu będzie wymagał więcej 
uwagi. Fitness/urban zazwyczaj są wyposażone tak jak miejskie holendry 
w przerzutkę planetarną, ale nie są pozbawione wszystkich dodatków 
typu błotniki, osłona łańcuch bagażnik itp. Droższe modele zamiast łań-
cucha mają pasek, jest to świetne rozwiązanie, nie wymaga smarowania 
i ma dłuższą żywotność, ale znacznie podbija cenę roweru. 

 Silnik w przednim kole
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Trekking, fitness/urban sprawdzą się w mieście jako transportowe rowery, 
o ile je trochę doposażymy. Nie będą tak wygodne jak typowo miejskie, 
za to będą lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy jeździć na weekendowe 
wypady poza miasto lub mamy trasy z nieutwardzaną nawierzchnią. 
Duża część rowerzystów preferuje takie konstrukcje ze względu na ich 
uniwersalność. 

Na koniec eMTB. Rowery górskie ze wspomaganiem. Nazwa i przeznacze-
nie mówią same za siebie. Rowery sportowo-rekreacyjne, jeżeli chcemy 
poszaleć po pagórkowatym lesie, wjechać wyżej, wjechać szybciej – są 
idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj są to konstrukcje typu Full, czyli 
z pełną amortyzacją, bez dodatków typu błotniki, bagażnik itp. Umówmy 
się – bagażnik na rowerze MTB wygląda dziwnie. Nie sprawdzą się w mie-
ście jako rowery transportowe, chociażby przez ten brak bagażnika. 
Pełna amortyzacja nie jest wygodna na równej drodze, pochłania część 
energii, którą przeznaczamy na pedałowanie (chyba że mamy amortyza-
tory z blokadą). eMTB mają silnki centralne, zazwyczaj w mocniejszych 
wersjach, co pozwala pokonać strome podjazdy, ale zużywa więcej ener-
gii, więc zasięg jest mniejszy. 

Jeżeli lubimy jeździć po górach, chcemy wjechać wyżej, a np. względy zdro-
wotne nam nie pozwalają, to eMTB będzie idealnym kompanem weeken-
dowych wypraw. 

4. Ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na e-rower?
Niestety e-rowery nie należą do najtańszych. Pandemia COVID-19 wpłynęła 
niekorzystnie na rynek dostaw części rowerowych, równocześnie zwiększył 
się popyt, co automatycznie spowodowało wzrost cen. Obecna sytuacja 
dodała do tego wzrost cen paliwa i jeszcze większy popyt z tym związany 
i niestety kolejne podwyżki cen. Więc wahania na rynku są duże.

Rowery typu holenderskiego nie są demonami prędkości, zary-

zykuję stwierdzenie, że trochę zniechęcają do szybkiej jazdy, są 
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Najtańsze nowe e-rowery to jest koszt około 3500–4000 zł, to zazwyczaj 
te z prostym napędem w przednim kole. Tutaj doradzam czujność i np. 
sprawdzenie dostępności części zamiennych, przede wszystkim baterii. Od 
około 4000 zł zaczynają się rowery z napędem w tylnym kole. Do kwoty 
około 6500 zł silniki montowane w rowerach będą „noname”, sygnowane 
przez producenta roweru lub sieć marketów sportowych, która sprzedaje 
rowery pod własną marką. Nadal najczęściej będą to silniki w tylnym kole. 
Dopiero w okolicach 8000–10 000 zł będą to rowery z silnikami central-
nymi. Dopiero w rowerach powyżej 10 000 zł znajdziemy silniki uznanych 
marek jak Shimano, Yamaha, Bosch. Dalej wysokość ceny zależy od klasy 
silnika, osprzętu dodatkowego, marki producenta roweru. Tak jak z samo-
chodami – nie ma chyba górnej granicy.

Ze względu na zwiększony popyt i wartość e-rowerów niestety są one czę-
stymi łupami złodziei. Decydując się na rower ze wspomaganiem, zaopa-
trzmy się od razu w dobrej klasy zabezpieczenia, minimum dwa, najlepiej 
różne. Niektórzy producenci rowerów lub silników współpracują z produ-
centami zabezpieczeń, np. Bosch z Abusem, i dzięki temu możemy mieć 
zamek od baterii i dwa zabezpieczenia zamykane tym samym kluczem. 

Kontroler e-bike GWA
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Pamiętajmy o przypinaniu roweru do stojaka lub czegoś solidnego, o wyj-
mowaniu baterii, jeżeli rower zostawiamy na dłużej. Zdarzają się kradzieże 
samych baterii. 

O rodzajach zabezpieczeń i jak zapinać rower, będzie można poczytać 
w następnych numerach iMagazine

Rower ze wspomaganiem w wersji miejskiej lub trekkingowej może bez 
problemu zastąpić samochód w dojazdach na krótkie i średnie dystanse. 
Badania mówią, że sprawdza się bez problemu np. w dojazdach do pracy 
do 15 km w jedną stronę. Potwierdzam, bo tak jeździłem przez dłuższy czas 
do pracy. Można dojechać spokojnie, nie pocąc się, nie tracąc czasu na sta-
nie w korkach, a nawet lekko poprawić kondycję. To jest wspomaganie, bez 
naszego pedałowania rower nie pojedzie. Warto zastanowić się nad takim 
środkiem transportu, nie trzeba od razu wydawać kilkunastu tysięcy, na 
początek można sprawdzić tańszą opcję, czy nam się spodoba, a gwaran-
tuję, że większość z Was złapie kierownicę i przesiądzie się na rower.  

Kontroler e-bike Yamaha
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W tym miesiącu wszystko kręci się wokół fitnessu – przynajmniej dla 
tych, którzy wciąż trzymają się noworocznych postanowień.

Rower stacjonarny 
– warto?KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Rower stacjonarny – warto?  |  Kinga Ochendowska
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Nigdy specjalnie nie wierzyłam w rowery stacjonarne. Przede wszystkim 
dlatego, że trochę siebie znam i wiem, że nudne ćwiczenia do mnie nie 
przemawiają. Pedałowanie przez godzinę w miejscu to aktywność zdecy-
dowanie nudna, długo więc zastanawiałam się nad zasadnością takiego 
zakupu. Prawdopodobnie nie zdecydowałabym się rower, gdyby nie Apple 
Fitness+, które ma potencjał, by sprawić, że pedałowanie może stać się 
nieco mniej nudne. Dodatkowym czynnikiem jest brak miejsca – po prostu 
nie mam gdzie trzymać wielkiego sprzętu tak, by jednocześnie nie zajmo-
wał miejsca i był łatwo dostępny. Spędziłam więc sporo czasu, rozważając 
różne opcje, w tym bieżnie, bo niektóre mają fajną, kompaktową konstruk-
cję i łatwo je schować, na przykład pod łóżkiem.

Nigdy nie interesowałam się rynkiem rowerów treningowych, nie wiedziałam 
też, na co patrzeć, poza główny kryterium – żeby można go było łatwo roz-
łożyć, złożyć i odstawić do kąta. No i żeby komentarze użytkowników były 
pozytywne. W końcu zdecydowałam się na bardzo prosty i bardzo kom-
paktowy rower Bluefin Fitness Tour XP – nie dlatego, że miał jakieś świetne 
funkcje, ale dlatego, że spełniał wymóg łatwego składowania. Plusem była 
też możliwość podłączenia go do aplikacji Kinomap, co może dodatkowo 
uatrakcyjnić pedałowanie w miejscu. Od razu powiem, że z Kinomap się nie 
polubiłam – nie spodobał mi się mechaniczny głos instruktora, wydający 
polecenia zwiększania oporności. Ale to już zależy, co kto lubi. Kinomap ma 
dużą bazę tras stworzonych przez użytkowników i najwyraźniej jest bardzo 
popularny, więc możliwe, że tylko ja mam takie odczucie.

Powinnam wyjaśnić na początku, ale wyjaśnię teraz 
– po co mi rower stacjonarny? Przede wszystkim jest 
mi potrzebny, bo pogoda nie nastraja. Zazwyczaj 
– kiedy leje jak z cebra albo przynajmniej siąpi cały 
dzień (jak to w Anglii) – potrzebna jest alternatywa. 
Moją ulubioną formą aktywności jest chodzenie po 
pobliskich wrzosowiskach, a kiedy pada – joga, HIIT 
albo Core, czyli ćwiczenia, które mogę wykonywać 
w domu. Wymagają one jednak dużo dłuższego 
czasu, by spalić określoną liczbę kalorii. Oczywiście 
poza HIIT, który pali świetnie, ale z reguły obciąża 
stawy. Moje kolano nie bardzo to lubi po tym, jak 
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posłuchałam zegarka. Na zwykłym rowerze jeżdżę, ale jak pogoda jest 
fajna i o ile kiedyś bardzo lubiłam, teraz jakoś mniej to do mnie przema-
wia. Na wycieczkę? Pewnie. Jako trening – nie bardzo. Rowery stacjonarne 
mają tę zaletę, że mniej obciążają stawy niż bieganie. Więc wilk syty i owca 
cała. Byle tylko nie zanudzić się na amen.

Możemy teraz przejść do ogólnego wrażenia z użytkowania roweru sta-
cjonarnego. Jak na kompromis pomiędzy funkcjonalnością a niewielkimi 
wymiarami rower sprawuje się zadziwiająco dobrze. Prawdę mówiąc, spo-
dziewałam się, że będzie dużo gorzej, biorąc pod uwagę cenę i delikatność 
konstrukcji. Używam go z Apple Fitness+ i nie będę się na ten temat rozpi-
sywać, bo ta funkcja jest w Polsce niedostępna – jest wiele innych aplikacji, 
których można używać w połączeniu z rowerem tak, by ograniczyć nudę. 
Znam ludzi, którzy oglądają w tym czasie filmy i seriale albo nadrabiają 
zaległości z YouTube’a, jednak dla mnie ta opcja odpada – nie mam tyle 
doświadczenia i potrzebuję kogoś, kto powie mi, kiedy i na jak długo 
zwiększyć opór. No i kogoś, kto będzie mnie motywował do pedałowania, 
bo jazda na rowerze treningowym wymaga dyscypliny.

Kiedy wsiadłam na rower po raz pierwszy, pomyślałam sobie, że to guzik, 
a nie ćwiczenia. Zmieniając opór, wydawało mi się, że jest dużo za lekko 
i nie miałam wielkiej nadziei na porządne zmęczenie. Okazało się jed-
nak, że pedałowanie bez celu to jedno, a porządny trening to zupełnie co 
innego. Zmieniłam też zdanie co do zmiany biegów – nagle dwie minuty 
całej naprzód to prawie wieczność, zwłaszcza jeśli czas odpoczynku 
pomiędzy sesjami jest dość krótki.

Reasumując – jest dużo lepiej, niż zakładałam i to fajne, bo miło jest być 
pozytywnie zaskoczonym czymś, do czego nie miało się przekonania. Przy 
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okazji okazało się, że moja córka też przyłączyła się do pedałowania, więc 
pozostaje się tylko cieszyć.

Nie wiem, czy rower będzie urządzeniem, którego używam tylko późną 
jesienią i zimą, czy przyda się przez cały rok, ale nawet jeśli okaże się 
sprzętem sezonowym, to i tak wystarczy.

Na razie bardzo mi się podoba i będę pogłębiała wiedzę w tym zakresie, 
bo czuję, że prędko roweru nie porzucę, a tego bałam się najbardziej. Cho-
ciaż na bieżnię też rzucam okiem od czasu do czasu, ale nikomu nie mów-
cie, bo już naprawdę nie mam gdzie jej postawić.

A może mam?
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Po odkrywaniu Suwalszczyzny przyszła kolej na następny wyścig 
rowerowy po polskich szutrach. Tym razem był to jednodniowy wyścig po 
Kaszubach. Jak opisał to organizator: „Kaszëbë Gravel Man to przygoda, 
której nie zapomnisz. To taki Paris–Dakar Raid w kaszubskim, gravelowym 
wydaniu – The rally is an off-road endurance event”. 

Kaszëbë Gravel Man 
– Polska z siodełkaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Kaszëbë Gravel Man – Polska z siodełka  |  Adalbert Freeman
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Po tygodniowym odpoczynku zapako-
wałem po szybkim przeglądzie rower na 
samochód i ruszyłem tym razem w oko-
lice Gdańska na start zawodów. Rower to 
nadal ten sam aluminiowy Gravel Scott 
Speedster 30 z kołami DTSwiss RR521db. 
Sam rower na treningach sprawdzał się 
świetnie. Nawet nie myślałem o jego 
zmianie. Jednak podczas wyścigów i dłu-
gotrwałej jazdy po szutrach i leśnych 
ścieżkach zauważyłem, że bardzo mocno 
przenosi drgania. Gdy widziałem obok 
kolegów, jadących na rowerach zbudo-
wanych z karbonu, wydawało mi się, że 
mniej odczuwali nierówności drogi. Dla-
tego następny sezon raczej będzie już na 
nowym rowerze. Sam sprzęt to jednak 
osobna sprawa.

Start zawodów był przy hotelu, ale także 
przy jednym z dużych sklepów rowe-
rowych, który działa również online. 

źródło fot.:FB organizatora
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Z wielką przyjemnością przymierzyłem 
się do nowych modeli rowerów, bo sklep 
i serwis rowerowy mimo wczesnej godziny 
były już otwarte. W pakiecie startowym 
jak zawsze kilka materiałów reklamowych, 
ładny bidon oraz naklejka na ramę rowe-
rową z wykresem trasy. Na wykresie były 
zaznaczone wszystkie podjazdy oraz bufety 
i serwisy techniczne. Na starcie można 
było dokupić także strój kolarski i koszulkę 
sygnowaną logotypem Gravel Man. 

Można było wystartować na trzech dystan-
sach. Pierwszy to 150 mil – dla największych 
twardzieli, drugi to 100 mil, a trzeci – 50 mil. 
Ja wystartowałem na 100 mil, czyli około 
160 km. Trasa została zaprojektowana 
i wytyczona przez twórcę trójmiejskich usta-
wek Gravelondo – Michała Bogdziewicza. 
Nie była więc przypadkowa. Na szczęście 
pogoda tego dnia była idealna. Nie padało, 
ale i nie było tak gorąco, jak podczas Sudo-
via Gravel. 

Każdy zawodnik ruszał w grupach po 
kilka osób, w odstępach 5-minutowych. Ja 
jechałem w jednej z ostatnich. Pierwsze 
kilometry był to wyjazd z miasta, po asfal-
cie. Trochę po lasach. Niestety tu nastąpiła 
pierwsza niemiła niespodzianka. W moich 
okolicach w lesie zawsze jest wilgoć i drogi 
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są raczej ubite. Tu w lasach ścieżki są piasz-
czyste. Piasek był dla mnie trudny do poko-
nania. Wymagał bardzo dużych nakładów 
sił. Nie tylko piasek był trudny, potem także 
płyty betonowe, w większości bardzo już 
zużyte, oraz bruk. Nie taki ścisły bruk jak 
w miastach, ale taki z kamieni o nieregular-
nych kształtach.

Organizator zadbał także o podjazdy, były 
to w większości bardzo trudne wjazdy po 
drogach leśnych. Ja musiałem podpro-
wadzać rower. Były to kamienie i szlaka, 
wysysające resztki sił, bardzo łatwo było też 
o kraksę. Lepiej więc podprowadzić rower, 
samemu też chwilę odpoczywając. 

Same drogi, na których toczył się wyścig, 
to nie były szutry w stylu amerykań-
skich wyścigów czy tego, co poznałem na 
Suwalszczyźnie. To przeważnie kamieniste 
i bardzo wyboiste drogi, na które miejscowi 
często wyrzucają resztki z budowy czy 
remontu. Byłem dosyć mocno rozczarowany 
widokami, jakie zastałem na drodze.

Mój rower spisał się doskonale, nie miałem 
awarii i przejechałem całość trasy w zało-
żonym czasie. Rower jednak to tylko część 
układanki na takich odcinkach. Razem 
ze mną np. startował kolega na starszej 
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generacji rowerze trekkingowym w zwykłych spodenkach, a zamiast 
z licznika nawigował z telefonu. Tak też można. 

W tego typu wyzwaniach i zawodach ogromną rolą jest poprawne nawi-
gowanie. Ja używam od lat marki Garmin i liczników Edge. Teraz miałem 
Garmina 1030 plus z wgraną trasą do pokonania. W początkowej fazie 
wyścigu dojechałem do większej grupki bardzo dobrych zawodników, 
którzy się zgubili, a startowali kilka minut wcześniej. Droga nie była 
oczywista, była to wąska ścieżka pomiędzy polami. Oni nie widzieli jej 
w swoich komputerkach. Dzięki temu mogłem nadrobić sporo czasu. 
Taka sytuacja zdarzyła się kilka razy. Doszło do tego, że grupa lepszych 
kolarzy jechała ze mną, bo nie gubili się podczas nawigowania. Zupełnie 
osobnym zagadnieniem jest to, że trzeba potrenować jazdę wytyczonym 
szlakiem. Na pierwszym bufecie kolega wręcz poprosił, bym mu szybko 
pomógł z ustawieniem Garmina Edge 830, bo zupełnie tego nie umiał 
zrobić. Dopiero wtedy ruszył i oczywiście mnie wyprzedził! 

Po kilku dobrych godzinach jazdy wpadłem na metę z rozwianym wło-
sami. No, lekko przesadzam, ale byłem bardzo zmęczony. Na mecie na 
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kolarzy czekała koszulka finishera oraz 
poczęstunek z grilla i smaczne ciasto 
oraz owoce. Sama impreza była bardzo 
dobrze zorganizowana, a bufet na trasie 
doskonale zaopatrzony. 

Trasa dla mnie była trudna, może nie tyle 
sam dystans, ale nawierzchnia była bar-
dzo wymagająca. Ten wyścig utwierdził 
mnie w przekonaniu, że ten typ aktyw-
ności sportowej jest dla mnie. Podoba 
mi się wielogodzinna walka z własnymi 
ograniczeniami. Jak na razie wygrywam. 
Zobaczymy, jak będzie w sierpniu, gdy 
stanę na starcie najtrudniejszej imprezy 
tego typu. 
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540 km jazdy rowerem po górach, samych podjazdów prawie 11 
000 m w pionie. Zabrzmiało ciekawie. Groźnie, niezbyt łatwo. Formuła 
samowystarczalności dodaje pikanterii. Gdy tak jest, wtedy jest 
największy fun. Tak właśnie postrzegałem POLAND GRAVEL RACE 2021 
– w skrócie jakże swojsko brzmiący PGR 2021.

PGR - 540 km roweremADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

PGR - 540 km rowerem  |  Adalbert Freeman
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Wyścig zaczyna się w Przemyślu, a kończy się w schronisku Głodówka, 16 
km od Zakopanego. Do pokonania jest niełatwa droga. Są to szutry, roz-
padające się ścieżki czy odcinki leśne. Trasa została zaplanowana tak, by 
zacząć na pogórzu Przemyskim i w górach Sanocko-Turczyńskich, przeciąć 
Bieszczady i Beskid Niski. Potem przejechać przez Beskid Sądecki, Pieniny 
i Spisz i wylądować u podnóża Tatr. 

Jakby atrakcji było mało, dochodzi przewyższenie, tu nie ma odcinków, na 
których odpoczywamy. Każdy zjazd jest początkiem następnego podjazdu. 
Tego możemy zawsze być pewni. Droga prowadzi przez bezdroża; sklepów, 
szczególnie w pierwszej części, właściwie brak. Później jest już lepiej, nie 
zmienia to faktu, że nadal musimy bardzo mądrze gospodarować swoimi 
zapasami. Szczególnie wody.

By dostać się na linię startu, musiałem przejechać pociągiem przez 
pół Polski. Cała podróż zaczęła się o 21:00 jednego dnia, a zakończyła 
o 9:00 następnego, już w Przemyślu. Po południu odbiór pakietu star-
towego. Zamontowanie numeru startowego na rowerze i spać, bo jutro 
o 8:45 mam start.

Starty zaczynają się już od 7:00 w grupach po ok. 10 osób. Po mnie startują 
jeszcze trzy grupy. To nie jest najlepsza godzina. Mam o prawie dwie godziny 
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mniej jazdy „za jasnego”. Jednak w ogólnym 
rozrachunku jest to bez znaczenia. Ruszam na 
trasę. Sam start jest przez organizatorów usta-
lony tak, by każdy się zastanowił i już lepiej 
tu zrezygnował. Podjazd pod Tatarską Górę 
to koniec drugiego etapu Tour de Pologne. 
Góra, gdzie na końcowym odcinku mamy 14% 
stromiznę. Prawie pionowa ściana. Kilka osób 
podprowadza rowery, kilka zastanawia się nad 
rezygnacją. Ja jadę dalej.

Przedzieramy się w Bieszczady, nie podoba 
mi się ten odcinek, taki nieokreślony. Brak 
wyraźnego charakteru. Na 24. km pierw-
szy sklep, nie zatrzymuję się. To za szybko. 
Następny ma być na 66. km. Niestety, nie 
znajduję go. To była zła podpowiedź z inter-
netu. Kończy mi się woda, na szczęście poma-
gają mi panowie, którzy pracują w pobliżu 
drogi. To dobrze, bo następny sklep mam 
dopiero za ponad 30 km. Nie daję rady i skrę-
cam szybciej do Ustrzyk Dolnych. Tam zaopa-
truję się w jedzenie i picie, nadrabiając 8 km. 
Z perspektywy widzę, że niepotrzebnie stra-
ciłem sporo czasu i energii. Zaczyna zapadać 
zmrok. Droga prowadzi wzdłuż rzeki Wetliny. 
Kończę już dobrze po zmroku w Smerku. Tu 
otwarty jest bar. Taki prawdziwy bar w Biesz-
czadach, wpada więc herbata i pierogi. Zasta-
nawiam się, co robić. Postanawiam iść spać. 
Po drodze widziałem przystanek PKS i tam 
się rozkładam.
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Przed wyjazdem zrezygnowałem z zabrania 
hamaka i tarpa. Zostawiłem tylko bieliznę do 
spania z wełną merynosa, dmuchany materac 
do izolacji i superlekki śpiwór puchowy. Sta-
ram się zasnąć. Nie przychodzi mi to łatwo. 
Jest mi ciepło i wygodnie. Jednak adrenalina, 
podniecenie nie pozwala długo odpoczywać. 
Po 3:00 w nocy budzę się. Odpoczywam jesz-
cze pół godziny, już jestem pewien, że sen 
nie przyjdzie. Pakuję się i ruszam w noc. Jest 
mi teraz zimno, jadę szybko, by się rozgrzać, 
mam też nadzieję, że w Cisnej będzie już 
otwarta jakaś stacja benzynowa i napiję się 
ciepłej kawy. Niestety, to jest koniec świata 
i wszystko zamknięte. Rano przelatuję przez 
opisywaną w ubiegłym roku stolicę Biesz-
czad z genialnym barem Siekierezada. Jadę 
drogą, którą znam, zatrzymuję się koło stacji 
kolejki i jem śniadanie. Mam do pokonania 
ładny podjazd, potem odcinek po polach 
i chaszczach, by wejść na nasyp kolejki biesz-
czadzkiej. Na jej końcu na szczęście otwarty 
był już sklep, połączony z małym barem. 
Klimat typowy dla Bieszczad. Poczułem, jak 
bardzo jestem szczęśliwy, mogąc tu być. Kawa 
wypita, wsiadam na swojego Canyona i jadę. 
Popełniam tu drugi błąd. Nie zjadłem ciepłej 
jajecznicy. Mijam Komańczę na 220. km. 

Jest pięknie. Jednak ciągle mamy podjazdy 
i zjazdy. Czuję się wspaniale. Nic mnie nie 

FELIETONYFELIETONY 208



boli i rower okazuje się wspaniałym kompanem. Na trasie co chwila mijam 
innych uczestników. Raz oni mnie wyprzedzają, raz ja ich. Jest sporo awarii, 
najczęściej są to przebite opony. Ja jadę na zestawie bezdętkowym i to jest 
strzał w dziesiątkę, nie mam problemów ze sprzętem. Mijamy kilka uro-
czych brodów, nigdy nie myślałbym, by je pokonywać na rowerze. Podjazd 
na Bałuciankę, gdzie mijam kolegę naprawiającego oponę. Na tym podjeź-
dzie dzieci zrobiły „pit stop”. Rodzice pomogli z ciastem, herbatą. Bardzo 
to miłe. Zjazd niebezpieczny, po idealnym asfalcie, ale bardzo wąskim. 
Kolega chce nadrobić czas stracony na naprawie koła, zjeżdża ostro, zaha-
cza o pobocze. Wygląda to makabrycznie, robi salto, upada do rowu. Kask 
pęknięty, głowa cała. Wzywamy karetkę, powiadamiam organizatora. Na 
szczęście jeden z zawodników to lekarz. Jest natychmiast przy feralnym 
kolarzu. Inny zna drogę i kieruje karetkę, by szybko dojechała. Policja 
zabezpiecza rower. Teraz już wiem, wszystko z nim już jest OK. Jednak na 
początku nie wyglądało to dobrze, kontakt z nim był utrudniony.

Moim planem jest dotarcie w pobliże Dukli. Miałbym już ok. 300 km 
za sobą. Nie znalazłem jednak dla siebie noclegu. Chciałbym się umyć, 
naładować elektronikę. Jestem jednak gotowy, by znowu spać na dziko. 
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W Dukli jem smaczne pierogi i jadę dalej, postanowiłem zaryzykować 
i pytać w agroturystykach o nocleg. Nie chciałem dzwonić i zjeżdżać 
z trasy. Na moje szczęście znalazłem miejsce w schronisku dokładnie na 
297. km. Idę spać. Nie śpię dobrze i już jestem na nogach parę minut po 
4:00. Mam do przejechania 240 km, a zostało mi na to 1,5 dnia. 

Pokonuję następne kilometry. Już tracę rachubę, ile mam za sobą podjaz-
dów, jednak Garmin jest bezwzględny. Pokazuje mi, że na całej długości 
mam 39 dużych podjazdów i ciągle największe są przede mną. Krynicę 
przelatuję, wpadam na ścieżkę rowerową Velo Krynica i pędzę do Muszyny. 
To najłatwiejszy odcinek. Idealny, by chwilę odpocząć przed najtrudniej-
szą górą. Jest nią podjazd do Bacówki nad Wierchomlą. Jest trudny i długi, 
jednak nadal spokojnie do przejechania w niezłym tempie. Szybkie piwo 
bezalkoholowe w schronisku, dwa zdjęcia pięknych widoków i szybki zjazd. 
Dzień zaczyna chylić się ku końcowi. Szybko pokonuję Piwniczną i jestem 
po 20:00 u stóp podjazdu na Żłobki. Ponad 1200 m n.p.m. i zaczyna być 
ciemno. Spotykam kilka osób, wchodzimy i wjeżdżamy na przemian razem. 
Po dwóch godzinach mamy szczyt. Każdy jest zmęczony. Formujemy grupę 
i ustalamy zasady, jak zjeżdżamy. Każdy z nas obserwuje kolegów. Co kilka 
kilometrów zatrzymujemy się, sprawdzamy, czy wszyscy są. Współpra-
cujemy. Każdy czuje się odpowiedzialny za grupę. Tu kończy się zabawa, 

FELIETONYFELIETONY 210



zagrożenie zdrowia, a nawet życia jest realne. Zjeżdżamy głośno, ostrzega-
jąc się o przepustach, kamieniach czy dziurach. 

Bezpiecznie dojeżdżamy do Szczawnicy. W przypływie adrenaliny po nie-
bezpiecznym odcinku pędzimy 40 km/h. Ustalamy postój na Orlenie za 
Szczawnicą. Jest prawie 1:00 w nocy. Jestem już zmęczony, moi koledzy 
także – jak widzę. Wypijam ciepłą herbatę i jem hot doga. Wiem, że nie 
zasnę ze zmęczenia, nie chcę tu dłużej siedzieć. Proponuję jazdę dalej. 
Jesteśmy na ok. 475. km, zostało już tylko 65. Moja propozycja nie została 
miło przyjęta. Część podnosi się jednak i jedziemy. 

Nie analizowałem trasy, ale ten odcinek jest wymagający. Szutry są wiel-
kości pięści, trudne, szczególnie w nocy, udaje nam się je pokonywać, bez 
awarii. Trafiliśmy nawet na jakieś wesele na górze. Dziwnie musieliśmy 
wyglądać w środku nocy na rowerach. Tu popełniam trzeci błąd. Gaśnie 
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mi lampka. Miałem dwie lamki ładowane na USB. Teraz widzę, że jedna 
powinna cały czas być podłączona pod powerbank, gdy druga oświetla 
drogę. Ja włączyłem obie. Bardzo wcześnie dojeżdżam do Jeziora Czorsz-
tyńskiego. Droga prowadzi ścieżką rowerową wzdłuż brzegu. Zaczynam 
mieć omamy. Wydaje mi się, że się zgubiłem i ciągle skręcam po tym 
samym przejechanym mostku w lewo, potem w prawo. Garmin pokazuje, 
że jestem na trasie, ufam mu. 

Wjeżdżam na Łopuszankę. I tu widząc wszystko poniżej we mgle, zdaję sobie 
sprawę, jaki jestem szczęśliwy. W oddali wstaje słońce. To piękny moment, 
zmęczenie nadal jest, ale już mniejsze. Zostały mi już ostatnie kilometry do 
przejechania, a właściwie wjechania i zaczynają się prawdziwe schody. Jestem 
wykończony. Komputer pokazuje jakieś dziwne procenty na każdym podjeź-
dzie. Jest stromo. Podnóża Tatr chcą udowodnić, że to królewski fragment. 
Wjeżdżam i podprowadzam co kilka metrów, teraz się nie wycofam, ale jest 
piekielnie trudno. Nigdy nie czułem się tak wyczerpany, stawiam jednak na 
szali cały swój upór i podjeżdżam pod ostatnią górę. Mijam znak na drodze. 
Finisz PGR, zostaje mi kilka metrów do schroniska Głodówka. 

Wjeżdżam, nie mogąc opanować łez. Nawet teraz. Słyszę brawa, każdy mi 
je bije, potem ja to robię i gratuluję następnym uczestnikom. Pokonałem 
siebie. Pokonałem ból biodra i astmę. Pokonałem każdy głos zwątpienia. 
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Pokonałem swój wiek. Pokonałem każdego 
i pokonałem wszystko. 

Przejechałem łącznie 562,82 km, wjecha-
łem 10 871 m pod górę. Zajęło mi to 71 h 
43 min. Wystartowały 293 osoby. Każdy na 
mecie wygrał te zawody. Dokładnie każdy. Ja 
wygrałem. 

Jechałem na wspaniałym rowerze. Canyon 
Grail CF SL 8. Zamówiłem go przez internet 
zaraz po przejechaniu Sudovia Gravel. Otrzy-
małem go na tydzień przed zawodami. To 
było szaleństwo startować na niesprawdzo-
nym sprzęcie, jednak postanowiłem zary-
zykować. To się opłaciło. Canyon Grail jest 
to kompletny rower gravelowy, nastawiony 
na szybkość oraz wygodę. Kilka elementów 
jest innowacyjnych, to jednak przemyślana 
konstrukcja, jako całość sprawia, że jest wyjąt-
kowy. Ma niespotykaną na rynku kierownicę, 
złożoną z dwóch płatów. Doceniłem ją na nie-
równościach, trzymając za górny płat i mając 
amortyzację. Na trudnych zjazdach w dolnym 
chwycie kciuk opiera się o dolny płat i mamy 
podparty chwyt, dający pewność prowa-
dzenia roweru na najtrudniejszych i długich 
zjazdach. Drugim elementem jest sztyca 
amortyzowana, zbudowana jak resor pió-
rowy. Wraz ze świetnym siodełkiem sprawia, 
że nawet tak długa jazda jest komfortowa. 
Całość wyposażona w doskonale skrojony 
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pod szutry napęd Shimano GRX RX810. Na starym nie dałbym chyba rady 
podjechać. 

Wyposażenie miałem w moim odczuciu dobrane idealnie. Miałem w czym 
i jak spać po drodze. Było mi ciepło. Tego najbardziej się bałem. Jednak 
gdyby padał deszcz, nie byłbym już tak optymistyczny. Nie byłem przygo-
towany na opady i w następnych zawodach muszę to poprawić, dodając 
do zestawu ochraniacze na buty i „nogawki” oraz „rękawki” wodoodporne 
i, oczywiście, kurtkę. 

Cała impreza w moim odczuciu pozwalała, mimo formuły wyścigu, na 
przygodę. Byli zawodnicy, dla których każda minuta się liczyła i byli ci, 
którzy chcieli zmieścić się w limicie 80 gdzo. Ja chciałem pojechać poniżej 
trzech dni. Udało mi się. Co więcej, czuję niedosyt. Wiem, że mogłem prze-
jechać szybciej. Może nawet poniżej 60 godz. Może takie będzie wyzwanie 
na przyszły rok?
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Długi weekend czerwcowy, ja wyszedłem na rower. Przejechałem 505 km, 
a Ty co robiłeś ciekawego? 

Ultrawyścig rowerowy 
– Pomorska 500 ADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

@mamba_on_bike
fot.

@emtebowo

Ultrawyścig rowerowy – Pomorska 500  |  Adalbert Freeman
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Ludzie podróżowali wzdłuż rzek od wieków… To znacie, ale gdyby nie 
przekraczać w podróży żadnej rzeki? Żeby przejechać im wbrew i na 
przekór. Tak właśnie zaczyna się opis ultrawyścigu rowerowego Pomor-
ska 500. Jest to już trzecia edycja wyścigu zaczynającego się od Zalewu 
Szczecińskiego w Czarnocinie, przez Pomorze Zachodnie, Kaszuby, do 
Zatoki Gdańskiej z metą na plaży w Gdańsk Brzeźno. Jest to trasa wyty-
czona przez raczej odludne i dzikie tereny Pomorskiego Wododziału. Do 
tej pory było to około 530 km, w tym roku trasa została skrócona. Nie-
stety nawet podczas wyścigu świat i wojna nas dogoniły, bo trasa do tej 
pory biegła przez poligon w Drawsku Pomorskim, który teraz jest jednak 
z powodów militarnych zamknięty. 

Wyścig ultra to nie tylko jazda na rowerze i bardzo chcę, by to wybrzmiało 
głośno. To przede wszystkim relacje między ludźmi. Przyjaźnie między 
uczestnikami i serdeczność osób postronnych dla uczestników wyścigu. 
Dla mnie osobiście to możliwość przebywania z wyjątkowymi osobami, 
które poznałem na poprzednim wyścigu Ultra Sudovia Gravel. Oczywi-
ście aspekt sportowy jest cały czas. Każdy patrzy, ile czasu potrzebuje, by 
dojechać na metę. Mnie pokonanie całej drogi 505 km zajęło 57 godzin 
i 57 minut. Limit do pokonania trasy był ustawiony na 80 godzin.

FELIETONYFELIETONY 216



Cała przygoda zaczynała się w Czarnocinie 
nad Zatoką Szczecińską, w ośrodku wczaso-
wym Frajda. Ja przyjechałem koleją. Miałem 
dojechać do stacji Szczecin Dąbie i tam prze-
siadka na PKP Regio i dojazd około 25 km do 
miejscowości Goleniów. Tu pierwsze zasko-
czenie. Pociąg do Goleniowa był tak zajęty, że 
nie było szans na wejście do niego nawet bez 
roweru. Zostaliśmy na peronie – ja i kilku jesz-
cze uczestników wyścigu. Zostało nam jedynie 
założyć w krzakach spodenki kolarskie i prze-
jechać ponad 50 km do miejsca startu. 

Startowałem w połowie stawki. Moi przy-
jaciele dotarli także na start wieczorem. 
Zaczekali na moją godzinę startu, mimo że 
ich był 30 minut wcześniej. Asia „Żabson” 
i Rafał „Cwaniak” to moja ekipa. Miesiąc 
wcześniej poznaliśmy się na Suwalszczyźnie. 
W dosyć trudnych momentach wyścigu nasza 
przyjaźń się umocniła i tu postanowiliśmy 
jechać, wspierać i cieszyć się przygodą razem. 
Pierwszy fragment trasy był szybki, bardzo 
szybki. Zaczęły się sławetne „piaski północy”. 
Drogi leśne całkowicie piaskowe. Dawno też 
nie padało, więc piasek był bardzo fajny do 
zabawy na plaży, ale bardzo trudny do jazdy 
rowerem. Jechałem szybko i mocno. Zaczę-
liśmy wyprzedać wolniejszych zawodników. 
Pogoda idealna. Na starcie każdy z zawod-
ników dostał numer, czapeczkę i buff oraz 
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elektroniczny tracker GPS. Można było śledzić poczynania każdego zawod-
nika przez internet.

Pierwszy pit stop zaplanowałem dopiero w Drawsku Pomorskim na 140. 
km. Jednak musiałem zatrzymać się dużo szybciej. W torebce rowerowej 
rozlały mi się żele energetyczne. Lepka i klejąca maź zaczęła mi kapać na 
rower. Szybko zatrzymałem się na pierwszej stacji benzynowej i umyłem 
z grubsza rower w wiadrze, które służy do mycia przednich szyb w samo-
chodach. Przyciskałem ostro pedały. Jednak jadąc szybko, nie ustrzegłem 
się błędu i wpadłem w dziurę, gdy chciałem ominąć kałużę. Przeleciałem 
przez kierownicę. Upadłem na plecy. Ledwo się poskładałem i po kilku 
kilometrach zrobiłem to samo. 

Chciałem zrezygnować. Bolały mnie żebra. Sprawdziłem, czy mogę pod-
nieść ręce. Było OK, jednak ból był mocny. Nie mogłem w środku lasu zre-
zygnować, musiałem dojechać do najbliższej miejscowości. Akurat to był 
mój pit stop w Drawsku Pomorskim. Trasa wiodła wzdłuż torów i bocznicy 
kolejowej, gdzie okazało się, dlaczego nie mogliśmy jechać przez poligon. 
Pierwszy raz zobaczyłem amerykańskie czołgi Abrams. Na stacji Orlen 
chwilę odpocząłem. Bolało mnie, ale postanowiłem zaryzykować i jechać 
dalej. Planowaliśmy dojechać na 214. km, gdzie w małej wsi strażacy 
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otworzyli remizę OSP, by każdy, kto chce, 
mógł tam się położyć. 

Na 190. km zatrzymałem się na manow-
cach. Kilka osób i troje uroczych dzieci we 
własnym domu zorganizowało dla startu-
jących miejsce odpoczynku. Można było 
chwilę usiąść i odpocząć, wypić herbatę czy 
kawę. Woda była dla każdego, by uzupełnić 
bidony. Dla każdego, kto chciał, podawano 
wyjątkowe kanapki z jajkiem sadzonym 
czy ciepły posiłek. Ja się skusiłem na dwie 
herbaty i bułkę. Można było wziąć prysznic. 
Kilkadziesiąt osób zostało tu na noc. Było 
rozłożonych kilka namiotów. 

Ja leciałem dalej. W nocy trafiłem na 
najtrudniejszy podmokły teren. Duże roz-
lewiska i przechodzenie z rowerem po 
błocie. Do wsi Czarne Wielkie dotarłem 
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o północy. Niestety wszystkie miejsca 
w OSP były zajęte. Na szczęście sklep 
został otwarty przez całą noc dla kolarzy. 
Kilka domów dalej można było zjeść cie-
pła zupę i chleb ze smalcem i małosolnym 
ogórkiem. Podobno przez cały dzień i noc 
serwowana była dla kolarzy. Zjadłem tro-
chę. Byłem zmęczony i strasznie bolały 
mnie żebra. Poszedłem spać. 

Tu chwilę zatrzymam się i napiszę o moim 
wyposażeniu. Jeżdżę zawody ultra na 
rowerze Canyon Grail CF SL 8. Jest to 
szybki karbonowy rower, bardziej do 
wyścigów krótszych, jednodniowych 
niż dalekich wypraw. Mam na nim zało-
żone 2 torby, gdzie mam całe wyposa-
żenie. W głównej torbie podsiodłowej 
cały sprzęt do spania. U mnie to śpiwór 
puchowy polskiej firmy Cululus Lite Line 
200, mata dmuchana firmy Sea to Sammit 
oraz bivi, czyli taka płachta biwakowa, 
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gdzie wkładamy śpiwór z matą firmy Salewa. Dodatkowo mam koszulkę 
z długim rękawem, spodenki z wełny mery. Taki zestaw spokojnie pozwala 
mi na spanie wszędzie. Jest wodoodporny i zabezpiecza mnie termicznie 
do ok. 1 st. C. W przedniej torbie na kierownicy mam dwa powerbanki 
10 000 mAh oraz sprzęt do naprawy roweru z dętkami. Mam skromną 
apteczkę i zestaw higieniczny. Cały ekwipunek waży mniej niż 3 kg. Bez 
jedzenia. Z wodą w bidonach i z całym wyposażeniem waga roweru jest 
lekko poniżej 15 kg. Jest to świetny wynik, jednak zawsze można coś wyrzu-
cić, bo każdy gram zbędnego sprzętu trzeba siłą własnych mięśni „targać” 
przez 500 km. Łatwo też poznać, kto ile już przejechał ultra. Im więcej 
pokonanych, tym mniej sprzętu na rowerze.

Druga dzień wiódł już przez ładniejsze tereny, jednak nie mogłem się roz-
koszować widokami. Kłopoty przy oddychaniu i ból żeber nie pozwalał 
jechać bez tabletek przeciwbólowych. Kilometry jednak szybko mijały. 
Zbliżyliśmy się do Kaszub. Tu w lesie jednak czekały na nas trudne prze-
szkody w postaci zwalonych drzew. Nie pozwalały na płynną jazdę. Co 
kilka metrów trzeba było zsiadać z roweru i przenosić go nad powalonymi 
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pniami. Wieczorem dojechaliśmy do ostatniego sklepu w Piaszczynach, 
przed długim fragmentem prowadzącym przez lasy. Tu Panie też nie zamy-
kały sklepu, ale robiły hot dogi, ciepłą pizzę, kawę. Postarały się też o klucz 
do świetlicy wiejskiej, gdzie można było się przespać i umyć. My posta-
nowiliśmy zaryzykować jazdę dalej. Po kilkudziesięciu kilometrach trafili-
śmy na ośrodek z domkami nad jeziorem. Oczywiście był długi weekend 
i wszystko pozajmowane, ale… wolny był schowek podręczny z łazienką. 
Jesteśmy ultra i nam to wystarczyło. Miejsca mieliśmy tyle, by jak sar-
dynki w puszcze położyć się w trójkę na wznak. Moi przyjaciele zasnęli od 
razu. Ja nie zmrużyłem oka. Ból nie dawał mi spać. O 4:00 rano ruszyliśmy 
w ostatnią część drogi. Kaszuby. Więcej sklepów i w teorii lepsze drogi. 
Mijaliśmy dawne wiatrołomy i zbliżaliśmy się do Trójmiasta. W Chmielnie 
musieliśmy odpocząć, to był już 430. km. Tu zjedliśmy obiad. Byłem obo-
lały i doskwierał mi brak snu. Poprosiłem, by moi przyjaciele jechali sami, 
ja musiałem się położyć na chwilę. Zasnąłem na trawniku przed posesją 
przy trasie. Spałem około 30 minut. Jednak to postawiło mnie na nogi 
i pozwoliło dojechać do mety. Na mecie czekał mój syn i ekipa. Dostałem 
pamiątkowy medal. 

Pomorska 500, musiałem ją przejechać. Już każdy z szanujących się zawod-
ników ultra ją przejechał. Musiałem i ja. Czy pojechałbym ją jeszcze raz? 
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Nie. Stanowczo nie. Nie podobała mi się trasa. Przeciskanie się na siłę 
pomiędzy rzekami, przez pola rzepaku, łąki nie jest moją ulubioną częścią 
zawodów ultra. Start w tak odległym miejscu i trudny logistycznie dojazd 
nie ułatwiał sprawy. Bardzo duże problemy z obserwowaniem poczynań 
na trasie przez błędy strony z trackingiem powodowało dodatkowy stres, 
może nie tak bardzo u zawodników, ale ich rodzin i znajomych. Obserwo-
wanie „kropek” nie jest przecież dla zawodników, ale dla kibiców. 

Jak oceniam wynik i swój start? Poniżej oczekiwań. Pierwsze 200 km jecha-
łem bardzo szybko. Tak jak powinienem, jednak błędy techniczne nie 
pozwoliły mi tak szybko jechać. Po powrocie wylądowałem na zwolnieniu 
L4 i przeswietleniu żeber, szyi. Na szczęście tylko wszystko obtłuczone 
i milion siniaków na całym ciele. Łącznie przewróciłem się 6 razy, gdzie 
na dotychczasowych 5 wyścigach przewróciłem się tylko raz. Sprzęt spra-
wował się perfekcyjnie. Jednak wszystko złe przykrywa możliwość jazdy 
z przyjaciółmi kilka namiotów – to jest najważniejsze. Nawet gdybym przy-
jechał poniżej 50 godzin, ale sam nie byłbym tak szczęśliwy jak wtedy, gdy 
razem pokonywaliśmy kilometry po bezdrożach pomorza. Za 2 tygodnie 
już nowe wyzwanie, tym razem Brejdak Ultra i 400 km po Lubelszczyźnie… 
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Wjechałem na metę. Czuję potworne zmęczenie i ulgę. Każdy 
następny raz jest taki sam, euforia początku wyścigu, potem 
zwątpienie przy pierwszym podjeździe. Zastanawianie się, czy dam 
radę, zaciskanie zębów. Ja tylko raz zobaczyłem DNF przy moim 
nazwisku. Jednak po roku ukończyłem to, czego nie dokonałem. To 
było tylko odroczenie, zebranie sił. 

DNF – Did Not FinishADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

DNF – Did Not Finish  |  Adalbert Freeman
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D
DNF prześladował mnie i wstydziłem się tego. Wszyscy wokoło i ja sam tłu-
maczyłem sobie, że umiejętność wycofania się w odpowiednim czasie jest 
zaletą. Rozumiałem, że postąpiłem słusznie, bo nie miałem fizycznie możli-
wości ukończenia 3. etapu. Podobnie jak w dowcipie o zaginięciu klejnotów 
i oskarżeniu służącej. Gdy klejnoty się odnalazły, niesmak pozostał. U mnie 
podobnie, niesmak pozostał. Kilka dni temu ukończyłem tegoroczną edy-
cję tego wyścigu. Mimo że na papierze to nie wygląda spektakularnie, jest 
to jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy wyścig ultragravelowy 
w Polsce. Tylko 415 km do przejechania z ok. 5000 m przewyższeń. Ten rok 
jednak dodał jeszcze jeden aspekt – pogodę. Było zimno i padał deszcz. Ja 
jechałem etap 2. i 3. całkowicie w deszczu. Jednak moja chęć ukończenia 
tego wyścigu była ogromna. Cieszyłem się, że jest tak trudno, powinno 
być! W końcu, by zwyciężyć, nie wystarczy być lepszym, trzeba być na tyle 
dobrym, by przeciwstawić się wszystkiemu, co los rzuca nam pod nogi.

W tym roku jeszcze więcej osób zaliczyło DNF. Przed startem patrzyłem 
na nich. Uśmiechnięci, pełni nadziei. Wielu marzyło o dobrym miejscu. 
Początek był dosyć łatwy, zachęcający. Potem przyszły podjazdy i deszcz. 
Zaczęła się droga przez mękę. Na 40. km przed metą dojechałem do 
dziewczyny. Miała dosyć, jej nawigacja zaczęła szwankować, kazałem jej 
jechać ze mną, cały czas tłumaczyłem, że to świetna szkoła i da radę. 
Potem będzie opowiadać, jaką przygodę przeżyła. Dojechała do mety, jed-
nak następnego dnia nie zobaczyłem jej na starcie.

W naszym życiu jest podobnie. Będąc dzieckiem, nastolatkiem, wszystko 
jest łatwe. Mało z nas już wtedy wjeżdża na drugi etap, gdzie są trudne 
podjazdy. Ja miałem je już wtedy. Musiałem walczyć, jednak deszcz zaczął 
padać później. Temperatura spada, a organizm się wychładza. Nasza nawi-
gacja nie pokazuje poprawnej drogi do celu. Jesteśmy gdzieś na odludziu, 
a do najbliższego miejsca z ciepłą herbatą mamy dalej niż do punktu 
startu. Kusi zmiana drogi. Kusi rezygnacja z trudów i cierpienia, ciepło 
i bezpieczeństwo jest na wyciągnięcie ręki.

Przy DNF nadal żyjemy. Każdego dnia idziemy do pracy. Oglądamy filmiki 
na Youtube. Potem nawet kończymy inne wyścigi. Jesteśmy, ja jestem jed-
nak złamany. W moim sercu cały czas byłem przegrany. Przegrany? Nie, 
nawet nie. Przegrywam na każdych zawodach z młodszymi, silniejszymi. 
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Ja każde zawody wygrywam ze sobą. Tu byłem… nie wiem kim. W naszym 
życiu jest podobnie, mamy projekty w firmach. W naszym życiu. Taki 
wyścig to wychowanie dzieci. Na początku jest łatwo. Ba, start jest super. 
Jednak z każdym rokiem jest trudniej. Deszcz pada częściej, a sam wyścig 
nie kończy się nigdy. Jak wyglądałby DNF w takiej sytuacji? Pewnie pomy-
ślicie, że nie można tego porównywać. To tylko amatorski sport, a tu realne 
życie. Jednak czy na pewno? A ze zwierzętami w domu? Spodobał nam się 
mały piesek, jednak przeszkadza już duży, nie taki zabawny i wyprowadza-
nie go, gdy jest zimno i pada deszcz. Najprościej jest się poddać – DNF!

Wszystko, co robimy, kształtuje nas. Nasze decyzje wpływają też na to, 
gdzie ostatecznie skończymy nasz wyścig. Co zrobić, gdy jest wszystko 
źle? Gdy nasza nawigacja szwankuje, jesteśmy przemarznięci, a nasz 
„duch walki” osłabł. Warto się zatrzymać, odpocząć. Nabrać sił i zrobić to 
wszystko od początku lub poczekać, może ktoś będzie jechał też do mety. 
Wczoraj widziałem filmik na FB. Dwie zapalniczki, obie zapalały się i miały 
podobny ogień. Jedna wpadła do wody. Tam przeszła piekło, woda i prze-
ciwności ją osłabiły. Zawilgotniała i nie była w stanie wykrzesać ognia. 
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Jednak gdy druga ze swoim ogniem zbliżyła się do niej, wystarczyło, że 
była w stanie gotowości z otwartym zaworem i odpaliła. Dwa płomienie 
były mocniejsze razem.

Nie musimy startować sami. Zawody to grupa. Rywalizacja, jednak także 
zasady fair play. Nie tylko w sporcie warto je stosować. Często też myślę, 
jak ważne jest przebywanie w gronie ludzi. Potem docenianie każdego 
naszego wysiłku. Medale za ukończenie, tak przez wielu wyśmiewane. 
Medal z kartofla i szkoda dla niego się męczyć. Przecież dostanę bezwarto-
ściowe coś jak każdy. Po co więc się tak męczyć. Jednak to ma znaczenie. 
Właśnie dla tego ostatniego największe. Nigdy nie wiemy, jaką drogę prze-
był i z czym się zmaga ten ostatni. Niewielu wie, że ja nie mogę podjechać 
pod górę, bo ból biodra czuję nawet przy zwykłym chodzeniu, a astma 
ogranicza jeszcze bardziej. 

Boję się, że każdy z moich startów będzie ostatni. Dlatego tak bardzo chcę 
i startuję tak często. Boję się, że będę za stary i zbyt chory, by osiągnąć 
metę, a nie chcę czuć już tego, co wtedy, gdy odjeżdżałem z zawodów, 
kiedy inni zawodnicy jeszcze byli na trasie. To upokorzenie czuję wręcz 
podskórnie. Trawiło mnie to wewnętrznie, przetrenowałem więc całą zimę. 
Przekraczając w tym roku 50. rok życia, jestem chyba w najlepszej formie. 
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Najbliżsi i znajomi często nie rozumieją tego. Boją się o nas, o mnie. Proszą, 
bym nie stawiał sobie coraz trudniejszych celów. Dlatego nie zawsze warto 
ich słuchać. Zawody, które najbardziej lubię, to „wyścigi ultra w formule 
samowystarczalności”. Tylko inny uczestnik może pomóc. Trudno wytłu-
maczyć Wam, dlaczego zdejmuję garnitur, zakładam obcisłe gacie z pielu-
chą i jadę 500 km po błocie w deszczu. Podobnie w naszym życiu, trudno 
bliskim wytłumaczyć naszą sytuację. Nasz problem czy projekt, w który 
brniemy jak w błoto. Tylko ktoś, kto równie jest upaprany, jak my, potrafi 
wyciągnąć do nas rękę i nas przez to przeprowadzić.

Sport to takie skompresowane życie na określonym dystansie. Wszystko, 
co tam przeżywamy, jest lustrem, gdzie odbijają się nasze zmagania każ-
dego dnia. Czasami dostajemy medale. Czasami tylko uścisk dłoni i pokle-
panie po ramieniu. Czasami mamy zły czas i myślimy o DNF. Nie róbmy 
tego. To jest dużo gorsze niż ukończenie na ostatnim miejscu. Ostatnie 
miejsce to pierwsze do dumy. Rezygnacja to tylko rozczarowanie. 
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W iMagazine piszę o fotografii i o rowerach. Pierwszy temat jest 
wyuczonym zawodem, drugi – ze sposobu na przemieszczanie się 
po mieście – stał się pasją. Kiedyś, dawno temu, trochę się ścigałem 
amatorsko na rowerze szosowym. Potem miałem dość długą przerwę 
i w końcu rower kilka lat temu wrócił najpierw jako po prostu środek 
transportu po mieście, a później także jako aktywność rekreacyjno-
sportowa – formę trzeba trzymać, a biegać bardzo nie lubię. 

Giro d’Italia, 
czyli jak zostałem kibicem kolarskimNAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Giro d’Italia, czyli jak zostałem kibicem kolarskim  |  Napoleon Bryl
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I nagle przyszło zaproszenie od Philips 
Polska i Jumbo-Visma na obejrzenie jed-
nego z etapów Giro d’Italia. Jeżdżę – nie 
kibicuję, a kibicem kolarskim nigdy nie 
byłem. Może więc czas przyjrzeć się dys-
cyplinie bliżej. 

Drużyna Jumbo-Visma wybrała ciekawy, 
15. etap Rivarolo Canavese–Cogne, poło-
żony w górach Piemontu. Sprawdziłem 
przed wyjazdem trasę etapu – 172 km, 
ponad 4000 m przewyższeń… Moja 
pierwsza myśl: jak się podjeżdża na taki 
podjazd? Mnie ostatnio prawie pokonały 
przewyższenia w okolicach Wisły!

Plan wizyty był prosty – oglądamy start, 
jedziemy na kilka punktów na trasie i na 
metę. Nasi opiekunowie z J-V zaznaczają 
jedno – obowiązuje nas dyscyplina cza-
sowa, musimy być w odpowiednich miej-
scach o czasie, bo część naszego przejazdu 
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Sprawdziłem przed wyjazdem trasę etapu – 172 km, ponad 

4000 m przewyższeń… Moja pierwsza myśl: jak się podjeżdża 

na taki podjazd?

jest po trasie etapu i jeżeli chcemy zobaczyć sportowców, trzeba jechać 
przed peletonem. Pierwsze wrażenie po przyjechaniu na start – wyścigi 
kolarskie są tutaj tak popularne jak w Polsce piłka nożna. Morze kibiców 
i morze różu – oficjalnego koloru Giro d’Italia. 

Przed startem krótka prezentacja zespołów, runda honorowa wśród kibi-
ców i rozdawanie autografów. W końcu peleton wystartował, a my za nim 
w busach. Początkowa trasa etapu prowadziła po bocznych drogach, wzdłuż 
autostrady, zatem wyprzedziliśmy szybko peleton przecinający nam drogę 
na wiaduktach. Wreszcie wjechaliśmy na właściwą trasę etapu (wjazd tylko 
dla uprawnionych samochodów). Tu zaczął się wyścig dla nas, żeby zdążyć 
wjechać na koniec pierwszego podjazdu, zanim droga zostanie komplet-
nie zamknięta na przejazd peletonu. Udało się. Zatrzymaliśmy się kilometr 
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przed końcem podjazdu z widokiem na łuk 
drogi. Na pierwszego kolarza nie trzeba było 
długo czekać – pojawił się po jakimś kwa-
dransie od naszego przyjazdu. Prędkość, z jaką 
wjeżdżał pod dość stromą górę, przynajmniej 
jak dla mnie, była imponująca. Orientacyjnie 
to około 40 km/h. Nad resztą grupy ucieczko-
wej miał ponad minutę przewagi, a do reszty 
peletonu była następna minuta!

Peleton przejechał, szybko spakowaliśmy 
się do busa i trzeba było ich znowu wyprze-
dzić, żeby zdążyć dojechać przed kolarzami 
na metę. Wąskie drogi, kręte serpentyny gór 
Piemontu wymagają uwagi, szczególnie przy 
jeździe w dół. Nasz opiekun z TJV jechał jak 
u siebie; widać, że jeździ takimi drogami nie 
pierwszy raz. 

Szybki przejazd i do mety w Cogne na końcu 
doliny (jedna droga wjazdowa) dotarliśmy 
około 30 min przed spodziewanym przy-
jazdem peletonu. Chwila na wytchnienie 
i podziwianie widoków Piemontu. Na miejscu 
zobaczyliśmy tłumy kibiców chcących zająć 
dobre miejsce jak najbliżej mety. Wśród nich 
oczywiście dużo rowerzystów, młodszych, 
starszych, dzieci. Pełen przegląd sprzętu – od 
wypasionych rowerów szosowych, elektrycz-
nych, po stare miejskie damki. Dużo rowe-
rów z fotelikami dla dzieci i z przyczepkami. 
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W okolicy z tak dużymi przewyższeniami 
raczej nie spodziewałem się takiej liczby 
rowerzystów-amatorów. To było pokrzepia-
jący widok, motywujący jednak także do dal-
szej pracy nad formą.

Dzięki naszym gospodarzom mieliśmy miej-
sce w jednej ze stref VIP – 150 m przed samą 
metą z dobrym widokiem. Pozostało tylko 
czekać na zwycięzcę i peleton. 

Zwycięzcą etapu został Ciccione Gulio z dru-
żyny Trek-Segalfredo, drugi był Buitrago 
Sanchez Santiago z drużyny Bahrain Victo-
rious ze stratą 1 min 31 s – co jest olbrzymią 
różnicą. Dla porównania w 14. etapie różnica 
wynosiła 7 s! Z drużyny naszych gospodarzy 
najszybszy był Gijs Leemerize, dojeżdżając na 
9. miejscu ze stratą 6 min 6 s do zwycięzcy 
etapu. Nam pozostało czekać na końcówkę 
peletonu – dopiero po tym, jak wszyscy doje-
chali, otwierano jedyną drogę prowadzącą 
do i z Cogne. Ostatni zawodnicy mieli stratę 
ponad 38 min. 

Ciekawostką tego etapu było to, że ze wzglę-
dów logistycznych autokary wożące zawod-
ników pomiędzy etapami nie mogły wjechać 
do samej miejscowości, musiały czekać 20 
km przed metą. Zawodnicy byli zmuszeni 
dojechać do mety (172 km) i następnie, po 
tym morderczym z mojego punktu widzenia 
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etapie, wrócić 20 km rowerami do auto-
karów. My na szczęście mieliśmy bliżej. 
Koniec przygody, czas na kolację i do 
hotelu, bo już jutro wracaliśmy do Polski. 

Po wizycie na Giro d’Italia postanowiłem 
trochę więcej trenować i jeździć regularnie 
– prędkość i kondycja zawodników robi 
wrażenie. Zdecydowałem się także przyj-
rzeć bliżej samym wyścigom. Kolarstwo 
szosowe to dyscyplina grupowo-indywi-
dualna, ważnym elementem jest taktyka, 
zawodnicy grają na zespół, zespół gra na 
zawodników. Czyli dyscyplina dla intro-
wertyków otwartych na współpracę. 

Dziękuję Philips Polska i Team Jumbo-
-Visma za zaproszenie, a Olympus Polska 
za aparat OM-1 – recenzja tego szybkiego 
maleństwa wkrótce. 
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Słowa te skierowane do mnie usłyszałem po raz drugi w życiu – tym 
razem na zawody pod znakiem Mdot pojechałem do duńskiej stolicy.

You are an Ironman!TOMASZ LEŚNIAK
tomasz-lesniak

You are an Ironman!  |  Tomasz Leśniak

FELIETONY 235

https://pl.linkedin.com/in/tomasz-lesniak-133876?trk=public_profile_samename-profile


O
Oryginalny plan zakładał, aby wystartować w sierpniu, ale… 2020 roku. 
Oczywiście zeszłoroczna impreza została odwołana, zatem nadszedł sier-
pień 2021 – czas moich sportowych zmagań!

Jak było?
Ostatni rok nie należał do lekkich, łatwych ani przyjemnych – wiele ele-
mentów w moim życiu uległo zmianie. Głowa nie wspierała reszty organi-
zmu w rozwoju sportowym. Czas niełatwy, co do tego właśnie upewniłem 
się 22 sierpnia w Kopenhadze.

Same zawody to przede wszystkim świetna organizacja: od chwili pojawie-
nia się w biurze zawodów w piątkowe przedpołudnie, poprzez organizację 
wszystkich elementów (stref zmian każdej z konkurencji, zabezpieczenia 
tras, a na strefie finiszera kończąc). Oczywiście wciąż mamy do czynienia 
z pandemią, zatem wiele ograniczeń spotykamy na każdym kroku (pełne 
zaszczepienie lub negatywny test obowiązkowe). Ale dobrze, że imprezy 
tego typu wreszcie mogą się odbywać!

Niedzielny poranek
Dzień wita nas pięknym wschodem słońca, temperatura powietrza ok. 
12°C, temperatura wody – według organizatora 18°C. Start zawodów 
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zaplanowano na godzinę 7:00 (zawodnicy PRO, sami mężczyźni; kobiety  
zazwyczaj startują w oddalonym o ok. 300 km szwedzkim Kalmar; jednak 
w tym roku te zawody ponownie odwołano).

„Moja fala” (czepki niebieskie z planowanym czasem pływania ok. 1 godz. 
5 min) start o godzinie 7:20. Ustawiłem się w czubie, więc już o godzinie 7:22 
wystartowałem. Etap pływacki zorganizowany był w małej zatoczce, stwo-
rzonej na potrzeby mieszkańców i turystów. Spokojna i płytka woda. Trasa 
bardzo dobrze przygotowana i oznaczona: wypływamy 250 m na wprost 
od brzegu, za pierwszą bojką skręt w prawo (w kierunku północnym) 
i dalej długa prosta do mniej więcej 1 600 m. Potem nawrót na bojce i na 
południe. Jeszcze przed wyjściem z wody, dodatkowa mała pętla i już – 3 
800 m za mną (czas: 1 godz. 9 min).

Wyjście z wody dobrze oznakowane, do tego wolontariusze pomagający 
wyjść. Dobieg do worków w strefie zmian (T1) – to jakieś 150 m. Chwytam 
mój,  szybkie przebranie się na ławce. Pianka i inne elementy z etapu pły-
wackiego do worka i biegnę dalej. Worek do boksa, który zostanie prze-
wieziony do centrum miasta, gdzie zlokalizowano drugą strefę zmian (T2).

Dobieg do roweru – w moim przypadku dość długi, z uwagi na niski numer 
startowy. Rower z wieszaka i za kolejne 100 m biegu do belki startowej 
(mój czas w T1: 4 min). Zaczynamy to, co „misie lubią najbardziej”.
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Pierwsze 10 km to dojazd do pętli, jedziemy ulicami miasta. Ruch samo-
chodowy na naszych pasach wstrzymany – policji i wolontariuszy dość 
sporo, panuje porządek.

Podczas zawodów na etapie kolarskim dwa elementy są dla mnie klu-
czowe: bezpieczeństwo oraz generowane waty. Miałem założenie, aby 
utrzymywać moc na poziomie GRC1 (w moim przypadku to ok. 200 W). 
Dojazd do pętli to układ ulic i uliczek miejskich, dużo zakrętów, trochę 
typowych, miejskich przeszkód. Pilnuję watów – mam te moje 200 na 
zegarze, jadę. Po dojechaniu do pętli stwierdzam, że moja prędkość śred-
nia jest na poziomie blisko 36 km/h – to mnie cieszy. Do przejechania 
mamy dwie pętle po ok. 70 km każda, do tego dojazd i powrót do stref 
zmian. Pierwsza część trasy za miastem to droga wzdłuż morza – ładne 
widoki, ale i boczny wiatr od wody, na szczęście niezbyt silny. Teren robi się 
pagórkowaty – kilka podjazdów i zjazdów.

Pierwsze 1,5 godz. za mną – na zegarze 200 W, dystans przejechany to już 
prawie 50 km – jest dobrze. No właśnie, może… za dobrze.

W pewnym momencie wyprzedza mnie inny zawodnik, który, łapiąc 
gumę w swoim rowerze, robi akrobatyczną wywrotkę. Ja, chcąc unik-
nąć najechania, uciekam w bok i… też zaliczam bliskie spotkanie z zie-
mią. Moje szczęście, że nie z asfaltem, a z trawnikiem. Kolega cały, ja 
i mój rower też – jadę dalej! Niestety, jak się za chwilę okazuje, moje 
kolano po spotkaniu z ramą roweru daje znać, że coś nie do końca jest 
w porządku. Odczuwam dyskomfort i ból.
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Waty lecą na łeb, na szyję. Szybka analiza sytuacji i decyzja: jadę dalej, jak 
długo się da, staram się nie obciążać kolana. Zobaczymy, co dalej. Nie pod-
dam się tak łatwo!

Po 6 godz. i 2 min dojeżdżam do strefy T2 – sam środek miasta, tłumy 
kibiców na ulicach. Belka, zeskok z roweru, wolontariusz odbiera rower. 
Biegnę do worka. Buty biegowe na nogi, daszek na głowę i po 2 min jestem 
już na trasie biegowej. Ale… moje kolano… No właśnie, to nie była dla mnie 
trasa biegowa: to była trasa spacerowo-marszowa (z elementami truchtu). 
Wszechobecny doping kibiców bardzo pomógł – słyszałem kilka polskich 
okrzyków oraz niezliczoną wersję mojego imienia wykrzykiwaną przez 
wiele narodowości w różnych językach.

Po 12 godz. 38 min i 16 s. melduję się na mecie. Słysząc symboliczne: You 
are an IRONMAAANNN!, człowiek zapomina o wszystkim, co złe, o tym, co 
nie wyszło, z czego nie jestem zadowolony.

Dla mnie jest to fenomen triathlonu jako dyscypliny – kończąc jedne 
zawody, myślę o kolejnych – kiedy i gdzie wystartuję!?!

No właśnie, to gdzie Iron Man w 2022?
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W lecie, gdy ubrania są bardziej skąpe i pokazują to, czego 
widać być nie powinno, wielu z nas poszukuje metod na szybkie 
schudnięcie. Cóż z tego, skoro co nagle, to po diable, a waga 
zazwyczaj wraca i to z nawiązką.

Letnie odchudzanieKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Letnie odchudzanie  |  Kinga Ochendowska

FELIETONY 240

http://www.twitter.com/santee76


N
Nie lubię diet eliminacyjnych, bo uważam, że posiłki powinny być zbilan-
sowane i dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych składników. 
Zazwyczaj, gdy potrzebuję schudnąć, zmniejszam porcje i zwiększam 
aktywność fizyczną, co skutkuje szybką utratą wagi. Tym razem jednak 
postanowiłam spróbować innego podejścia, czyli najpierw przypomnieć 
organizmowi, że potrafi spalać tłuszcze, a dopiero potem wyrównać dietę 
i zwiększyć aktywność fizyczną. Mój wybór padł na KETO, czyli prawdopo-
dobnie najmniej intuicyjną dietę eliminacyjną, polegającą na drastycznym 
obniżeniu ilości spożywanych węglowodanów i jednoczesnym podniesie-
niu ilości spożywanych tłuszczów. I nie mówimy tu o oliwie z oliwek czy 
wyciskanym na zimno oleju rzepakowym. Nad samą dietą rozwodzić się 
nie będę, bo uważam, że nie jest dla wszystkich i niewłaściwie stosowana 
może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W kilku 
zdaniach przedstawię tylko podstawowe założenia: organizm używa 
głównie dwóch kategorii składników odżywczych w celu przekształcenia 
ich w energię – węglowodanów i tłuszczy. Węglowodany to źródło pod-
stawowe, a tłuszcze to materiał zapasowy, czyli zaskórniaki na trudne 
czasy, kiedy węglowodany są niedostępne. KETO, czyli dieta ketogeniczna, 
ogranicza węglowodany do średnio 30 g dziennie (chociaż niektórzy 
potrafią zejść do 10 g), przez co zmusza organizm do uzyskiwania energii 
z tłuszczów zgromadzonych w tkankach. W trakcie tego procesu wytwa-
rzane zostają ketony, czyli ciała ketonowe, od których pochodzi nazwa 
diety. Podobny mechanizm stosuje niesławna dieta Kwaśniewskiego, dieta 
Atkinsa czy niektóre typy paleo.

Podstawowym zagrożeniem w stosowaniu diety jest możliwość wystąpie-
nia kwasicy, która jest stanem chorobowym, więc w żadnym wypadku nie 
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powinni jej stosować ludzie z cukrzycą, niewydolnością trzustki czy innych 
organów wewnętrznych. Jeśli chodzi o efekty diety, to uczciwie mówiąc, są 
one absolutnie spektakularne. W stanie ketozy organizm ma uczucie syto-
ści, trudno jest więc osiągnąć wymaganą ilość spożytych kalorii. Bez zwięk-
szania aktywności fizycznej można spokojnie tracić około 1 kg tygodniowo, 
chociaż jak dla mnie jest to dość duża utrata wagi. Należy się również 
zastanowić nad tym, co stanie się, gdy wrócimy do normalnego odżywiania 
i czy zrzucone kilogramy nie zaczną nam się śmiać w twarz.

Stosując KETO przez dwa miesiące, nauczyłam się jednak kilku rzeczy, 
które przydadzą się na przyszłość, jako narzędzia wspomagające normalną 
dietę i o nich w zasadzie chciałam opowiedzieć.

Bulletproof coffee
Jeśli jesteście tacy jak ja, to myśl o kawie z masłem i olejem powoduje, że 
macie ochotę schronić się w łazience. Postanowiłam ją jednak wypróbo-
wać, chociażby po to, żeby móc uczciwie powiedzieć, że więcej jej nie tknę. 
Jak się jednak okazało, kuloodporna kawa ma wiele plusów. Po pierwsze, 
smakuje jak kawa ze śmietanką, a wygląda jak klasyczne latte.

Po drugie, trzeba ją dobrze zmiksować. Po trzecie, sprawia, że czujemy się 
syci przez długi czas. Stosowałam ją naprzemiennie w co drugim tygodniu 
i za każdym razem utrata wagi była większa niż w tygodniu bez kawy. 
Przygotowując ją, trzeba jednak pamiętać o kilku dość ważnych kwestiach. 
Zgodnie z oryginalną recepturą bulletproof coffee składa się z samego 
naparu, dwóch łyżek stołowych masła plus jednej łyżki oleju MCT, który 
jest pochodną oleju kokosowego. Taka mikstura zawiera około 400 kcal, 
trzeba więc dobrze pomyśleć, jak wkomponować ją w dzienny limit. 
Z pewnością jest świetna dla ludzi, którzy nie lubią jeść śniadań, jednak 
nie należy jej łączyć z normalnym posiłkiem. Po drugie, jeśli pijecie słodką 
kawę, to będziecie musieli użyć słodzika zamiast cukru, w przeciwnym 
razie organizm zacznie natychmiast przetwarzać cukier, zaś tłuszcz odłoży 
się jako materiał zapasowy. Z tego samego zresztą powodu Wasz następny 
posiłek nie powinien zawierać węglowodanów. Ja zastosowałam jeszcze 
inną metodę i do mojej kawy dodawałam tylko połowę zalecanej ilości 
tłuszczów, czyli zawierała około 200 kcal.
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Słodziki
Sama nie używam cukru już od lat, więc kwestia słodzików, których nie 
znoszę, nie spędzała mi snu z powiek. Jednak do pieczenia wypada cze-
goś użyć, zwłaszcza kiedy robi się KETO brownies, a słodzik słodzikowi 
nierówny. Z doświadczenia mogę polecić dwa zastępniki: erythritol i owoc 
mnicha. Oba mają zerową wartość kaloryczną, więc jeśli chcecie zmniej-
szyć ilość spożywanego cukru i obniżyć poziom insuliny, każdy z nich 
będzie dobrym wyborem. Żaden z nich nie ma klasycznego „słodzikowego” 
posmaku, chociaż erythritol w dużych ilościach zmienia smak wypieku. 
Warto też przyjrzeć się syropom słodzącym. Większość z nich jest najzwy-
czajniej niesmaczna, ale można też trafić perełkę, jak na przykład Sweet 
Like Syrup od firmy GoodGood. Nie dość, że smakuje świetnie, to zawiera 
olbrzymią ilość błonnika, o którym za chwilę opowiem.

Błonnik
Spożywanie właściwej ilości błonnika jest niezmiernie ważne dla organi-
zmu, ponieważ reguluje przemianę materii. W przypadku ograniczania 
węglowodanów, chcąc nie chcąc, ograniczamy też błonnik, bo to jeden 
z węglowodanów, tyle że nasz organizm go nie przetwarza. Trzeba więc 
dobrze kombinować, żeby wilk był syty i owca cała. Osobiście używałam 
czterech źródeł błonnika i były nimi maliny, orzechy, konjak i wspo-
mniany wyżej syrop, dodawany głównie do koktajli jagodowo-warzyw-
nych. Jagody mają najniższą wartość węglowodanów przy stosunkowo 
dużej ilości błonnika i niewielkiej wartości kalorycznej. 

Konjak
Nie, nie taki do picia. Gdy pozbywamy się źródeł węglowodanów, na 
talerzu pozostaje nam sporej wielkości puste miejsce. W tej sytuacji 
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z pomocą przyjdą produkty, których głównym składnikiem jest kon-
jak. Jego polska nazwa to dziwidło Riviera. Roślina pochodzi z Azji, jest 
popularna w Chinach, Korei i Japonii. To prawdziwe dziwidło, bo prak-
tycznie nie zawiera kalorii, dlatego jest prawdziwym darem dla osób 
na diecie. Produkuje się z niego shirataki, czyli rodzaj klusek, które roz-
powszechniły się w krajach zachodnich. Można kupić zastępniki ryżu, 
spaghetti, penne czy tagliatelle. W ten prosty sposób można zminima-
lizować ilość kalorii, nie tracąc przyjemności z jedzenia. Trzeba tylko 
pamiętać, że shirataki trzeba dobrze wypłukać, a następnie osuszyć na 
tyle, na ile się da. A nie da się całkowicie, bo w większości składają się 
z wody. Większość zachodnich produktów jest przeznaczona dla ludzi na 
diecie, więc zawiera sporą ilość błonnika. Same plusy.

Kalafior
Kalafior to bardzo uniwersalny kwiatek. W nowoczesnej kuchni może 
zastąpić prawie wszystko – ryż, steki, a nawet rybę. Wystarczy owinąć płat 
kalafiora w algi i niejeden z gości nie zorientuje się, że jego potrawa nigdy 
nie pływała w wodzie. Dodatkowo można zrobić z niego ciasto na pizzę, 
chipsy albo panierkę. Liczba kreatywnych zastosowań ciągle rośnie. Mało 
węglowodanów, szeroka dostępność, dużo zastosowań. Jak tu nie lubić 
kalafiora?

Intermittent fasting, czyli post
Osobiście stosowałam najmniej inwazyjną wersję postu, czyli Circardian 
Rhytm. Rytm dzienny, bo taka jest jego nazwa, polega na 13-godzinnym 
okresie postu i 11-godzinnym oknie jedzenia. Muszę się przyznać, że ze 
względu na rytm mojego dnia było to raczej około 15 godzin postu i 9 
godzin okna, ale wcale tego specjalnie nie odczuwałam. Najbardziej 
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popularnym trybem jest 16:8, który w zasadzie powoduje, że opuszczamy 
jeden posiłek, najczęściej śniadanie. Zaleta postu jest taka, że pomaga 
nam zużyć wszystkie węglowodany dostarczone z ostatnim posiłkiem 
i przejść do spalania tłuszczów. Aby to osiągnąć, powinniśmy pościć 
przez przynajmniej 16 godzin, ale wartość ta może być mniejsza, jeśli 
jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej.

Aplikacje
Oczywiście technologia może wspierać nas w wielu 
aspektach utraty wagi. Aplikacji jest mnóstwo, 
ja jednak od lat używam w zasadzie jednej, czyli 
MyFitnessPal. Przede wszystkim dlatego, że ma 
olbrzymią bazę danych produktów oraz bez pro-
blemów komunikuje się z systemowym Health. 
Przy okazji pokazuje nam nie tylko limit kaloryczny, 
ale również wszystkie składniki odżywcze, które 
powinniśmy dostarczyć organizmowi do prawi-
dłowego funkcjonowania. Wersja darmowa robi 
wystarczająco dużo, większości użytkowników nie 
będzie potrzebne płatne premium. Ma też aplika-
cję na Apple Watcha, pozwalającą m.in. na szybkie 
dodanie kalorii wprost z nadgarstka. 

Jeśli zdecydujecie się spróbować postu, to ja uży-
wam aplikacji ZERO, która jest bardzo prosta, ale 
efektywna. Wersja premium pozwala na generowa-
nie użytecznych grafów, ale nie jest konieczna.

Tak czy inaczej, mam nadzieję, że powyższe „hacki” pomogą Wam, jeśli 
jesteście na diecie, albo zamierzacie takową rozpocząć. Pomimo tego, że 
nie ma wątpliwości, że KETO działa, nadal nie jestem przekonana do diet 
eliminacyjnych. Jak widać jednak, z każdego doświadczenia można się 
czegoś nauczyć i zastosować w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Powodzenia!
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Gdy pierwszy raz zobaczyłem na wadze 100 kg, nie martwiłem się. 
Byłem w świetnej kondycji, 4 razy w tygodniu wizyta na siłowni 
i budowanie masy mięśniowej. Wszystko pod kontrolą. Jednak zdarzył 
się wypadek, połamane ręce, uszkodzenia nóg i o siłowni można było 
zapomnieć. Byłem uziemiony.

Odchudzanie 
– jak schudłem 25 kgADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Odchudzanie – jak schudłem 25 kg  |  Adalbert Freeman
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P
Po wypadku przez kilka miesięcy brakowało mi intensywnego ruchu. 
Kilogramy przybywały. Oczywiście w szpitalu schudłem, jednak po 
powrocie do domu moja waga wskazywała coraz więcej. Gdy osiągnąłem 
110 kg, wiedziałem, że nie chcę taki być. 

Nie wiedziałem, co zrobić, nie czułem się dobrze psychicznie. Nie potra-
fiłem zmobilizować się do czegokolwiek. Wpadłem w depresję. Do tego 
wydarzenia rodzinne i stres w pracy zrobiły swoje.

Przez kilka lat nie potrafiłem sobie poradzić. Będę pewnie wyśmiany, ale 
pomocną dłoń wyciągnęło do mnie… Apple. Może nie w postaci ludzkiej, 
ale – zegarka. Miałem wcześniej opaski fitnessowe. Jednak założenie 
pierwszy raz Apple Watcha Sport było czymś przełomowym. Pamiętam 
jak dzisiaj, było to 24 marca. W drodze do domu jakoś tak naturalnie 
kliknąłem „Bieganie”.

Przebiegłem 400 metrów
Przebiegłem 400 metrów, potem poszedłem i znowu pobiegłem trochę. 
Wyszło mi 1,5 km. Byłem tym zachwycony. Ja potrafiłem to zrobić. Nie 
mogłem się doczekać rana. Wstałem trochę szybciej i przed pracą pobie-
głem znowu. Tak samo. Było mi za mało i po pracy pobiegłem ponownie. 

Tak każdego dnia. Przez kilka miesięcy. Z pierwszych 400 metrów zrobił 
się kilometr, potem dwa… Biegałem i chudłem. Nie stosowałem diety, 
ale po prostu patrzyłem, co jem. Po kilku tygodniach nagle liczba na 
wyświetlaczu wagi była już dwucyfrowa. Udało mi się schudnąć do 93 kg 
i tej wagi nie mogłem pokonać samym bieganiem. 

Przebiegłem 400 metrów, potem poszedłem i znowu pobie-
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FELIETONYFELIETONY 247



Wiedziałem, że mogę wyglądać lepiej. 
Wiedziałem, że mogę czuć się lepiej, 
jednak nie potrafiłem iść dalej bez diety.

Chudnięcie teoretycznie jest proste. 
Wystarczy jeść mniej, niż się potrzebuje. 
Jednak nie jest to takie łatwe. Mnie 
dopiero wizyta u dietetyka uświado-
miła, jak ważne w odchudzaniu jest np. 
picie wody czy sen. Zmuszam się do 
picia wody. 

Popełniałem wiele błędów, bo do swo-
jego jedzenia nie dodawałem kawy pitej 
w pracy. Nie piję samej kawy, ale latte. 
Trzy, cztery filiżanki latte to prawie 1000 
kalorii, jeśli doliczymy resztę posiłków, 
to może nam wyjść nawet i 3000 kcal, 
a to na pewno nie jest deficyt kalo-
ryczny, jeśli nie uprawia się sportu. 

Mnie w liczeniu kalorii pomogła jedna 
z aplikacji na telefon, w której przez 
kilka tygodni zapisywałem, co jem i piję. 
Dokładnie zapisywałem i ważyłem. Po 
kilku dniach było to proste, bo wiedzia-
łem, ile co waży i jadłem podobne por-
cje. Dopiero gdy to zastosowałem wraz 
z odpowiednio ustawionym zapotrze-
bowaniem kalorycznym, waga poleciała 
w dół. Schudłem następne 10 kg. 
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Jojo 
Taka mała zabawka, ale i fatalny dla nas objaw, gdy po diecie następuje 
przyrost wagi. U mnie też to się zdarzyło. Nie doszedłem tym razem do 
trzycyfrowej liczby, ale wróciłem do punktu wyjścia, czyli 93 kg. Mnie 
zawsze gubią słodycze. Gdy po okresie takiej diety pozwalasz sobie na 
batonika, potem jeszcze jednego, to tak może się skończyć. W diecie 
brakowało mi właśnie słodyczy, nie potrafiłem się oszukać owocami. 

Drugim aspektem jest czas, jaki trzeba spędzić nad przygotowywaniem 
takiej diety. Dla mnie przygotowanie jedzenia dzień wcześniej i nałoże-
nie do pudełek to strata czasu, którego mam tak niewiele. Wolę iść na 
trening rowerowy lub spotkać się ze znajomymi. 

Rozwiązaniem i ułatwieniem stała się dieta pudełkowa. Do tej pory 
myślałem, że to strasznie drogie i niezbyt smaczne. Poszperałem w necie 
i okazało się, że można mieć taką dietę już od 30 zł za dzień. Dodatkowo 
było smacznie i świeżo. 

Udało mi się. Schudłem prawie 30 kg. Jednak ciągle pracuję nad sobą. 
To w moim przypadku pewnie praca już do końca życia. Dieta i sport. 
Dzięki mojej aktywności mogę sobie pozwolić na słodycze, za którymi 
przepadam. 

Dzięki diecie nadal chudnę. Co ważne, nie jest ona już dla mnie uciąż-
liwa. Bo to chyba jest najważniejsze. Każda dieta, jaką miałem do tej 
pory, była uciążliwa. I właśnie to powodowało, że nie do końca się 
sprawdzała. Mam też obserwację, że to chyba jest najtrudniejsze. 

Popełniałem wiele błędów, bo do swojego jedzenia nie doda-

wałem kawy pitej w pracy. Nie piję samej kawy, ale latte. Trzy, 

cztery filiżanki latte to prawie 1000 kalorii, jeśli doliczymy 

resztę posiłków, to może nam wyjść nawet i 3000 kcal, a to na 

pewno nie jest deficyt kaloryczny, jeśli nie uprawia się sportu. 
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W moim przypadku dużą rolę 
odgrywają w procesie odchudzania 
wszystkie wspomagacze techno-
logiczne. Nie wyobrażam sobie 
teraz braku możliwości śledzenia 
mojej aktywności – liczby kroków, 
czy tego, jak pracuję na treningach. 
Mojego wydatku kalorycznego. 
Waga jest wynikiem składowych, 
gdzie dokładnie wiem, czy idę 
w dobrą stronę, czy poprzednie dni 
były źle ułożone pod względem 
diety. Aplikacje, które monitorują 
sen czy picie wody też mi pomagają 
każdego dnia. 

Potrzeba również pokory. Nie uwa-
żam, że wiem wszystko. Stosuję się 
do zaleceń dietetyka, nie jest dla 
mnie autorytetem ktoś z Facebo-
oka czy Youtube’a. Wolę wiedzieć, 
że doradza mi osoba, która pomo-
gła innym, takim jak ja. Nie ma też 
czarodziejskich tabletek, aparatów 
do masażu czy ćwiczeń, które spo-
wodują spadek masy ciała. Rów-
nanie jest proste – liczba kalorii 
dostarczanych musi być mniejsza 
od spalanych. Nie ma drogi na 
skróty. Jednak można tę drogę 
pokonać łatwiej. 

FELIETONYFELIETONY 250



Dwa lata temu opublikowałem wpis o pracy na stojąco, a właściwie o korzystaniu 
z komputera na przemian siedząc i stojąc, przy elektrycznie podnoszonym biurku. 
Sprawdzało mi się to na tyle dobrze, że nigdy bym już nie wrócił do samego 
siedzenia. Jednak w trakcie pandemii ruchu miałem coraz mniej, a kilogramów 
coraz więcej i postanowiłem z tym coś zrobić – najlepiej nie wkładając to żadnego 
wysiłku i nie poświęcając na to w ogóle czasu, a przy takim założeniu tylko jeden 
sposób przychodził mi do głowy – chodzenie podczas korzystania z komputera… 

Jak chudnę przy komputerze 
– bieżnia do chodzenia pod biurkiem

TOMASZ PLUSZCZYK
@thomas_voland

Jak chudnę przy komputerze – bieżnia do chodzenia pod biurkiem  |  Tomasz Pluszczyk
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O
Oczywiście w takim tempie, które w niczym by mi nie przeszkadzało, nie 
męczyło i było komfortowe. Już teraz zdradzę, że chodzenie okazało się 
wygodniejsze od samego stania przy podniesionym biurku i od roku nie 
korzystam już z komputera na przemian siedząc i stojąc, tylko na przemian 
siedząc i chodząc.

Tylko w kompakcie miałem dość szeroki kąt, żeby zrobić jakiekolwiek zdję-
cie na bieżni w tak małym home office

Nawet przed pandemią robiłem ledwo ponad 5000 kroków dziennie, 
więc wciąż o wiele za mało, by móc jeść wszystko, na co miałem ochotę. 
Był to również wynik daleki od tego, dającego duże benefity zdrowotne, 
bo warto chodzić ok. 12 000 kroków dziennie lub nawet więcej [1] (bada-
nia i opracowania linkuję na końcu tego wpisu). Chodzenie to też jeden 
z najlepszych sposobów na chudnięcie – niemal nie wymaga wysiłku, nie 
podwyższa kortyzolu jak np. bieganie i na spokojnych spacerach orga-
nizm nie potrzebuje spalać zapasów glikogenu. W rezultacie nie trzeba 
walczyć z głodem, bo nie zwiększa się gwałtownie, jak podczas spale-
nia tylu samo kalorii biegając. Jeśli nie jest się na poziomie atlety, to na 
godzinnym spacerze spali się więcej kalorii, niż podczas godziny treningu 
polegającego na wyciskaniu ciężarów. Dla osób siedzących w temacie 
treningów siłowych wydaje się to oczywistą oczywistością, ale mnie 
zaskoczyło. Oczywiście chodząc, nie zbuduje się mięśni, które później 
będą potrzebować mnóstwa kalorii. Niestety urządzenia takie jak Apple 
Watch, mimo bardzo dokładnego pomiaru tętna, pokazują straszne głu-
poty, szacując spalane kalorie [3].

Czyli chodzenie to bardzo dużo zalet, ale też ogromna wada – jest zbyt 
czasochłonne, żeby był sens tracić w ten sposób życie. Trzeba poświęcić 

Chodzenie to też jeden z najlepszych sposobów na chudnięcie 

– niemal nie wymaga wysiłku, nie podwyższa kortyzolu jak np. 

bieganie i na spokojnych spacerach organizm nie potrzebuje 

spalać zapasów glikogenu. 
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dużo więcej czasu niż na bieganie, jeśli chce się osiągać znakomite rezul-
taty. Za nic w świecie nie wychodziłbym codziennie na bardzo długie spa-
cery, nawet jeśli przekładałoby się to na świetną kondycję i polepszenie 
zdrowia. Po prostu mam dużo ciekawsze zajęcia, niż chodzenie. Jednak 
skoro używając komputera i tak od trzech lat jestem regularnie na nogach, 
to mógłbym nimi wówczas trochę poruszać…

Chudnięcie przy komputerze
Kupiłem więc bieżnię dedykowaną do chodzenia, a nie biegania (cho-
ciaż w moim modelu można też biegać, ale max 10 km/h), by używać jej 
wyłącznie w trakcie korzystania z peceta. Czyli większość dnia siedzę, ale 
gdy przychodzi moment zmiany pozycji na stojącą, to robię to tak jak 
wcześniej, tyle że zamiast stać na podłodze, to przebieram nogami na 
bieżni (i rzeczywiście chodzenie jest wygodniejsze niż samo stanie – po 
kilkunastu minutach stania nieruchomo, więcej mi się nie chce, tzn. zaczy-
nam się wiercić, przerzucać ciężar z jednej nogi na drugą itd, więc po 
prostu stoję do 20 minut, po czym siadam. Chodzić mogę wielokrotnie 
dłużej, nie czując żadnego dyskomfortu. Nie biegam, robię zwykły spacer. 
Na zewnątrz mój standardowy chód to ok. 4,5-5 km/h, natomiast przy 
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komputerze chodzę wolniej – ok. 3,5-4 km/h 
to bardzo komfortowa prędkość (a zaczyna-
łem od 2,5-3 km).

Pas na zdjęciu wyszedł dużo jaśniejszy niż 
w rzeczywistości. Cały czas jest znacznie 
ciemniejszy od obudowy bieżni i bliżej mu do 
czarnego koloru, niż szarego.

Po 8 miesiącach chodzenia przy komputerze 
miałem 25 cm mniej w obwodzie brzucha, 
ale jadłem też mniej kaloryczne jedzenie. 
Natomiast po schudnięciu zacząłem ograni-
czać czas spędzany na bieżni, bo nie żywiąc 
się pizzami i słodyczami, ciężko by mi było 
jeść wystarczająco dużo, by zwiększyć masę, 
zamiast ją zmniejszać (po schudnięciu chcia-
łem poprawić sylwetkę siłownią, czyli zamiast 
być na deficycie kalorycznym, przydałby się 
mały nadmiar kalorii). Okazało się, że będąc 
przyzwyczajonym do ruchu, zejście z 25 000 
kroków do 15 000 kroków było bardzo proste. 
Jednak późniejsze ograniczenie do 12 000 
kroków i mniej wymagało zmiany nawyków. 
W ostatnich tygodniach celowałem w 7 km 
dziennie, co przy moim wzroście i 4km/h prze-
kłada się na ok. 9000 kroków. I chociaż teraz 
wydaje mi się to marnym wynikiem (wymaga 
ograniczania się w chodzeniu, więc już wra-
cam do nieco wyższych liczb), to bez bieżni 
byłaby to najlepsza średnia mojego życia 
– normalnie takie rezultaty miałem jedynie 
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w pojedynczych miesiącach, bo nie mam pracy ani hobby, wymagających 
chodzenia. Natomiast chcąc robić 7 km, muszę kontrolować licznik kroków, 
bo gdybym chodził tyle ile chcę, to byłoby kilka kilometrów więcej.

Natomiast na etapie odchudzania się, robiłem 12-17,5km dziennie. Nawy-
kiem, który pozwalał mi bardzo łatwo zwiększyć liczbę kroków, była rezy-
gnacja z przeglądania internetu zaraz po przebudzeniu i robienie tego przy 
komputerze – na bieżni, jeszcze przed śniadaniem. Dawałem sobie wtedy 
godzinę na nadrobienie social mediów, czytanie artykułów i na YouTube, 
po czym zaczynałem normalny dzień, mając nabite 6000 kroków. Później 
w trakcie standardowego korzystania z komputera, wpadało kolejne 12 
000-19 000 i tak każdego dnia.

Jednak dodam, że początki z bieżnią były trochę bolesne. Od razu zaczą-
łem robić dużo kroków (ale na mniejszej prędkości niż teraz, więc w kilo-
metrach nie były to aż takie duże liczby, jak po kilku miesiącach), jednak 
z jakiegoś powodu, zamiast chodzić w najwygodniejszych butach jakie 
miałem, wziąłem te, których nie używałem i oddelegowałem je do cho-
dzenia tylko na bieżni. Były mniej wygodne niż te, jakich używałem na 
zewnątrz, co w połączeniu z tym, że nogi nie były przyzwyczajone do 
takiej aktywności, porobiło mi pęcherze i chodzenie stało się bolesne. Po 
kilkunastu dniach zacząłem używać tych samych butów co na co dzień, 
a po miesiącu kupiłem takie, w których chodzę tylko na bieżni i jest mi 
w nich bardzo wygodnie.

Teoretycznie buty na podeszwach biegowych wymienia się po ok. 500 km. 
Ja nie biegałem, więc powinny wytrzymać dłużej. Obecnie mają niecałe 
5 000 km i mam wrażenie, że amortyzacja im zmalała, ale nie na tyle by 
chodzenie było niewygodne. Natomiast po 3000 km byłem przekonany, że 
wciąż są jak nowe (oczywiście nie poszedłem do sklepu, by to zweryfiko-
wać z nową parą, bo pewnie wyprowadziło by mnie to z błędu i zachcia-
łoby mi się wymiany). Jakbym robił znowu po 17 km dziennie, to bym je 
zmienił na nową parę, dla maksymalnego komfortu, ale przy 7 km nie 
czuję takiej potrzeby – po prostu mocna amortyzacja robi mi różnicę gło-
wie, kiedy już danego dnia dużo przeszedłem, a 7 km to teraz „tyle co nic”.
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Bieżnia do chodzenia – czym 
się różni od zwykłej, modele 
itd.
W przeciwieństwie do normalnych bieżni, 
taka do chodzenia jest o wiele niższa, lżej-
sza i cichsza. Nieużywana składa się w pół 
i niektóre modele można przechowywać 
pionowo, więc zajmują niewiele miejsca. Ta 
której używam jest jedną z większych prze-
znaczonych głównie do chodzenia, a i tak 
pozostaje bardzo kompaktowa:

R1 Pro to jeden z większych modeli (szczegól-
nie na szerokość), bo jest przystosowany też 
do niezbyt szybkiego biegania

W wielu modelach nie ma uchwytu, lub pod-
czas chodzenia nie trzeba go wyciągać i to 
ogromna zaleta, bo przeszkadzałby pod biur-
kiem i wydłużał czas rozkładania bieżni.

Aczkolwiek gdy ten uchwyt jest rozsunięty, to 
bardzo wygodnie się przestawiania bieżnię, 
więc nie chowam zupełnie gdy bieżnia jest nie-
używana, ale też nie dźwigam go do chodzenia. 
Czyli po prostu jest ciągle w tej postaci:

W moim domowym biurze, rozłożenie 
modelu R1 Pro trwa ok. 15 sekund, a jeśli bym 
się obijał to pewnie ok. 20 (mniej więcej tyle 
mi to zajmowało zaraz po zakupie). Mam tutaj 
na myśli cały proces – przesunięcie krzesła 
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biurowego, przemieszczenie bieżni pod biurko, które w między czasie 
zmienia wysokość (nieużywaną bieżnię przechowuję bardzo blisko biurka), 
przechylenie jej z pozycji pionowej do poziomej, rozłożenie i podpięcie 
kabla zasilającego.

Są różne modele bieżni do chodzenia – ja się zastanawiałem nad zakupem 
kilka miesięcy i wybrałem Xiaomi Walkingpad R1 Pro, czyli przebrando-
wany Kingsmith – dlatego, że jest wygodna w rozkładaniu, przechowuje 
się ją w pionie i trafiałem wyłącznie na pozytywne recenzje. Jednak dużo 
też myślałem o innych modelach Xiaomi, głównie o A1 i A1 Pro, które mają 
zbliżone parametry, ale są węższe. Jednak topowy model trafił mi się w tej 
samej cenie, więc skorzystałem.

Moi znajomi widząc rezultaty chodzenia przy komputerze, też poczynili 
zakupy. W ich przypadku padło na modele R1 Pro (czyli ta sama co moja), 
R2 (czyli cięższa wersja R1, pozwalająca biegać 12 km/h zamiast 10), S1 (wyraź-
nie mniejsza, wyłącznie do chodzenia i do przechowywania poziomowego, 
ale można o coś oprzeć w pionie), HMS Loop 12 Multi (bieżnia max 12 km/h, 
z wbudowanym niewielkim biurkiem. Jednak trzeba na nim dodatkowo 
postawić podwyższenie, bo na maksymalnej wysokości jest wciąż nisko). 
Udało mi się też przekonać sporo osób słuchających mnie w podcaście Nad-
gryzieni lub śledzących mojego Twittera – oni najczęściej donosili mi o tym 
samym modelu co mój, czyli R1 Pro. Natomiast zawsze odradzałem model C1 
od Xiaomi, bo to najniższy model z silnikiem szczotkowym.

W przypadku bieżni do biegania, średnia żywotność to 8 lat. Jaka będzie 
w przypadku tego, czego używam do chodzenia, nie mam pojęcia, ale nawet 
jakby to była kilka razy mniejsza, to wciąż byłoby warto. Właściwie niezbyt 
umiem sobie wyobrazić powrót do wcześniejszego życia – zarówno pod 
względem braku ruchu stojąc przy komputerze, jak i nadmiaru kalorii. Zakła-
dam jednak, że chodząc na bieżni przystosowanej do prędkości znacznie wyż-
szych niż używane przeze mnie, pożyje ona długo. Po pierwszych ok. 5000 km 
nie widzę żadnych oznak zużycia. Zgodnie z instrukcją, raz na 3 miesiące kapię 
pod pas 2 krople oleju (był w zestawie), a w czasie kiedy chodziłem bardzo 
dużo, oliwiłem ją trochę częściej. Dodatkowo regulowałem pas chyba 3 razy 
(tak jak w każdej bieżni, z tyłu są śrubki, których się używa gdy pas przesuwa 
się całkowicie do lewej lub do prawej strony, lub kiedy jest zbyt luźny i się 
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ślizga). Jest to proste, bo polega na obróceniu śrubki o 1/4 obrotu i tyle, jedy-
nie kierunek kręcenia się zmienia w zależności jaki ma być efekt.

Ustawienia bieżni xiaomi walkingpad r1 pro
W zestawie jest pilot bezprzewodowy, którym zmienia się prędkość 
i tryb bieżni. Do tej pory mam w nim fabryczną baterię i trzymam go 
cały czas na biurku, ale jak ktoś się uprze to może przymocować do ręki, 
tak jak na reklamach:

Chodzę w trybie manualnym, czyli ustawiam np. 4 km/h i ta prędkość jest 
utrzymywana, a pilotem reguluje się co 0.5 km/h. W trybie automatycz-
nym prędkość jest utrzymywana będąc na środku pasa, a gdy się podej-
dzie do przodu – przyspiesza; chodząc na końcu pasa – zwalnia. U mnie się 
tryb auto nie sprawdzał i nawet nie próbowałem go konfigurować, bo i tak 
chcę chodzić ze stałą prędkością.

Jeśli się zejdzie z pasa, to po chwili bieżnia się zatrzymuje, a po 10 minu-
tach wyłącza i wtedy resetuje licznik czasu/kroków/kalorii itd; czyli to 
co się wyświetla na przednim wyświetlaczu. Po 2 godzinach chodzenia, 
wyświetla się komunikat REST i trzeba zrobić przerwę 30 albo 60 minut 
– nie pamiętam, bo zawsze i tak wtedy albo schodziłem, albo odpinałem 
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kabel zasilający, co resetuje przerwę i pozwala natychmiast kontynuować 
chodzenie. Ponieważ przerwa jest wymuszana niezależnie od prędkości 
jaka była używana, to podejrzewam, że używając jej ponad 2h na pręd-
kości 4 km/h nie ryzykuję uszkodzeniem sprzętu, ale nie mam pewności, 
więc nie idźcie w moje ślady.

Wady używania komputera w taki sposób
Kilka lat temu miałem wątpliwości, czy na stojąco będzie się dało kom-
fortowo pracować (bez chodzenia), ale dotyczyły one głównie korzystania 
z tabletu piórkowego. Okazało się, że stojąc pracuje się równie komfortowo, 
co siedząc. Praca podczas chodzenia wiele nie różni od samego stania – piszę 
z taką samą prędkością, a tnąc linie czasowe, nie mam problemu z wycelo-
waniem dokładnie w wybrane miejsce. Właściwie wszystko robi się równie 
wygodnie jak stojąc i siedząc, poza jedną rzeczą… Precyzyjne operowanie 
tabletem piórkowym, np. dorysowywanie rzęs, jest dla mnie niemożliwe przy 
prędkościach jakie lubię. Po prostu w momencie gdy stawiam krok, ręka robi 
delikatny ruch, który w każdej innej sytuacji niczego nie zmienia, ale np. rysu-
jąc w tym momencie prostą linię, miała by ona uskok w chwili kroku.

Poza tym do grania w ten sposób musiałbym się przyzwyczaić, bo jak kie-
ruję postacią w bok, a jednocześnie przebieram nogami idąc przed siebie, 
to jest to dziwne uczucie. Ale biorąc pod uwagę, że w VR przywykłem do 
biegania po ścianach i strzelania robiąc jednocześnie salta, to do grania 
podczas chodzenia też bym się przyzwyczaił, po prostu nie miałem kiedy. 
Przez ostatni rok prawie nie grałem na monitorze w gry FPP lub TPP, a do 
wszelkich innych nie musiałem się w ogóle przyzwyczajać – w Diablo 
2 Ressurected, Divinity 2, Baba is you itp. grało mi się na bieżni doskonale.

Ile miejsca na to potrzeba
U mnie bieżnia wystaje 110 cm od biurka, w stronę szafy, którą mam za ple-
cami. Dodatkowo mam 5 cm odstępu między tą szafa, a bieżnią, czyli od 
biurka do ściany jest 115 cm. W tym 4 cm zajmuje uchwyt na końcu bieżni, 
który da się przesunąć (ale będzie to wydłużało czas jej rozkładania). Poza 
tym przez grubo ponad pół roku miałem meble bliżej za sobą i 101 cm 
przestrzeni, a nie 110, ale wtedy kilka razy w miesiącu zdarzało mi się zaha-
czyć butem o szafkę będącą tuż za bieżnią i uchwyt musiałem chwytać od 
wewnętrznej strony, stawiając bieżnię do pionu. Teraz mając dodatkowe 

FELIETONYFELIETONY 259



kilka centymetrów, chwytam jak chcę i w nic nie kopię, a w momencie kiedy 
robię krok, za mną wciąż jest kilkanaście centymetrów pasa. Oczywiście 
dodatkowo trzeba mieć też gdzie odstawić krzesło, na którym się siedziało.

Natomiast do przechowywania bieżni, miejsca potrzeba tyle co nic. Wrzu-
całem już wyżej grafikę z wymiarami po złożeniu modelu R1, który jest 
dużo większy od tych bardziej kompaktowych. Natomiast jak ktoś ma 
ograniczoną przestrzeń, to może wybrać jakiś mniejszy model i trzymać go 
na boku, pod biurkiem.

Na jakiej wysokości trzeba mieć biurko
Bieżnia do chodzenia jest dużo niższa niż normalna, moja ma ok. 7 cm. Biurko 
mam na wysokości 121 cm przy prawidłowej pozycji, czyli takiej jak siedząc 
– zgięcie w łokciach ok. 90 stopni i górna krawędź monitora na wysokości 
wzroku. Oczywiście w zależności od ustawienia monitorów, butów i przede 
wszystkim od wzrostu, potrzebna będzie inna wysokość, u mnie tak jest przy 
187 cm wzrostu, butach na podeszwie ok. 3 cm i ergonomicznej klawiaturze, 
której wsparcie nadgarstków ma wysokość 2-3 cm. Czyli obecnie w biurku 
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Idasen mam jeszcze 6 centymetrów zapasu, ale słyszałem o osobach, które 
przy podobnym wzroście, potrzebowały większej wysokości.

Producent reklamuje używanie tej bieżni podczas używania komputera, 
ale robi to w tak idiotyczny sposób, że jakieś przepisy powinny tego zaka-
zywać (w sumie można by powiedzieć, że reguły BHP to robią). Pozostaje 
mieć nadzieję, że nikt nie zaczerpnie inspiracji, do podobnego ustawienia 
stanowiska pracy:

Wzrok wpatrzony w ścianę za monitorem, bo ekran jest tak nisko, 
że garb byłby gwarantowany, klawiatura tak nisko, że o jakiejkolwiek 
ergonomii nie ma mowy i po pierwszym dniu używania komputera 
w ten sposób, pewnie bym stwierdził, że zwracam bieżnię i nigdy wię-
cej o pracy na stojąco nie chcę słyszeć.

F.A.Q.
Czy zgięcie na środku bieżni czuć podczas chodzenia?
Ja nie czuję go w ogóle chodząc w Ultraboostach, ale sprawdziłem jakby 
było bez butów i wówczas byłbym w stanie powiedzieć w jakim momen-
cie stopa przekracza zgięcie, ale musiałbym się na tym skupić i nie prze-
szkadza to w ogóle. Jednak jedna osoba mi zgłosiła, że w jej egzemplarzu 
to zgięcie bardzo wyczuwalne i bieżnia została zareklamowana z tego 
powodu. U innych z tego co wiem wszystko było okay.

Czy hałas przeszkadza?
Przy 4 km/h dźwięk nogi stawianej na bieżni, jest głośniejszy niż dźwięk sil-
nika, więc jeśli odgłosy chodzenia po mieszkaniu nie przeszkadzają, to na 
bieżni też raczej nie będą.

Producent reklamuje używanie tej bieżni podczas używania 

komputera, ale robi to w tak idiotyczny sposób, że jakieś prze-

pisy powinny tego zakazywać (w sumie można by powiedzieć, 

że reguły BHP to robią). 
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Czy da się w ten sposób pisać na klawiaturze?
Moja szybkość pisania na bieżni i bez niej jest identyczna.

Da się chodzić boso?
Tak, ale nie wyobrażam sobie robić tak duże przebiegi, skoro w butach jest 
wygodniej i zawsze w nich chodzę.

Jak poprawnie liczyć kroki na iphonie/apple watchu
Teoretycznie można by za każdym razem włączać aplikację KS Fit, która 
synchronizuje się z bieżnią i wysyła dane do aplikacji Health na iPho-
nie, niestety Apple fatalnie rozwiązało sposób używania różnych źródeł 
danych, przez co uważam taką metodę za bezużyteczną. Aplikacji uży-
łem tylko do skonfigurowania prędkości, z jaką bieżnia ma się standar-
dowo włączać, ustawiłem jakie dane mają być na wyświetlaczu i co jakiś 
czas aktualizuję swoją wagę.

Używam iPhone i Apple Watcha – korzystając z komputera moje dłonie 
większość czasu są na biurku, więc zegarek nie jest w stanie poprawnie 
zliczać kroków. Dlatego w kieszeni mam zawsze telefon, a w opcjach Apple 
Health, na liście urządzeń zliczających kroki przesunąłem go na samą górę 
(standardowo zegarek jest pierwszy). Czyli w aplikacji zdrowie wchodzi się 
na „Kroki”, przewija na sam dół i po kliknięciu w ostatnią opcję (coś w stylu 
„źródła danych”), pokazuje się to co widać poniżej:

Otóż Apple nie potrafi poprawnie sumować kroków z kilku urządzeń 
– w aplikacji zdrowie wyświetlą się tylko te z tego co zostało ustawione 
jako pierwsze na powyższej liście. Wiele programów pobiera dane z Apple 
Health, (np. MyFitnessPal) i liczy na ich bazie kalorie, więc to ważne by 
dane były poprawne.

Dodatkowo podczas chodzenia włączam na Apple Watchu trening 
„Indoor walking”, ale nie jest to konieczne – po prostu bez tego aplika-
cja Apple Fitness miała by dane kompletnie różne od rzeczywistych, 
bo o ile zdrowie może mieć dane z telefonu, to Fitness ma je zawsze 
z zegarka. Z włączonym treningiem wciąż kroki są bardzo zaniżone, ale 
przynajmniej bliższe rzeczywistości.
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Natomiast by znać swoje faktyczne wyniki, 
używam darmowej aplikacji Pedometer++.

Poza tym, że jest po prostu najfajniejsza, 
mierzy ile dni bez przerwy osiągamy swoje 
cele w liczbie kroków i daje różne dodatkowe 
wyzwania, to działa o wiele lepiej niż Apple 
Health. Otóż Pedometer++ potrafi analizować 
dane z zegarka i telefonu, a następnie wybrać 
najbardziej poprawne wyniki. Więc jeśli po 
domu chodzę bez telefonu w kieszeni, to 
zamiast braku danych, będą te z zegarka 
i odwrotnie (trzeba w opcjach tego programu 
włączyć „Merge Apple Watch Data).

Podsumowanie
Ja już zawsze będę mieć jakąś bieżnię do 
chodzenia (miejmy nadzieję, że przez naj-
bliższe 7-10 lat tę samą, co w tej chwili), bo 
to zbyt duży upgrade życia, żeby z niego 
zrezygnować. Zdarzało mi się też na niej oglą-
dać seriale, ale jednak do tego wolę leżeć 
rozwalony w fotelu przed dużym ekranem. 
Natomiast binge-watchując cały sezon, bar-
dzo chętnie w połowie przenoszę się na 1-2 
odcinki na bieżnię. Wszystko już chyba napi-
sałem, ale dodam, że dużo też na ten temat 
mówiłem. W 314 odcinku podcastu Nadgry-
zieni, od 44 minuty (od 56 minuty w wersji 
wideo) opowiadałem o pierwszych wraże-
niach. Było to 2 tygodnie po zakupie, czyli ok. 
rok i 20 kilogramów temu:
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Startuję w różnych zawodach. Na poziomie amatorskim. Trenuję 
sporo, ale nie pod okiem trenera czy programów treningowych. 
Robię wszystko dla przyjemności. Gdy staję na starcie jakiegokolwiek 
wydarzenia sportowego, często słyszę od kibiców słowa wsparcia.

Wsparcie to siła ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Wsparcie to siła  |  Adalbert Freeman
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S
Sam nie mam drużyny wspierającej. Nie wysyłam zaproszeń do znajomych 
o moich startach i nie proszę, by stanęli na trasie i mnie dopingowali. Nie 
zapraszam swoich rodziców i rodziny. Jedynie Lidia mnie wspiera i jej naj-
bliższa przyjaciółka.

Na trasach większych biegów czy wyścigów rowerowych są kibice. Kibi-
cowali mi. Tak jak wszystkim, którzy startowali ze mną. Uwielbiam to. 
Szczególnie gdy na numerach startowych są imiona. Kibice wołają nas po 
imieniu, zagrzewając do wysiłku. Jednak nie znam ich, a oni nie znają mnie. 
Kibicują z czystą przyjemnością wszystkim, nawet mnie, gdy jadę lub bie-
gnę pod koniec stawki, może przez to nawet mocniej. 

Szokiem jednak było dla mnie, gdy kilka dni temu podczas Poland 
Gravel Race zjechałem z trasy do Ustrzyk Dolnych do sklepu po wodę 
i jedzenie i zadzwonił do mnie telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się 
imię i nazwisko kolegi, z którym rozmawiam czasami na Messengerze, 
ale nie dzwonimy do siebie jakoś często. Przed kilkoma tygodniami 
wspomniałem mu tylko, że jadę 540 km w wyścigu PGR.

Odebrałem telefon: „Hej, wiesz, że zjechałeś z trasy? Powinieneś skręcić na 
most 4 km wcześniej”. Odebrało mi mowę, nie wiedziałem, co powiedzieć. 
Wydukałem tylko: „Tak wiem, zjechałem po wodę, już wracam na trasę”. 

Zdumienie moje było ogromne, ktoś śledzi moje zmagania! Wszystkie ultra-
maratony mają obecnie możliwość śledzenia zawodników online. Między 
sobą mówimy, że obserwujący „pchają kropkę”. Myślałem, że tylko jedna 
osoba moją kropkę obserwuje, raczej z obawą, by nic mi się nie stało. 

Jaki był dla mnie efekt tego odkrycia? Nagle w mojej głowie wyrosło 
poczucie, że nie ma możliwości, bym zrezygnował. Nie ma opcji, bym 

Odebrałem telefon: „Hej, wiesz, że zjechałeś z trasy? Powi-

nieneś skręcić na most 4 km wcześniej”. Odebrało mi mowę, 

nie wiedziałem, co powiedzieć. Wydukałem tylko: „Tak 

wiem, zjechałem po wodę, już wracam na trasę”. 
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powiedział, że nie dam rady. Lidia wszystko by zrozumiała, bo zna mnie 
i wie, ile mam przeszkód fizycznych, ale nikt inny. Ten telefon spowodował, 
że nagle wylądowałem na zupełnie innym poziomie zaangażowania. Nie 
jechałem tylko dla siebie, ale dla kogoś jeszcze.

Myślę teraz, po kilku dniach, że podobnie działają sportowcy na całym 
świecie. To, co mówi każdy sportowiec, teraz stało się moim osobistym 
doświadczeniem. Jechałem dla swoich kibiców. Miałem ich bardzo mało, 
jednak miałem i to już się zaczynało liczyć. 

Sport dla samego siebie jest prosty. Robisz tyle, ile uważasz, nie musisz 
przekraczać granic. Możesz odpuścić i zawsze się wytłumaczyć sam przed 
sobą. Sam siebie rozliczyć i podjąć jeszcze jedną próbę. Robienie jednak 
czegoś, gdy ktoś nam się przygląda, już jest zupełnie inne. Kibic, nasz kibic, 
nasz fan wywiera presję. Podświadomość wie, że ktoś na nas liczy i trzeba 
zrobić więcej niż normalnie. Musimy dać z siebie tyle, ile możemy i rezy-
gnacja nie wchodzi w grę. Jeśli musimy odpuścić, przeżywamy to mocniej.

Ja przez wiele kilometrów analizowałem tę bardzo krótką rozmowę 
telefoniczną. Przez wiele kilometrów byłem w wielkim szoku, że moja 
kropka na mapie jest odświeżana. To podnosiło mnie na duchu i dawało 
więcej sił niż batony energetyczne.

Presja jednak może być zgubna. Czytamy i słyszymy wiele opowieści, że 
niespełnione oczekiwania są powodem depresji, drastycznych decyzji 

o końcu kariery czy wręcz jakichś kryminalnych zda-
rzeń. W naszym życiu codziennym też możny to sobie 
odwzorować. Pamiętam, jak byłem na spotkaniu z Mar-
tyną Wojciechowską. Opowiadała o swojej książce. 
Opowiadała, jak wszystkim powiedziała, że ją wyda. 
Nie napisała jednak ani jednej strony. Chciała na sobie 
samej, poprzez fanów i swoich kibiców, wywrzeć presję 
do jej napisania. To się tak właśnie sprawdza. Czasami 
potrzebujemy takiej motywacji, by coś osiągnąć. 

Ja podobnie miałem w innych dziedzinach. Gdy 
zaczynałem opowiadać o trekkingu przez Saharę, 

To, co mówi każdy sporto-

wiec, teraz stało się moim 

osobistym doświadcze-

niem. Jechałem dla swoich 

kibiców. Miałem ich bardzo 

mało, jednak miałem i to 

już się zaczynało liczyć. 
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wszyscy się ze mnie śmiali. To dawało mi siłę. Takie właśnie kibicowanie 
negatywne. Podobnie mają piłkarze na stadionach drużyn przeciwnych. 
Gdy Cristiano Ronaldo słyszał gwizdy i buczenie, grał jeszcze lepiej. Starał 
się bardziej dla swojej drużyny, by utrzeć nosa ultrasom przeciwnika. Cza-
sami taki doping jest nawet silniejszy niż ten pozytywny. Wszystko jednak 
sprowadza się do jednej rzeczy. Ktoś patrzy na nas z boku. Jest z nami, bez 
różnicy czy nas lubi, czy nie. Nie możemy go zawieść, musimy wykonać to, 
co zadeklarowaliśmy.

Kibice, fani to siła. Nawet ten nasz jeden fan w postaci partnera, rodziców 
czy dzieci. To nasz fanklub. Myślałem do tej pory, że – jak przez całe moje 
życie – jestem sam. Jednak teraz wiem, że ludzie to pozytywna energia dla 
mnie. Każdy, kto będzie obserwował moje zmagania, doda mi „+10 watów”. 
Będę, gdy dobiegnę czy dojadę do mety, miał komu dziękować na FB, Insta 
czy Twitterze. Dla mnie to nowa sytuacja. 

P.S. Mój następny start to Szuter Master Kaszuby, trasa jeszcze nie jest 
podana. To taka formuła zawodów, że trasę poznajemy o 18:00 w przed-
dzień zawodów, jest jednak w przedziale 160–200 km. Zawody są 
25.09.2021. Zapraszam do „pchania kropki”! 

FELIETONYFELIETONY 267



Po lecie zawsze jest jesień i zima, potem przychodzi wiosna. Tak jest 
i u mnie. Pewnie podobnie jest i u Was. Po wszystkich moich startach, 
po wszystkich moich działaniach przychodzi jesień i koniec sezonu. 
Czas na podsumowanie. Czas, co podpowiedziała mi moja koleżanka, 
na celebrowanie osiągnięć. Czas na odpoczynek.

Pory rokuADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Pory roku |  Adalbert Freeman
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J
Jak Nil determinował życie w Egipcie, tak samo teraz, po setkach i tysią-
cach lat, funkcjonujemy w ten sposób. Działamy w określonych fazach. 
U mnie teraz jest czas odpoczynku od sportu. Nie robię prawie nic. 
W weekendy lekka przejażdżka, spacer czy truchtanie. Jestem zmęczony 
po tym wyczerpującym roku. Jednak wiem, że za kilka miesięcy będzie 
nowy sezon. Tak jak po nocy nastaje słońce.

Celebracja – jesień. Zapominałem o tym. Zawsze, gdy cokolwiek kończy-
łem, miałem już nowy plan. Nowy pomysł. Już w momencie, gdy powinie-
nem celebrować koniec, ja zaczynałem nowy projekt. Nie czułem smaku 
wygranej. Biegłem dalej. Czy to w firmie, czy w sporcie. Nagroda była 
nieważna, nie liczyła się. Ważna była droga, nie cel. Jak patrzę na moje 
wyprawy, było tak samo. Nigdy nie miałem celu, nigdy nie dojechałem do 
określonego miasta. Zawsze to był tylko przystanek na drodze. To jednak 
jest chyba błąd. Powinno się być zadowolonym z osiągnięć czy też porażek. 
Powinno się świętować lub smucić. Meta jest potrzebna, by wiedzieć, że 
wszystko ma swój kres. Podobnie jak nasze życie.

Odpoczynek – jesień. Po wielkim wysiłku potrzebujemy odpoczynku. Po 
okresie wegetacji ziemia potrzebuje, by dać jej chwilę, aby się zregenero-
wała. Gdy przeminą żniwa, sezon sportowy, nasz wiek produktywności, 
musimy na chwilę usiąść. Musimy znaleźć czas nie tylko fizycznie, by odpo-
cząć, ale i psychicznie. Przestać walczyć. Pozwolić sobie na jedzenie chip-
sów i cukierków (to akurat u mnie). Pozwolić sobie na 2–3 kg więcej ciała. 
Pozwolić sobie na oglądanie seriali i totalnie nic niewnoszących reality 
show. Musimy mieć taki czas. Ja go mam w tej chwili. W chwili, gdy piszę 
ten felieton, odpoczywam, przy okazji planuję następny sezon. 

Planowanie i fundament – zima. Nie lubię za bardzo planować. Jednak, 
by mieć dobre wyniki, potrzebna jest umiejętność dobrego planowania 
i realizacji tego planu. Ja już mam plan najważniejszych zawodów. Star-
tuję w maju w pierwszych zawodach ultra. Na początek Sudovia Gravel, 
na który już jestem zapisany, potem Pomorska 500, Brejdak Gravel i koń-
czę na Poland Gravel Race. Ten ostatni jest moim docelowym wyścigiem. 
Planuję dojechać i poprawić swój wynik o 12 godzin. Jest to realne, ale 
muszę dokładnie zaplanować cały okres przygotowawczy i późniejsze 
starty. Podobnie musimy planować swoje życie, swoją karierę czy projekty 
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w firmie. Zimą też zaczynam treningi. To jest 
najtrudniejszy okres treningowy. Budujemy 
podstawę siłową. Fundament. Taka praca 
u podstaw w projektach. Zbieranie doku-
mentacji i pisanie. Analizy przedwdrożeniowe 
i przygotowywanie do wdrożenia.  

Okres przygotowawczy – wiosna. Wiosna 
zaczyna się u mnie wcześnie. Główne treningi 
zaczynam tak na 12 tygodni przed pierw-
szym startem. To już pełna para, lokomotywa 
rusza. Projekt już w pełni. Pierwsze kamienie 
milowe. Czujemy pierwsze oznaki ciepła 
i budzenie się przyrody. Treningi nie są już 
ciężkie. Już zostawiamy za sobą toporne fun-
damenty. Budujemy szybko strzeliste kształty 
naszej budowli ku niebu. Teraz ćwiczymy 
technikę i szybkość. Biegniemy do przodu. 
Dni zaczynają być dłuższe. Wychodzimy 
z mroku. Zaczynam czuć już pierwsze starty. 
Taki dojazd do lotniska. Odprawa bagażowa. 

Start – lato. Zaczynamy. Wystartowaliśmy 
i lecimy. Jesteśmy już tam, gdzie chcieliśmy. 
Przekraczamy linię startu. Jeśli wszystko 
zrobiliśmy zgodnie z tym powyżej, cieszymy 
się. Ziemia wydaje plon. Ja chcę pojechać 
w zawodach jak najlepiej. Bez kontuzji 
i z uśmiechem na twarzy. Ubiegły rok pokazał 
mi, że to się sprawdza. Jadąc 540 km przez 
góry, uśmiechałem się cały czas. Dlatego że 
byłem przygotowany, byłem w odpowiednim 
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czasie i w odpowiednim miejscu. Lato to czas zbiorów – my zbieramy 
owoce okresu przygotowawczego. 

Tak wygląda nasz świat. Wszystko jest zgodne z tymi fazami, gdzieniegdzie są 
może inne, nie ma jesieni i wiosny, choć i tak upieram się, że są, ale krótsze. 
Są jednak zawsze przypływy i odpływy, są pory deszczowe i suche. Przyroda 
pokazuje nam, że jest czas pracy i czas odpoczynku i o tym chciałem napisać. 
Ja przez wiele lat zapominałem, że trzeba cieszyć się z realizacji swoich celów. 
Należy też odpoczywać. Zapominałem o tym. Ciągle w ruchu. Ciągle gdzieś 
biegłem, jechałem czy spieszyłem się. Kończyłem jeden projekt, gdy miałem 
rozpoczęte dwa następne. Jestem teraz starszy, zaryzykuję stwierdzeniem, że 
dużo starszy niż wielu naszych Czytelników. Dlatego z racji swojego doświad-
czenia wiem, że to był mój błąd. Teraz inaczej bym się zachowywał. Jestem 
pewien, że moja praca i moje sportowe osiągniecia byłyby lepsze, gdybym 
więcej odpoczywał i lepiej rozplanował swoje działania. 

Podróże to nie tylko droga. Podróże to także relacje. To kontemplacja miej-
sca, gdzie się jest. Byłem w slumsach kilka dni, potem jechałem dalej do 
następnego, potem do kolejnego. Po kilku latach zlewają się one w jedno. 
Zapamiętałem tylko kilka twarzy i mam setki zdjęć. Teraz wiem, że powinie-
nem zatrzymać się w każdym. Zatrzymać się na dłuższą chwilę. Zobaczył-
bym mniej, może miałbym mniej zdjęć, ale każde z nich byłoby moim celem. 
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Gdy dni zaczynają wyglądać dla mnie jak jedna wielka noc… Gdy 
wstaję w nocy i wracam do domu w nocy, jest mi piekielnie trudno 
widzieć wiosnę czy lato. Siedząc w szkole, w ławce, na wykładach na 
uczelni bliżej nam do przerwy czy wieczornego wyjścia ze znajomymi 
niż do tego, jak będziemy dorośli. Jednak każde „dzisiaj” ma znaczenie, 
jakie będzie „jutro”.

Jutro będę duży, 
dzisiaj jestem małyADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały  |  Adalbert Freeman
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T
Teraz jest u mnie okres przygotowawczy do startów, z których pierwszy 
jest pod koniec maja. Pierwszy okres przygotowawczy to 12-tygodniowy 
blok budowania siły. Budowania siebie. Rano staram się wstać o 5:45, zwlec 
się i zapakować do samochodu, by jechać prawie 60 km na pływalnię. 
45 minut pływania, by wzmocnić mięśnie, by moje stare ciało było nadal 
sprawne. Po szybkim basenowym prysznicu do pracy, gdzie siedzę do 
16:00–17:00, powrót 60 km do domu i wieczorem, bo już od dawna jest 
ciemno, siadam na rower. Realizuję plan treningowy. Interwały. Jestem 
zmęczony już na samą myśl o tym. Jednak robię to każdego dnia.

Po co to wszystko? Tu posłużę się historią, wyczytaną w książce „Loco” 
o Tomku Marczyńskim. Polskim kolarzu zawodowym, który do tego sezonu 
jeździł w pro peletonie. Gdy jako junior zaczynał opuszczać coraz więcej 
dni w szkole, nauczyciel historii zapytał, jak chce, by go traktować. Czy 
ma go traktować jak sportowca, który będzie wygrywał lokalne zawody 
i będzie ich reprezentantem na polskiej arenie, czy będzie jeździł w Tour 
de France, Giro d’Italia albo Vuelta a España. W pierwszym przypadku ma 
zdawać wszystkie klasówki razem z całą klasą, w drugim przypadku dosta-
nie pozytywną ocenę i ma skupić się na ważnych i trudniejszych przed-
miotach. Tomek Marczyński następnego dnia przyszedł do nauczyciela 
z odpowiedzią. Widział siebie, jak wygrywa etapy większych zawodów niż 
tylko te lokalne, jeździ z najlepszymi w największych wyścigach świata. Po 
kilku latach faktycznie wygrał dwa etapy hiszpańskiego touru. Był „mały”, 
jednak wiedział, że będzie „duży”.

Ja mam podobnie. Szykuję się na cztery wyścigi. Łącznie 12 dni star-
tów. Jednak jadąc w tym roku najtrudniejszy wyścig gravelowy, poczu-
łem ogromne szczęście. Radość z tego, co robię. Przepełniony byłem 
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prawdziwym uczuciem, że osiągam coś, co było tak trudne. Wjeżdżając 
na metę, nie mogłem opanować łez. Nie byłoby tego uczucia, gdybym nie 
był gotowy. Byłem gotowy, by to zrobić, jednak nie na to, co teraz chcę 
osiągnąć. Chcę przejechać to samo o 12 godzin krócej. Nie osiągnę tego 
w moim wieku, przy moich ograniczeniach, jedynie na samych filmach 
motywacyjnych i sloganach. Tu już trzeba wstawać, gdy inni przekręcają się 
z boku na bok, śpiąc smacznie w swoim łóżku. Treningi, przygotowanie to 
codzienna orka, bez oklasków, bez braw. Pot wylewany na siłowni, w zaci-

szu domu na trenażerze, basenie. Będąc amatorem 
i dodatkowo balansując pomiędzy pracą i rodziną. 

Gdy pierwszy raz postawiłem sobie trudne wyzwanie, 
wystarczyło trochę samozaparcia i młodość. Prze-
szedłem przez Saharę bez trudu. 52°C w cieniu były 
ciekawym doświadczeniem, a każdy kilometr przez 
piaski był drogą do oazy. Nie widziałem przeszkód. 
Jednak z każdym nowym wyzwaniem jest trudniej. 
Trudniej jest znaleźć motywację i siłę, by pokonywać 
siebie. Każdy dzień dla mnie to walka, tylko ze sobą, 
dla tych 12 dni w roku, gdy czuję się tak bajecznie. Jed-
nak uzależniłem się od tego. Od tej mojej wyprawy 
uświadomiłem sobie, że mogę realizować wszystko, 
co wymyślę. Pomysł zrodził się w małej kawalerce 
z wielkiej płyty z lat 70., wokół mieszkali emeryci. Ich 
jedynym ekscytującym zajęciem była wyprawa do 
osiedlowego marketu. Nie chciałem być jednym z nich.

Musimy włożyć wiele potu i siły, by mieć potem efekty. To takie proste, 
jednak wielu z nas nie zauważa tego. Zdarza nam się zatracić ten rytm. 
Wpadamy w utarte schematy i rezygnujemy ze startów przez brak okresu 
przygotowawczego. Wolimy stałe, niewielkie obciążenie dnia codziennego, 
ale bez potu i wyrzeczeń. Taka bezpieczna pozycja. Stajemy się kibicami. 
Kibicami, którzy stają na poboczu wyścigów i dopingują takich jak ja. 
Kibic nie musi nic robić, nie musi pojechać czy wyjść i kibicować na żywo. 
Najczęściej robi to przez telewizję czy komputer. Przecież teraz tyle osób 
wrzuca swoje filmy, nie trzeba nawet się ruszać z ulubionego fotela. Prze-
cież nie lubimy się pocić, biegać, nie mamy roweru, czasu i pieniędzy.
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Ja nie jadę w ucieczce, nie jestem tak silny, młody i dobry. Nie jadę 
nawet w czubie peletonu. Jestem gdzieś pod koniec głównej grupy. 
Jednak jestem w niej. Przeżywam sam uniesienia przekroczenia mety, 
potem medal na szyi. To, jak później ze wszystkimi rozmawiamy o tru-
dach przygotowań i historie z wyścigów. Do końca moich dni będę face-
tem, który sam z plecakiem przeszedł od Algierii do Tunezji szlakiem 
dawnych karawan. To ja przejechałem od Przemyśla do Zakopanego 
rowerem. Nieważne, które miejsce zająłem i z jakim czasem. Jestem jed-
nym z tych niewielu, którzy to zrobili. Mogę o tym opowiadać, pamiętać, 
a o czym możemy mówić, będąc kibicami? Jaka będzie różnica pomię-
dzy tym, który obejrzy relację na YouTube a tym, który sam to zrobił?

Oczywiście nie każdy musi robić to, co ja. Ja też jestem kibicem – Realu 
Madryt. Przeżywam każdy mecz przed telewizorem i to nie jest nic złego. 
Nie każdy może być piłkarzem, kolarzem czy biegać maratony. Jed-
nak moim zdaniem powinniśmy mieć swoją dyscyplinę, w której mamy 
zawody, czas próby oraz czas przygotowania i treningu. Może to być foto-
grafowanie, malowanie czy cokolwiek innego. Znajdźmy swój „sport” bliski 
sercu, byśmy mogli poczuć dreszcz podniecenia, przekraczając „kreskę”, jak 
mówi się na metę w wielu dyscyplinach. Nie oszukuj się jednak i nie odkła-
daj niczego na następny sezon. Nie warto. Warto jednak przeżyć samemu 
życie, a nie tylko kibicować, stojąc z boku.

Nie wiem, jak jest u Ciebie, nie znam Was wszystkich. Jednak wiem, że 
w każdym z Was jest ogromna siła. Jeśli we mnie ona jest, mimo moich 
ograniczeń, to jak ogromna musi być u Ciebie? Być może tylko dziś jesteś 
„mały”, ale wiedz, że jutro będziesz „duży”.

Musimy włożyć wiele potu i siły, by mieć potem efekty. 

To takie proste, jednak wielu z nas nie zauważa tego. 
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Apple Watch to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą monitorować 
swoją codzienną aktywność. Jednak, jak większość urządzeń, ma swoje 
wady. Wady, które potrafią być naprawdę irytujące.

Wszystkie grzechy 
Apple WatchaKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Wszystkie grzechy Apple Watcha  |  Kinga Ochendowska
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R
Rodziców małych dzieci nie muszę przekonywać – wystarczy, że poszli 
na długi spacer z pociechą w wózku i sprawa stała się jasna – Apple 
Watch nie lubi, gdy w czasie aktywności ręka pozostaje nieruchoma. 
Oparcie ręki na rączce wózka sprawia, że zegarek albo zaliczy nam spa-
cer, albo nie. Zaliczy, jeśli zawczasu uruchomimy odpowiedni trening. 
Nie zaliczy albo wartości będą znacznie niższe, jeśli pozwolimy mu się 
domyślić, że poruszamy nogami. Ale nie tylko wózki sprawiają problem 
– każde „unieruchomienie” ręki, na której nosimy zegarek, powoduje 
zaburzenie odczytów. Wystarczy, że poruszamy się, rozmawiając przez 
telefon i trzymamy go przy uchu czy na przykład prowadzimy obok 
siebie rower. Bardzo często rozmawiając z siostrą przez telefon, prze-
mieszczam się po domu, wykonując różne drobne czynności, których 
zegarek zupełnie nie zauważa. Oznacza to, że po godzinie dreptania w tę 
i z powrotem dostaję monit, przypominający mi, że powinnam wstać. 
Przecież się ruszam, zarazo jedna! 

Wisienką na torcie jest zaś sprzątanie. Zegarek noszę na lewej ręce, 
a sprzątam zazwyczaj prawą – często bardzo intensywnie, sądząc po wzro-
ście pulsu. Biegam też z góry na dół po schodach, wyczesuję wykładzinę 
czy myję podłogi. Po tych wszystkich akrobacjach wypadałoby zaliczyć 
chociaż kilka minut ćwiczeń. Zegarek jednak wie lepiej – jedyne, co mogę 
zrobić, to uruchomić „Others”, czego nie lubię robić, bo nijak się ma do rze-
czywistej aktywności. Zalicza jedynie liczbę spalonych kalorii będącą rów-
nowartością szybkiego spaceru przez cały okres trwania „treningu”, czyli 
bardziej zaburza, niż naprawia, chociaż pozwala zamknąć kółeczka. 

No i oczywiście gotowanie. Stoję i siekam na przykład warzywa na zupę 
czy też – jak przed świętami – robię wszystko to, co każda polska gospo-
dyni – rybka taka, rybka śmaka, tu smażę, tam gotuję, a zegarek puka 
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mnie w rękę z informacją, że powinnam wstać, to jeszcze uda mi się zali-
czyć godzinę. Kuchni nie mam olbrzymiej, ale jednak jakieś kroki robię. 
Może ktoś pichci na siedząco, ale ja nie. Rozumiem, że GPS w zegarku ma 
znikomą skuteczność w przypadku pomiarów domowych, wszystko mie-
ści się bowiem w granicach błędu, ale jednak bez przesady. Zwłaszcza że 
może być jeszcze zabawniej. Na przykład w przypadku mycia rąk.

Mierzenie długości mycia rąk to funkcja, która według Apple miała 
pomóc nam w zadbaniu o zdrowie w czasie pandemii. Sprytny zega-
rek słucha płynącej wody, analizuje nasze ruchy i pilnuje, żebyśmy na 
myciu rąk spędzili co najmniej 20 sekund. Nie, żeby mi jakoś specjalnie 
zależało, ale jeśli funkcja jest dostępna, to powinna działać z grubsza 
poprawnie. W moim przypadku mycie rąk podlega niezrozumiałej 

dyskryminacji, bo działa sprawnie w przypadku zlewów ceramicznych, 
jednak odmawia współpracy ze zlewami stalowymi. Chyba że akurat 
zmywam po obiedzie – wtedy pięknie słyszy wszystko, co trzeba i zali-
cza mi mycie, co w zasadzie nie mija się z prawdą. Tyle że zmywanie po 
obiedzie trwa zazwyczaj dłużej niż minutę, a zegarek po chwili puka 
mnie w rękę, że powinnam wstać, by zaliczyć godzinę. No co jak co, ale 
ani mycia rąk, ani zmywania, nie wykonuję na siedząco. Wypadałoby, 
żeby czujniki zegarka komunikowały się ze sobą nieco lepiej i unikały 
wykluczających się wzajemnie komunikatów.

Wracając jednak do aktywności. Przez bardzo długi czas zegarek nie 
zaliczał mi ćwiczeń w ramach spaceru, jeśli nie podniosłam pulsu do 
120–125 bpm i/albo nie poruszałam się z prędkością torpedy. Mówię „i/
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albo”, bo w czasie różnych spacerów zachowywał się dość nieprzewi-
dywalnie i trudno wyczuć, o co mu tak naprawdę chodziło. Oczywiście 
ćwiczenia to zupełnie inny wysiłek niż zwykły spacerek na luzie, ale ja 
też na zwykłe spacerki na luzie nie chodzę. Zazwyczaj udaję się na wrzo-
sowiska, czyli na wzgórza, gdzie prędkość chodzenia uzależniona jest od 
wzniesienia, które aktualnie pokonujemy. Są podejścia łagodne, ale są 
też takie, które potrafią nieźle dać w kość. Szkoda, że nie w procesor czy 
inny czujnik, bo to, że idziemy wolniej, nie oznacza jeszcze, że nie wkła-
damy w podejście wysiłku. Dodam, że użycie treningu „Hike” niczego nie 
zmienia. Na koniec oczywiście pojawia się podsumowanie informujące 
nie tylko o długości trasy, ale również o warunkach pogodowych i zmia-
nach wysokości, jednak są one bez znaczenia dla aktywności i spalonych 
kalorii. Podejrzewam, że są to po prostu informacje zaciągane z map 
i nie są wkalkulowane w żaden sposób w ostateczny wynik.

Takie błędy powinno rozwiązać ponowne skalibrowanie zegarka, ale 
Apple, nie wiedzieć czemu, uczyniło ten proces wyjątkowo mało intu-
icyjnym i skutecznym. 

Aby skalibrować zegarek, powinniśmy udać się na przynajmniej dwu-
dziestominutowy żwawy spacer, żeby urządzenie mogło się nauczyć, jak 
chodzimy. Nie możemy w żaden sposób zakomunikować zegarkowi, że 
odczyty są mylne i chcemy go rekalibrować. Taka funkcja nie istnieje. 
Zegarek powinien na bieżąco uaktualniać nasze dane i się do nich dosto-
sowywać. W praktyce – jak sobie skalibrujesz, tak się wyśpisz. Pierwsza 
kalibracja będzie przez długi czas wpływała na to, jak będzie naliczana 
nasza aktywność i kalorie. Jeśli skalibrujemy zegarek na spokojnym spa-
cerze, minuty ćwiczeń będą zaliczane bez wysiłku, zaś jeśli naprawdę 
przyciśniemy, zegarek ustawi poprzeczkę dużo wyżej. Do tego stopnia, 
że będziemy dyszeć jak pies i spływać potem, a minuty ani drgną.

Aby skalibrować zegarek, powinniśmy udać się na przynaj-
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Zatrzymajmy się jeszcze przy aktywności i jej najfajniejszej funkcji, czyli 
wyzwania i odznaki. Kilka lat temu napisałam żartobliwy felieton o tym, 
jak to „zegarek mi kazał” pobijać rekordy aktywności i jak skończyło się 
to kontuzją kolana. Oczywiście nie winię zegarka, tylko własną głupotę, 
mimo to fakt pozostaje faktem – zachęty ze strony zegarka nigdy się 
nie kończą. Kiedy budujemy aktywność na umiarkowanym poziomie, 
ma to sens, bo zmusza nas do wyjścia poza strefę komfortu. Jednak, gdy 
zbliżamy się do granic naszych możliwości, dalsze zachęcanie może pro-
wadzić nie do poprawienia kondycji, ale do urazów i kontuzji. Zwłaszcza 
dla tych, którzy mają głęboką awersję do dziur w kalendarzu i nie lubią 
świadomości, że brakuje im jakiejś odznaki.

Patrząc na powyższe narzekania, można by uznać, że bardzo nie lubię 
Apple Watcha, ale to nieprawda. Apple Watcha lubię i używam z przyjem-
nością, co jednak nie oznacza, że nie widzę wszystkich jego niedociągnięć. 
Zdaję sobie sprawę, że do poważnych zastosowań używa się dużo spraw-
niejszych zegarków, a produkt Apple skierowany jest przede wszystkim do 
zwykłych ludzi (czyli takich jak ja), dla których niedociągnięcia w pomia-

rach nie mają większego praktycznego znaczenia. 
Może poza koniecznością pomachania ręką raz na 
jakiś czas, żeby zaliczyć godzinę stania.

Większość z tych niedociągnięć da się zneutrali-
zować tak lub inaczej – jeśli nie wprost, to przez 
obejście mechanizmów, włączanie innych trybów 
ćwiczeń lub pamiętanie, że machanie ręką jest 
ważne. Ale to niewielki dyskomfort w porównaniu 
ze wszystkimi przydatnymi funkcjami, które oferuje 
Apple Watch.

Mam nadzieję, że z biegiem czasu odczyty staną się 
sprawniejsze, Apple Watch nauczy się rozpozna-
wania nie tylko ceramicznych zlewów, ale również 
tych metalowych oraz Apple doda możliwość ska-
librowania zegarka na żądanie.

Tylko tyle mi do szczęścia potrzeba.
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Palę od dawna. Bardzo dawna. Wszyscy „u nas” palili i większość nadal 
pali. Jakiś czas temu jednak postanowiłem rzucić, ale chciałem to zrobić 
w miarę bezboleśnie. Tak się jednak nie da, zawsze będzie się cierpiało.

Rzucanie paleniaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Rzucanie palenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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J
Jak miałem dwadzieścia parę lat, to miałem w życiu cztery miesiące, pod-
czas których byłem wolny od fajek. Detoks zajął mi od pięciu do siedmiu 
dni i polegał na tym, że zamknąłem się w mieszkaniu z zapasem picia 
i jedzenia, które nie wymagało wysiłku w przygotowaniu do spożycia. 
Dodatkowo pozbyłem się wszystkich zapalniczek i popielniczek. Zapew-
niłem sobie też bogatą bibliotekę filmową oraz gier na komputerze, aby 
mieć jakieś zajęcie. Najważniejsze dla mnie było niewychodzenie z domu, 
bo każde wyjście skończyłoby się na odwiedzeniu pobliskiego kiosku. Nie 
pamiętam teraz, jak to dokładnie wyglądało, ale albo spaliłem ostatniego 
papierosa wieczorem, przed snem, albo rano, po przebudzeniu się. Raczej 
to drugie. Do wieczora jakoś funkcjonowałem, ale czułem się coraz gorzej. 
Skończyło się na tym, że leżałem na kanapie przed telewizorem i nie mia-
łem ochoty nawet patrzeć na to, co się tam wyświetlało. Zasnąłem, obu-
dziłem się, leżałem zalany potem i wstawałem tylko do łazienki. Nic nie 
jadłem, niewiele piłem. Niedługo później pojawiły się pierwsze drgawki 
i detoks zaczął się na dobre. Tak przeleżałem 3–4 dni, na tej kanapie, 
zalany potem i pragnieniem. Ale wytrzymałem i po pięciu dniach jakoś 
zacząłem funkcjonować.

Byłem wolny od papierosów przez najbliższe cztery miesiące, dopóki 
nie nastąpiło wydarzenie, które mnie zdenerwowało, ujmując to szalenie 
delikatnie. Wieczorem wpadł do mnie przyjaciel. Z flaszką oczywiście. No 
i napiliśmy się. Ale alkoholu nie da się pić bez fajki, więc zapaliłem tego 
„cudzesa”. Potem kolejnego. Mało co się nie porzygałem, takie to było nie-
dobre, ale po tak długiej przerwie palenie dodatkowo dawało lekki haj, 
więc w lepszym, pozornie, humorze poszedłem spać. A rano poszedłem 
do sklepu i kupiłem paczkę fajek. Taką na specjalne okazje, od święta. Dwa 
lub trzy dni później okazało się, że specjalnych okazji było na tyle dużo, że 
poszedłem po kolejną. No i palę do… nawet nie wiem kiedy, jeśli interesuje 
Was konkretna data, ale „do dzisiaj”.

Wieczorem wpadł do mnie przyjaciel. Z flaszką oczywiście. 

No i napiliśmy się. Ale alkoholu nie da się pić bez fajki, więc 

zapaliłem tego „cudzesa”. Potem kolejnego.
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Kilka tygodni, a może już nawet miesięcy temu, postanowiłem jednak 
rzucić palenie, ale tak na poważnie. Podobnie, jak ten 70-letni Irlandczyk, 
który rozpisał sobie plan przestania picia piwa na 50 lat, rozplanowałem 
całość. Najpierw przesiadłem się na Glo i paliłem go zamiast oraz obok 
papierosów, co zredukowało liczbę spalanych fajek o 1/3. Glo, podobnie jak 
Iqos, polega na podgrzewaniu tytoniu i jest rzekomo bezpieczniejszy dla 
nas, ale nie ma na to niezależnych badań. Za krótko zresztą podgrzewamy 
tytoń, aby można było wyciągnąć jakieś wiarygodne wnioski. Niestety, nie 
podszedł mi i bardzo drażnił gardło, przez co go odstawiłem i nabyłem 
Iqosa. Ten okazał się lepiej do mnie dopasowany i sukcesywnie redukował 
liczbę spalanych papierosów. Pewnego dnia spaliłem ich już tylko sześć, 
a resztę podgrzałem. Iqos może i jest bezpieczniejszy, ale na pewno nie 
jest tańszy – paczka kosztuje tyle samo, co tradycyjnych. To był więc śro-
dek tymczasowy i jak już doszedłem do tych sześciu spalanych fajek dzien-
nie, to nabyłem coś, co nazywają mod. To urządzenie, do którego mocuje 
się ustnik i grzałkę, które podgrzewają tzw. liquid tak mocno, że zamieniają 
go w parę. Było sporo badań na temat szkodliwości vapingu w porównaniu 
do papierosów. Większość z tych badań obalili Ci sami naukowcy, którzy 
wykonali te pierwsze, ale na to potrzebnych było kilka ładnych lat. Dzisiaj 
nie ma nadal jednoznacznej opinii, ale spodziewam się, to zdrowsze od 
palenia papierosów, co nie znaczy, że vaping nie jest szkodliwy. Nie jestem 
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całkowitym idiotą. Dzisiaj mam dwa urzą-
dzenia do vapingu – jedno większe, bardziej 
„wypasione”, którego używam w domu, bo 
jest nieporęczne oraz drugie, mniejsze i smu-
klejsze, którego używam poza domem.

Przesiadając się na vaping, musiałem dobrać 
sobie odpowiedni liquid – płyn z nikotyną. 
Tych jest mnóstwo, od smakowych po zapa-
chowe i cholera wie, co jeszcze. Ponoć naj-
bardziej szkodliwe są właśnie te dodatki, 
więc wybrałem najbardziej neutralny, jaki 
znalazłem. Jak się okazało, za pierwszym 
podejściem trafiłem w dziesiątkę i liquid 
przypadł mi do gustu. Oczywiście wybrałem 
ten o mocy 18 mg nikotyny, żeby nie cier-
pieć. Podczas przestawiania się na vaping 
sukcesywnie odstawiałem Iqosa i dzisiaj 
już sięgam do niego bardzo rzadko, chociaż 
w ciągu ostatnich dni częściej, ale o tym za 
chwilę. Po 18-tce przesiadłem się na 12-tkę, co 
było w miarę bezbolesne, a potem na 6-tkę, 
z okresem przejściowym, gdzie mieszałem 
oba, uzyskując coś w rejonie płynu z 9 mg 
nikotyny. Niedawno wziąłem się za 3-kę, mie-
szając ją od czas do czasu z 6-tką. No i zaczął 
się mój kryzys i nie wiem, z czego on wynika…

Nie mogę teraz znaleźć linka, ale ponoć niko-
tyna zatrzymuje się w naszych komórkach 
czy innych partiach ciała, więc organizm ją 
sobie zużywa, gdy likwidujemy jej dostawy. 
To może nie być prawda. Niezależnie od tego, 
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gdy przesiadłem się na 3 mg, to poczułem się bardzo źle, trochę jak pod-
czas detoksu wiele lat temu. Nie wiem, czy zapasy nikotyny się skończyły, 
czy są na wyczerpaniu, czy to po prostu jakaś silniejsza reakcja na niewielką 
ilość nikotyny, jaką teraz „palę”, ale jest mi źle. Denerwuję się łatwo, jestem 
niespokojny, często nie mogę się skupić na wykonywanym zadaniu i zosta-
wiam je rozgrzebane, przesiadając się na inne. Ten brak możliwości skupie-
nia jest irytujący jak cholera, bo jak zaczynam jeden temat i go nie kończę, 
np. pisać ten artykuł, to potem tracę czas na przypomnienie sobie tego, 
co miałem napisać i wszystko zajmuje mi dłużej. W każdym razie wróciłem 
do Iqosa i podgrzewam kilka wkładów dziennie, ale jednak. 3-kę nadal 
mieszam z 6-tką, ale ta druga mi się już kończy, więc zaraz będę „leciał” 
tylko na tej pierwszej. Potem będzie okres na vapingu liquidu bez nikotyny, 
a finalnie, mam nadzieję, uda się to całkowicie odstawić.

Myślałem, że pisząc te słowa, będzie mi łatwiej. Ale nie jest. Nadal chce 
mi się zapalić „normalną” fajkę. Ciężko jest mi przechodzić obok sklepu, 
w którym sprzedają papierosy. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko mi 
było na wyjeździe służbowym, gdzie wszyscy wokół palili. Powstrzymałem 
się. Do dzisiaj nie wiem, jakim cudem. Odstawienie palenia oznacza rów-
nież odstawienie alkoholu, bo u mnie to drugie nie istnieje bez tego pierw-
szego. Szkoda. Bardzo szkoda.

Trzymajcie kciuki, może się uda.
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