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stąpieniem odcinków piaszczystych (patrz rozdział „na wyprawie/w piachU»”) 
oraz – szczególnie po deszczu – błotnistych.

Najgorszym typem drogi dla rowerzysty jest brukowana, szczególnie jeśli są to 
stare kamienne kocie łby. Dłuższa jazda po czymś takim może doprowadzić nas do 
frustracji i poluzowania się śrubek w rowerze. Za wszelką cenę unikamy takich miejsc.

Z kolei największego koszmaru rowerzystów – tarki – nie sposób przewidzieć, 
bo tworzy się samoistnie na niektórych typach dróg. Więcej o  niej przeczytasz 
w rozdziale „na wyprawie/tarka»”. 

Ukształtowanie terenu i przewyższenia

Podczas planowania trasy wyprawy bardzo istotne jest wzięcie pod uwagę ukształ-
towania terenu. Wszelkie wzniesienia, pagórki i w szczególności góry znacznie 
spowolniają tempo podróży na rowerze, nawet dwukrotnie. Pocąc się i sapiąc pod-
czas podjazdu pod kolejną przełęcz, czasami dziwiłem się, jak to jest, że na zjeździe 
nie nadrabiam czasu straconego podczas podjazdu. Pomóc nam tu może przy-
kład: w Alpach na jedną z przełęczy podjeżdżałem 10 km ze średnią prędkością 
5–6 km/h przez niecałe dwie godziny (bez odpoczynków). Dziesięciokilometrowy 
zjazd zajął mi zaledwie 15 minut (z prędkością 40 km/h). Sumarycznie na poko-
nanie górskich 20 km potrzebowałem ponad 2 godzin. Kolejne 20 km zupełnie 
płaskiej drogi w dolinie bez zmęczenia przejechałem w godzinę (średnia prędkość 
20 km/h). Czyli identyczny dystans 20 km w górskim terenie pokonałem w czasie 
dwukrotnie dłuższym niż po płaskim. Pomimo długiego zjazdu. 

Indie, Ladakh – morderczy podjazd pod Khardung La
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Dokąd jechać

#Polska
#Europa

#Świat
#góry

#morze
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Biorąc to wszystko pod uwagę, warto wstępnie założyć, że w zależności od trwa-
nia wyjazdu możemy odwiedzić:
 � tydzień – Polskę i ew. bliskie okolice,
 � dwa tygodnie – Europę,
 � miesiąc – cały świat.

Polska
Jeszcze do niedawna Polska na tle krajów europejskich wypadała blado, jeśli chodzi 
o długodystansowe trasy rowerowe. O  ile bez większych problemów można było 
znaleźć małe, jednodniowe szlaki, projektowane i wyznaczane zazwyczaj przez gminy 
bądź PTTK, to brakowało tych długich, dobrej jakości, przeznaczonych dla turystów, 
którzy chcą spędzić np. tygodniowy urlop na dwóch kółkach z sakwami, podążając 
jedną trasą. Obecnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza, a – co najważniejsze – z roku 
na rok przybywa nowych, bezpiecznych i często wydzielonych tras rowerowych.

W poniższym zestawieniu starałem się ująć wszystkie ciekawe i znane długody-
stansowe (liczące ponad 100 km) oficjalne szlaki rowerowe. Większość z nich jest 
wyznakowana w terenie, a część biegnie po wydzielonych drogach dla rowerów. 
Pamiętajmy, że ich jakość jest bardzo różna. Część z nich, np. te w województwie 
zachodniopomorskim oraz małopolskim (VeloMałopolska), jest na naprawdę wy-
sokim poziomie, a część to trasy, które zawierają szutrowe i leśne, błotniste odcinki 
trudne do przejechania na rowerze z sakwami. Taką jakością może się „pochwalić” 
sporo tras wyznaczonych dawniej przez PTTK. Z kolei jeszcze inne to tylko pro-
jekty, które dopiero są w fazie realizacji. 

Green Velo

Punktem przełomowym dla turystyki rowe-
rowej w Polsce było utworzenie w 2015 roku 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green 
Velo biegnącego przez województwa: lubel-
skie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzy-
skie i warmińsko-mazurskie. Na liczącą sobie 
2071 km trasę wydano niespotykaną w histo-
rii Polski kwotę 274  mln zł, z  czego prawie 
25 mln kosztowała sama akcja promocyjna. 
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wodem kaliningradzkim w Gronowie. Jadąc całą prawie 600-kilometrową trasą, 
odwiedzimy znane nadmorskie kurorty, takie jak Międzyzdroje, Dziwnów, Koło-
brzeg, Mielno, Ustka czy Łeba. Trasa wbrew nazwie nie zawsze jest wytyczona nad 
samym brzegiem morza i czasami oddala się od niego. Jeszcze do niedawna zarów-
no stan oznakowania w terenie, jak i jakość nawierzchni były bardzo nierówne – 
zdarzały się odcinki, gdzie poruszaliśmy się leśną piaszczystą czy wyboistą drogą. 
Przez wiele lat słynny był bagienny fragment przy Klukach w Słowińskim Parku 
Narodowym, którego przemierzenie po opa-
dach deszczu stawało się prawdziwym wyzwa-
niem. Obecnie trasa EV 10 omija ten trudny 
odcinek, a pozostałe systematycznie są moder-
nizowane. Większość szlaku ma już asfaltową 
nawierzchnię i  jest do przejechania rowerem 
trekkingowym. Dzięki intensywnym pracom 
w  ostatnich latach zdecydowanie polepszył 
się stan Trasy Rowerowej Morza Bałtyckie-
go w  województwach zachodniopomorskim 
i pomorskim. 

Trasa Rowerowa Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10, R-10)
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Fietsroutes). Do każdej z nich możemy pobrać trasę w formacie GPX do nawigacji 
GPS. Trasy są stosunkowo łatwe i pozbawione przewyższeń. Specjalna trasa Ronde 
van Nederland (Tour of the Netherlands) o długości 1400 km korzysta ze szlaków 
LF-Routes i pozwala na objechanie dookoła tego kraju, a po jej pokonaniu otrzy-
mamy specjalny certyfikat zaświadczający ten fakt. 

Więcej informacji na stronie https://www.hollandcyclingroutes.com/long-distance- 
cycle-routes.

Norwegia i Nordkapp 

Przylądek Północny – położony na szerokości geograficz-
nej 71°10’21”, reklamowany jako najdalej na północ 

wysunięty fragment Europy – jest zwany mekką ro-
werzystów. Corocznie to miejsce odwiedza tysiące 

turystów, z czego wielu na dwóch kółkach. Jest 
położony na wyspie Magerøya w strefie subpo-

larnej, co już samo w sobie jest atrakcją. 
Droga jest wspaniała. Stada reniferów, 

tundra, porosty, kamienie, morze, żadnego 
drzewa, rzadko przejeżdżające samochody robią wielkie wrażenie. Dużym wy-

zwaniem może być pokonanie długiego na prawie 7 km tunelu Nordkapptunnelen 
łączącego wyspę z kontynentem, w którym droga zjeżdża aż 200 metrów poniżej 
poziomu morza. Co istotne, od jakiegoś czasu rowerzyści nie muszą kupować bile-
tu (około 100 zł za osobę) wstępu na teren centrum turystycznego Nordkapphal-
len, gdzie znajduje się między innymi słynny stalowy globus z 1977 roku – symbol 
tego miejsca. 

Kiedy będziecie na Nordkappie, pa-
miętajcie, aby odwiedzić leżący kilka 
kilometrów obok przylądek Knivskjel-
lodden (71°11’08”), który jest faktycz-
nie najbardziej wysuniętym (o 1,5 km 
dalej niż Nordkapp!) na północ skraw-
kiem Europy. 

W  podróż na daleką północ warto 
się wybrać w czerwcu lub lipcu, bo od 
14 maja do 29 lipca dzień polarny trwa 
24 godziny na dobę. Do planowania po-
dróży rowerem przez ten kraj możemy Nordkapp – Przylądek Północny
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na dziko oraz nie przepadasz za cywiliza-
cją, to idealny kierunek podróży na ro-
werze. Minusem jest jedna z najgorszych 
kuchni na świecie bazująca na mięsie 
oraz olbrzymie odległości wymagające 
sporej ilości czasu.

Kirgizja

Ze względu na ukształtowanie zwana Szwajcarią Azji  – piękny, górzysty kraj 
(średnia wysokość to 1500 m n.p.m.) dla miłośników wspinaczek ma przełęcze 
dochodzące do 4000 m. Warto przejechać drogę do jeziora Songkoöl, która na 
dystansie 80 km wspina się z wysoko-
ści 1860 m na 3400 m. W kraju tym 
możemy się spodziewać szutrowych 
stromych dróg oraz noclegów w trady-
cyjnych jurtach. Dużą zaletą są stosun-
kowo niskie koszty pobytu: jedzenia 
oraz noclegów. 

Tadżykistan – Pamir Highway

Kultowa wśród rowerzystów droga Pamir Highway (M-41) ciągnie się 1200 kilo-
metrów z Osz w Kirgizji do Duszanbe w Tadżykistanie. Niektóre publikacje po-
dają, że Trakt Pamirski jest krótszy i kończy się w Chorog, inne z kolei, że dłuższy 
i  sięga Termez w Uzbekistanie, a  jeszcze inne, że ciągnie się aż do Mazari Sharif 
w Afganistanie. Większość rowerzystów przemierza pierwszy wariant przebiegający 
głównie przez teren Tadżykistanu. Wysokogórski charakter, surowa przyroda, brak 
luksusów w hotelach oraz fatalny stan nawierzchni sprawiają, że jest to wymagająca 
trasa dla rowerzysty. Ta jedna z  najwyżej położonych na świecie dróg wspina się 
na trzy przełęcze: Taldyk (3615 m n.p.m.), Kyzyl-Art (4280 m n.p.m.) i Ak-Baitał 
(4655 m n.p.m.). Południową część trasy można zastąpić alternatywnym wariantem 

Kirgizja

��� Relacja 
z przejechania pustyni 
Gobi w Mongolii 
w 2002 roku

��� Relacja 
z wyprawy rowerowej 
po Kirgizji
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wymaga posiadania tzw. bazy – przezna-
czonych do konkretnego modelu samo-
chodu dwóch poprzecznych belek mo-
cowanych do dachu. Do nich dopiero 
przytwierdza się właściwy uchwyt rowe-
rowy, który jest stosunkowo niedrogi. 

Jeśli posiadamy już bagażnik bazo-
wy (wykorzystywany także przy prze-
wożeniu np. nart czy pojemnika typu 
„trumna”), rozwiązanie to będzie naj-
tańsze. Do jego wad należy dosyć niewygodny montaż rowerów (musimy je pod-
nieść na wysokość dachu) oraz konieczność uważania przy wjeżdżaniu do parkin-
gów podziemnych, garaży oraz barów typu „drive-thru”.

Na haku

Mając samochód wyposażony w hak ho-
lowniczy, zyskujemy dodatkową moż-
liwość zamontowania rowerów na tym 
elemencie auta. Dużym plusem tego 
rozwiązania jest bardzo niskie położe-
nie bagażnika – nie musimy podnosić 
rowerów. Niektóre modele mają nawet 

specjalną rynienkę, za pomocą której rower wtoczymy na platformę (przydaje się 
przy rowerach elektrycznych). Hak w odróżnieniu od dachu jest bardzo wytrzymały 
i będzie najlepszym wyjściem dla posiadaczy większej liczby rowerów oraz ciężkich 
jednośladów. Musimy pamiętać o konieczności uzyskania trzeciej tablicy rejestra-
cyjnej, którą montujemy na bagażniku. Nie można przenieść jej z samochodu. 

Na klapie bagażnika

Kolejny rodzaj bagażnika jest montowany na klapie 
bagażnika typu hatchback lub kombi. To rozwiązanie 
ma zalety dwóch pierwszych sposobów mocowania – 
na hak i na dachu. Nie wymaga posiadania bagaż-
nika bazowego, a  montując rowery, nie trzeba ich 
wysoko podnosić. 
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Samolot
Możliwość lotu samolotem sprawia, że w naszym zasięgu jest dosłownie cały świat. 
Dzięki temu środkowi transportu, mając tylko dwa tygodnie urlopu, możemy po-
jechać na bardzo egzotyczną rowerową wyprawę. Wcześniej jednak musimy się 
zmierzyć z niełatwym zadaniem przetransportowania roweru. 

Standardowo pasażer samolotu może 
zabrać ze sobą około 20 kg bagażu 
i 5 kg bagażu podręcznego (zabierane-
go do kabiny pasażerskiej). Jeżeli mamy 
lekki rower oraz bardzo mało rzeczy, to 
teoretycznie możemy się zmieścić w tym 
limicie. Zakładając jednak, że sam rower 
waży około 16 kg (liczymy z bagażnikiem, błotnikami itp.) plus waga pudła, do które-
go go spakujemy, około 2 kg, sumarycznie wychodzi 18 kg. W większości przypadków 
będziemy musieli zatem zapłacić za możliwość przewiezienia dodatkowego bagażu. 

Temat roweru w samolocie jest skomplikowany, bo każda linia lotnicza ma nie-
co inne zasady przewożenia. W dodatku co jakiś czas zmieniają się, więc w prak-
tyce przed każdą podróżą musimy dokładnie je sprawdzić. Jest o co walczyć, bo 
różnice w opłatach potrafią sięgnąć kilkuset złotych za jeden lot.

��� Rada: Warto poświęcić czas na szukanie połączeń lotniczych 
z jak najtańszą opcją przewiezienia roweru – możemy na tym elemencie 
budżetu sporo zaoszczędzić.

Jako zwykły bagaż

Jeśli rower rozłożymy i  spakujemy w  formie zwykłego pakunku, możemy prze-
wieźć go jako zwykły bagaż. Tutaj od razu czai się pierwsza pułapka. W większości 
linii lotniczych suma wymiarów bagażu nie może przekraczać około 160 cm. Prak-
tycznie nie ma możliwości zmieszczenia spakowanego roweru w pakunki o takich 
wymiarach, chyba że podzielimy go na osobne paczki: rama i koła. Ale to co naj-
mniej dwa kolejne dodatkowe bagaże. 

W standardowej taryfie (Economy) zazwyczaj mamy możliwość posiadania tyl-
ko jednego bagażu. Dwie sztuki są często dostępne w droższych taryfach (np. 
Premium Economy). Warto to sprawdzić, bo może się okazać, że kupno nieco 

��� Jak spakować 
rower do samolotu 
zgodnie z wymaganiami 
linii lotniczych?
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��� Rada: Przed wyruszeniem w dłuższą podróż warto 
profilaktycznie wymienić wszystkie linki i pancerzyki do przerzutek 
oraz hamulców mechanicznych. Pozwoli to uniknąć problemów 
z działaniem tych istotnych w rowerze podzespołów.

Przerzutki są szczególnie wrażliwe na nieprawidłowości związane z tarciem po-
między pancerzem a linką. Wystarczy trochę rdzy utrudniającej ruch cięgna, a pra-
widłowa praca przerzutek nie będzie możliwa nawet po próbie ich regulacji. 

Przewody hydrauliczne do hamulców nie są narażone na takie uszkodzenia.

Koła
Typowym trekkingowym rozmiarem koła jest 700C, czyli 28”. Duży rozmiar 
i mała szerokość opony pozwalają na lżejszą jazdę i mniejsze opory toczenia. Nie 
ma oczywiście przeszkód, aby stosować inne średnice, popularne np. w rowerach 
górskich, jak 26”, 27,5” i 29”. Mniejsze koło zazwyczaj jest nieco mocniejsze, 
a rower bardziej zwrotny. Rozmiar 26” jest też nieco bardziej popularny w eg-
zotycznych krajach, np. azjatyckich, co może mieć znaczenie przy awarii. Co 
ciekawe, koło o  rozmiarze 29” jest rozmiarowo takim samym kołem, jakiego 
używamy w turystyce, czyli 28”. Nie jest to pomyłka, tylko kwestia pomiaru. 
Obręcze w  obu kołach mają identyczną średnicę osadzenia opony wynoszącą 
622 mm. Rozmiar w calach to średnica ze standardową oponą, która w kole 29” 
jest większa niż w 28”, więc i całe koło z oponą ma większą średnicę. Dlatego na 
koło 28” możemy bez problemu nałożyć oponę 29” (pod warunkiem, że zmieści 
się pomiędzy widełkami ramy), a na koło MTB 29” oponę 28”. Dzięki temu, 
mając rower górski z kołami 29”, możemy go zamienić w turystyczny, zakładając 
węższe opony 28”.

Mocne koło, które wytrzyma zwiększony ciężar roweru z bagażami, jest zbu-
dowane na dwuściennej lub wielokomorowej obręczy aluminiowej dobrej 
marki (np. Mavic, DT Swiss, Ryde/Rigida, Alexrims) 
z  najlepiej podwójnie oczkowanymi (kapslowanymi) 
otworami na szprychy. Ważnym elementem są same 
szprychy  – to najsłabszy punkt konstrukcyjny koła. 
Bardzo dobrą opinią cieszą się nierdzewne szprychy 
DT Swiss (Champion oraz Alpine), a  także Sapim. 
Mogą być cieniowane: grubsze na końcach, gdzie 

Obręcz wielo-
komorowa
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 � sprawdzenie stanu łożysk sterowych, ewentualnie czyszczenie i smarowanie
 � wymianę dolnych śrub mocujących bagażnik na nowe o klasie wytrzymałości 12.9,
 � sprawdzenie dokręcenia wszystkich śrub,
 � kontrolę stanu linek i pancerzy (hamulec, przerzutki) i ewentualnie wymianę 

lub smarowanie.
Tego typu przegląd, jeśli mamy wszystkie potrzebne narzędzia, zajmie nam 

kilka godzin pracy. 

Narzędzia rowerowe i części
Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy jedziemy rowerem na Mazury, czy 
w gruziński Kaukaz, zawsze może nam się zdarzyć awaria z dala od cywilizacji. 
Musimy być przygotowani na taką sytuację i umieć sobie poradzić z tymi naj-
częściej występującymi uszkodzeniami: złapaniem gumy, zerwaniem łańcucha, 
pęknięciem szprychy czy rozregulowaniem przerzutek. 

Poniższy zestaw narzędzi nie jest duży, a pozwoli na na-
prawę większości awarii, jakie mogą się zdarzyć 
w trasie. Zestawem podstawowym posługi-
wałem się zarówno podczas tygodniowych 
wycieczek w Polsce, jak i  po europejskich 
trasach rowerowych. Na wyprawach w eg-
zotyczne miejsca uzupełniam go o wersję 
rozszerzoną. 

W większości przypadków nie warto zabierać części zapasowych 
typu łańcuch, przerzutka czy nawet opona. Prawdopodobieństwo uszkodzenia tych 
podzespołów jest niewielkie, a ich waga spora.

Najczęściej używane narzędzia warto mieć na wierzchu, np. w  torebce pod-
siodłowej. Zmieści się tam dętka, łatki, łyżki, multitool i rękawiczki. Pompkę 
można przymocować specjalnym uchwytem pod koszyk bidonu. 

Zestaw narzędzi i części zapasowych na wyprawę rowerową:

Podstawowy:
 � dętka zapasowa,
 � łyżki do opon,
 � łatki samowulkanizujące, najlepiej samoprzylepne,
 � minipompka,
 � klucze imbusowe – cały zestaw w postaci multitoola,

Multitool
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Sakwy trzyczęściowe

W ofercie niektórych producentów można także zna-
leźć sakwy tylne: prawą, lewą oraz górną torbę sta-
nowiące jeden komplet. Dwie sakwy boczne są po-
łączone z górną za pomocą zamków, pasków lub sta-
nowią nierozerwalną część. Takie sakwy na dłuższych 
wyjazdach, kiedy na nocleg ściągamy je z  bagażem 
z  roweru, są bardzo niewygodne – ich zdejmowanie 
z bagażnika zajmuje dużo czasu i nieporęcznie się je 
przenosi. Dodatkowo dostęp do sakw bocznych jest 

często utrudniony, a zamki z czasem lubią się psuć. Jedyną zaletę takiej konstrukcji 
stanowi małe prawdopodobieństwo ich odpięcia się z bagażnika podczas jazdy. 

System nośny

To bardzo istotny element sakw. Podstawą systemu nośnego 
są haki, które umożliwiają powieszenie sakwy na bagażniku. 
W  najtańszych modelach możemy się spotkać z  paskami, 
lecz są one bardzo niewygodne w  użyciu i  nie stosuje ich 
żaden renomowany producent. 

Podczas jazdy z większą prędkością po nierównej drodze, 
pokonywania krawężników oraz uskoków może się zdarzyć, 
iż wstrząsy będą na tyle gwałtowne, że spowodują podskok 
sakwy powyżej linii zaczepienia haków. Może to doprowa-
dzić do odczepienia się jej podczas jazdy. Aby do tego nie 
dopuścić, stosuje się blokady zabezpieczające. Prawie każdy 
z producentów wprowadza tu własne rozwiązania. 

Najprostszym, stosowanym od wielu lat np. przez firmę 
Crosso, jest guma ze specjalnym hakiem mocowanym od 
dołu do ramki bagażnika. Aby założyć sakwę, należy naj-
pierw zaczepić dolny hak, podnieść do góry sakwę, nacią-
gając gumę, nałożyć haki sakwy na górną część bagażnika. 
Rozwiązanie to może jednak zawieść w przypadku większej 
wagi bagażu i mocniejszego uderzenia na nierówności. Plu-
sem systemu jest jego bardzo duża prostota. 

W  sakwach Ortlieb od wielu lat wykorzystywany jest 
bardzo dobry system samozamykający Quick-Lock (QL) 

System Ortlieb 
QL1 stosowany 
w sakwach City

System Crosso
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Ortlieb

Wśród globtroterskiej braci od lat najlepszą opinią 
cieszą się sakwy niemieckiej firmy Ortlieb. Są dostęp-
ne w dużym wyborze, mają doskonały system moco-
wania, są nieprzemakalne i  pod każdym względem 
przemyślane. Wielokrotnie podczas wypraw widzia-
łem podróżników z  bardzo starymi modelami tego 
producenta, co dobrze świadczy o ich jakości. 

W  ofercie Ortlieba obecnie możemy wyodrębnić 
cztery główne linie modeli przydatnych dla podróżników 
rowerowych (pojemność jest podawana na parę sakw):
 � Back-Roller City/Sport Roller City – tylne (40 l) 

i przednie (25 l) sakwy z zamknięciem rolowanym 
przeznaczone do miasta,
 � Back-Roller/Sport Roller – tylne (40 l) i przed-

nie (25 l) sakwy z zamknięciem rolowanym,
 � Bike-Packer/Sport-Packer – tylne (42 l) i przed-

nie (30 l) sakwy z klapą, 
 � Back-Roller Pro – tylne duże sakwy o pojemności 

70 l z zamknięciem rolowanym.
Dawniej przednie sakwy nosiły przedrostek „front”, 

który obecnie został zastąpiony słowem „sport”. 
Wszystkie wymienione modele (poza linią City) są 
oferowane dodatkowo w dwóch wariantach: Plus  – 
z jednostronnie powlekanej cordury (mocniejszy ma-
teriał), oraz Classic (nieco tańszy) z  laminowanego 
poliestru (wygląda jak materiał plandekowy). Model 
Back-Roller Pro to obecnie najbardziej pojemne torby 
na rower, jakie możemy kupić.

Sakwy mają bardzo dobry autorski system mon-
tażowy QL2.1, w którym regulacja haków oraz ich 
zdjęcie (na czas transportu) nie wymagają użycia na-
rzędzi. W ten sposób szybko możemy je ściągnąć na 
czas podróży, np. samolotem, aby ich nie uszkodzić. 

Niestety wadą sakw Ortlieb jest dosyć wysoka cena wynosząca od około 550 zł 
za Back-Roller Classic do 900 zł za Back-Roller Pro Plus (w przypadku pary tyl-
nych sakw). Jeśli zależy nam na sakwach tej właśnie marki, a dysponujemy mniej-
szą kwotą pieniędzy, możemy kupić model Back Roller City, który teoretycznie jest 

Ortlieb Back-Roller City

Ortlieb Back-Roller Plus

Ortlieb Back-Roller Pro 
Classic

Ortlieb Bike-Packer Plus
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Nocleg podczas wyprawy rowerowej to jedna z najważniejszych i najtrudniej-
szych kwestii logistycznych do rozwiązania. Możliwości mamy dwie: albo 

będzie to pokój w hotelu, hostelu, pensjonacie czy też na kwaterze, albo własny 
namiot. Pierwsza opcja jest oczywiście bardziej komfortowa, ale i droższa. W nie-
których krajach czasami bardzo droga. Spanie pod namiotem (albo nawet i bez) to 
z kolei opcja dla bardziej wprawionych podróżników, pozwalająca w pełni cieszyć 
się pięknem natury. 

Hotel
Hotele znajdziemy w  każdym miejscu 
na świecie, ale pomimo przyjętej po-
wszechnie klasyfikacji standardu w po-
staci gwiazdek w różnych krajach może 
się nieco różnić ich znaczenie. W Polsce 
hotele jedno- i dwugwiazdkowe zapew-
niają minimalne wygody z możliwością 
usytuowania łazienki w korytarzu. Trzy 
gwiazdki oznaczają zdecydowaną po-
prawę komfortu, na czele z obowiązko-
wą łazienką w pokoju, recepcją czynną 
24 h, restauracją i śniadaniami. Cztery 
i pięć gwiazdek to znaczny wzrost ceny 
i luksusowe usługi.

W praktyce podczas wyjazdów wa-
kacyjnych najczęściej korzystam z hote-
li jedno-, dwu- i trzygwiazdkowych. W zależności od kraju rozpiętość cenowa za 
taki nocleg potrafi być naprawdę duża. Obecnie hotele najczęściej rezerwuję za 
pośrednictwem aplikacji Booking (więcej na temat innych aplikacji tego typu 
przeczytasz w dziale „smartfon i kompUter/aplikacje»”) – szybko, łatwo, jest 
duży wybór obiektów, a ceny mogą być często niższe, niż gdy robimy to osobiście 
w recepcji. Poza ceną warto zwrócić uwagę na opinie innych turystów korzystają-
cych wcześniej z danego hotelu. 
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 � Jednopałąkowate – pokrycie jest rozciągnięte na 
jednym, biegnącym łukiem pałąku. Występuje 
także w  wersji samonośnej, z  dodatkowym pod-
parciem dla ustabilizowania masztu. Stosowany 
jest w najmniejszych i najlżejszych modelach. Za-
pewnia dobry dostęp do wnętrza – zazwyczaj cała 
jedna ściana tworzy wejście – ale stosunkowo mało 
miejsca w środku.
 � Szałas (dwuspadowy)  – klasyczny, dawniej sto-

sowany namiot trójkątny z pionowymi masztami. 
Ze względu na swoje wady (słabe wykorzystanie 
powierzchni, wejście blokowane przez pionowy 
maszt, brak samonośnej konstrukcji) obecnie pra-
wie niewystępujący w sprzedaży.
W turystyce rowerowej najlepiej sprawdza się namiot typu igloo. Sklepiony 

kształt ścianek zapewnia całkiem dużo miejsca wewnątrz, co się przydaje, kiedy 
musimy się np. przebrać. 

Samonośny

Namioty mogą występować w wersji samonośnej: oznacza to, że można je rozbić 
bez użycia szpilek czy śledzi. To ważny parametr, bo często w podróży spotyka-
my się z bardzo twardym podłożem – kamienistym lub nawet betonowym. Wbi-

cie szpilki czy śledzia bez młotka będzie wtedy sporym wy-
zwaniem. Wolnostojącą konstrukcję po rozbiciu można 

przenieść w inne miejsce, nawet z rzeczami w środku. 
Rano, po noclegu, łatwo wytrzepać ze środka piasek 
i kurz, wystarczy unieść całą konstrukcję, trzymając 

za maszty otwartym wejściem do dołu i potrząsnąć. 

Dwupowłokowy

Wszystkie namioty są produkowane w  dwóch 
wersjach: dwupowłokowej, składającej się z  we-
wnętrznej sypialni i  zewnętrznego tropiku, oraz 
jednopowłokowej, złożonej jedynie z  jednej war-
stwy. Zdecydowanie lepsza jest pierwsza wersja. 

Namiot ze stelażem typu 
jeden pałąk

Namiot dwuspadowy

Namiot typu igloo, samonośny

Namiot dwupowłokowy
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��� W czasie wyprawy rowerowej na Nordkapp w Norwegii w nocy 
mój namiot został zalany przez ulewny deszcz. Obudziłem się, leżąc 
w kałuży wody. Z wielkiego śpiwora puchowego, z którego byłem bardzo 
dumny, została dosłownie mokra szmata, która w żaden sposób mnie nie 
chroniła przed zimnem. Jego suszenie w trakcie jazdy trwało kilka dni. 

Śpiwór najlepiej określają jego parametry izolacyjne wyrażone w postaci za-
kresu temperatury, do których dostosowany jest dany model. Do ich wyznaczenia 
stosuje się normę EN13537, która definiuje zakresy:
 � komfortu (T-comfort)  – standardowa kobieta w  wieku 25 lat, o  wzroście 

160 cm i wadze 60 kg spokojnie prześpi całą noc, nie odczuwając zimna,
 � limitu (T-limit) – przeciętny mężczyzna w wieku 25 lat, o wzroście 173 cm 

i wadze 70 kg spokojnie prześpi całą noc w pozycji skulonej,
 � ekstremalny (T-extreme)  – temperatura, poniżej której spanie w  śpiworze 

może grozić hipotermią i być niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wszyscy producenci korzystają z normy EN13537 i podają zakresy tempe-

ratury wyliczone według własnych standardów. W takich wypadkach sugerujmy 
się temperaturą oznaczoną jako „comfort”.

Na pokrycie zewnętrzne śpiwora producenci używają bardzo lekkich i moc-
nych tkanin, takich jak Pertex (w wersjach: Quantum i Quantum Pro) oraz Toray 
Airtastic. Jeśli decydujemy się na śpiwór puchowy, warto poszukać pokrytego wo-
doszczelną tkaniną membranową.

Współczesne śpiwory mają kształt mumii – zwężają się w miejscu, gdzie trzy-
mamy stopy, co sprawia, że śpiwory są lżejsze i cieplejsze. Jeśli zamierzamy podró-
żować z naszym partnerem życiowym, warto kupić dwa śpiwory z identycznymi 
zamkami po przeciwnych stronach: lewym i prawym. Będzie można je połączyć 

ze sobą: będzie cieplej i… milej.
Jeśli jedziemy do bardzo ciepłych krajów, np. Grecji, Włoch czy Turcji, 

latem warto zabrać dodatkowo specjalne turystyczne prześcieradło. 
Najlepsze są wykonane z jedwabiu i mają formę podobną do śpi-

wora (mumia). Dodatkowo możemy je stosować jako wkład-
kę do klasycznego śpiwora, co pomaga w  utrzymaniu go 

w czystości.
Pod głowę przyda się poduszka. Możemy kupić tu-

rystyczny dmuchany jasiek lub zabrać samą poszew-
kę, do której włożymy na noc bluzę polarową. Gdy 
zrobi się zimno, będziemy mieli pod ręką coś ciepłego 

do ubrania. Śpiwór puchowy
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ofercie kilka rodzajów kartuszy lepiej używać nazw związanych z fizycznym rodza-
jem interfejsu połączenia. Czasami, szczególnie w zagranicznych sklepach, może-
my się spotkać z innymi określeniami. Na przykład z nazwą normy EN 417, która 
jednak bardzo ogólnie obejmuje jednorazowe pojemniki gazowe, nie precyzując 
rodzaju połączenia. Niektórzy sprzedawcy używają symbolu EN 417 do oznacze-
nia gwintowanych pojemników gazowych. 

Tab. 7. Określenia stosowane na standardy połączenia kuchenka – kartusz 
gazowy

Nazwa Stosowane określenia Zdjęcie

Gwintowany Nakręcany, threaded, 
C100, C500, Lindal B188

Wciskany Easy 
Click

Zaciskowe, rozporowe, 
CV270, CV300, CV470, 

Campingas

Przebijany C206, Pierceable

Typu aerozol CP250, DIY, Aerosol

W praktyce najlepiej sprawdzają się kuchenki z gwintowanym połączeniem, 
w których bez problemu możemy w każdej chwili odkręcić palnik od butli, a za-
wór gazowy automatycznie ulega zamknięciu. Dzięki temu łatwiej spakować całą 
kuchenkę do bagażu. Z kolei kartusze przebijane wymagają stosunkowo dużego 
i nieporęcznego palnika ze specjalną komorą, gdzie wkładamy butlę z gazem. 

Inną sprawą jest dostępność i cena jednorazowych butli z gazem. Przebijane, 
najmniej praktyczne kartusze są tanie oraz nieco łatwiej dostępne. Szczególnie we 
Francji i Włoszech. Występują tylko w jednej pojemności 190 g i podobnie jak kar-
tusze typu aerozol, możemy je kupić w marketach, sklepach turystycznych, a także 
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Rozpalenie maszynki benzynowej (bo takiego paliwa używamy najczęściej) jest 
dosyć skomplikowane. To jedna z  wad takiej kuchenki. Najpierw trzeba specjalną 
pompką zwiększyć ciśnienie w zbiorniku, a następnie po otwarciu zaworu nalać nie-
co paliwa na palnik. Po jego zakręceniu podpalamy maszynkę. W tym momencie – 
w zależności od ilości wylanego paliwa oraz sposobu jego rozlania – zaczyna się ona 
palić mniejszym bądź większym żółto-pomarańczowym płomieniem. To najbardziej 
widowiskowy moment tej czynności – z daleka wygląda, 
jakbyśmy w obozie mieli zaczątek pożaru. Kolejny mo-
ment jest kluczowy: po wypaleniu się płomienia prawie 
do końca (co trwa około minuty) powinno udać się od-
kręcić zawór i palnik rozpocznie swoją właściwą pracę. 
To już kwestia doświadczenia: jeśli odkręcimy zawór za 
wcześnie, nie zdąży się wytworzyć odpowiednie ciśnienie 
w przewodzie i zamiast niebieskiego silnego płomienia 
znowu pojawi się żółty. Jeśli z kolei za późno odkręcimy 
zawór, będzie słychać charakterystyczny syk – wystarczy 
podpalić zapalniczką i palnik podejmie pracę. 

Mimo sporej popularności maszynki tego rodzaju 
mają kilka wad. Po pierwsze są zdecydowanie cięższe od lekkich palników gazowych. 
Po drugie, jesteśmy narażeni na wyciek śmierdzącej benzyny lub innego paliwa. Ko-
lejnym sporym minusem jest konieczność używania jej na zewnątrz ze względów bez-
pieczeństwa. Próba rozpalenia jej w namiocie może się skończyć pożarem (uwaga na 
łatwopalny materiał, z którego wykonany jest namiot). Samo urządzenie jest też sto-
sunkowo skomplikowane i należy je samodzielnie podczas podróży serwisować: czyścić 
przewód paliwowy, a przede wszystkim dyszę. Kolejnym minusem jest spory hałas 
podczas jego pracy, co jest dosyć istotne podczas noclegów na dziko. Do tego wszyst-
kiego markowe modele maszynek firm MSR, Primus czy też Optimus sporo kosztują.

��� Na początku mojej podróżniczej drogi używałem „kostki”, 
słynnej stalowej, radzieckiej maszynki benzynowej nazywanej 
też „breżniewką”. Był to bardzo udany model, funkcjonalnością 
niewiele ustępujący współczesnym. Każde jej odpalenie wiązało 
się z dreszczykiem emocji, bo wśród turystów krążyły legendy 
o wybuchających zaworach bezpieczeństwa. Potem przez wiele 
lat używałem maszynki Primus Multifuel – jednej z niewielu, które 
działają i na paliwach płynnych, i na gazie. Obecnie korzystam z jednej 
z najlepszych maszynek tego typu, jakie są w sprzedaży: MSR XGK EX.

Palnik wielopaliwowy 
z pojemnikiem na benzynę
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naleśniki) z  syropem klonowym to 
prawdziwa bomba kaloryczna. W Etio-
pii spotkamy się z  indżerą  – gąbcza-
stym kwaśnym naleśnikiem podawa-
nym z różnymi sosami. Niezbyt mi to 
smakowało, ale żadnego innego wybo-
ru często nie było. Bardzo popularne 
w  Indiach i  Pakistanie mączne plac-
ki (podobne do naszych naleśników) 
ćapati, dosa czy roti są dobrą alternatywą dla pieczywa, które jemy na co dzień. 
Z kolei w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej musimy się przyzwyczaić do 
śniadań, które wyglądają jak obiady z zupą na czele.

Jedzenie w ciągu dnia
W czasie jazdy rowerem szczególnie latem lepiej unikać obfitego i ciężkiego obiadu 
w środku dnia. Lepiej zastąpić go przegryzkami lub małymi posiłkami. W kwe-
stii ich wyboru dużo zależy od kraju, w którym jesteśmy, bo wiele z nich ma swoje 
lokalne tradycje i specjały.

Oto przykładowe nieduże posiłki, które mogą dostarczyć nam energii w środku dnia: 
 � klasyczne kanapki – w każdym kraju, w którym kupimy chleb, bułkę czy inny 

podobny wyrób, np. lepioszkę w krajach Azji Centralnej,
 � orzechy  – bardzo dobre i  zdrowe źródło energii. Wybór jest całkiem spory, 

a w krajach azjatyckich orzechy często są tańsze niż u nas,
 � suszone owoce: żurawina, morele, rodzynki, daktyle, figi, są bardzo energetyczne,
 � jogurt owocowy lub kefir z bułką – w 1996 roku w Austrii podczas pierwszej 

wyprawy rowerowej odkryłem, że połączenie półkilogramowego jogurtu owo-
cowego z bułką potrafi dać niezłego kopa. W dodatku to były jedne z nielicz-
nych względnie tanich produktów, 
 � sałatka (np. grecka) z bułką – zdrowy, a dzięki pieczywu energetyczny posiłek,
 � bułki słodkie – kupimy w każdej piekarni i sklepie spożywczym,
 � ryba z  frytkami – w czasie jazdy wzdłuż morza (np. polskim szlakiem nad-

morskim) to obowiązkowy punkt programu. Całkiem sycące danie, ale ryba 
niestety nie jest tania,
 � hot dog, zapiekanka, hamburger – unikam jedzenia typu fast food, więc to 

raczej ostateczność, ale w niektórych miejscach jest łatwo dostępne (na stacjach 
benzynowych),
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kurtkę włożyć na bluzę z długim rękawem. W odróżnieniu od kur-
tek membranowych nie szeleści, jest znacznie lżejsza i mniej krępuje 
ruchy. Natomiast w upalne dni może ochronić nas od słońca (jeśli 

tylko nie jest w ciemnym kolorze). 

Spodenki kolarskie
Wielu rowerzystów korzysta ze specjalnych obcisłych spode-
nek kolarskich z elastycznych włókien (najczęściej materia-

ły z dodatkiem lycry) z wkładką w kroku, tzw. pampersem 
(potocznie pieluchą). Kiedyś wkładkę robiono z  naturalnych 
materiałów (ircha), obecnie z  antybakteryjnych włókien synte-

tycznych. Jej zadaniem jest chronienie tego wrażliwego miejsca przed obtarciami, 
odprowadzanie potu, przeciwdziałanie rozwijaniu się bakterii oraz dzięki grubości 
częściowo amortyzowanie wstrząsów. Klasyczne obcisłe spodenki 
występują z szelkami i bez szelek. Te pierwsze nie uciskają w pa-
sie (bo nie ma tam gumy) oraz dzięki wydłużonemu krojowi 
nieco chronią przed wiatrem nerki. Minusem tej konstrukcji na-
tomiast jest utrudnione zdejmowanie ich, gdy jesteśmy ubrani 
np. w bluzę i kurtkę. Dla osób, które źle się czują w obcisłych 
spodenkach, lepszym wyborem będzie luźna ich wersja (oczywi-
ście z wkładką), którą znajdziemy w sklepach pod nazwą „spoden-
ki enduro”. Możemy też kupić bokserki z  wkładką w  kroku 
w formie bielizny, zakładane pod klasyczne szorty lub spodnie. 

Spodenki z pampersem działają najlepiej włożone bezpośred-
nio na ciało. Ponieważ w podróży codzienne ich pranie bywa 
problematyczne, możemy użyć bezszwowych majtek z technicz-
nego, oddychającego materiału. Najlepiej z aktywnymi jonami 
srebra ograniczającymi rozwój bakterii. 

Rękawiczki
Specjalne rękawiczki bez palców to charakterystyczny element stroju rowerzysty. 
Dzięki miękkiej wkładce amortyzują nieco wstrząsy, a w razie upadku chronią 
skórę na dłoniach przed otarciami. Dodatkowo zabezpieczają przed poceniem 
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Ubezpieczenie i dokumenty

#paszport
#EURO26

#ISIC
#OC

#NNW
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Aplikacje do rejestracji śladu i parametrów wycieczki

To programy, za pomocą których zarejestruje-
my cyfrowy ślad naszej wycieczki oraz jej pa-
rametry typu długość, czas, średnia prędkość 
itp. Dane są zbierane z modułu GPS znajdują-
cego się w smartfonie, stąd minimalnie mogą 
się różnić od tych, które rejestruje nasz licznik 
rowerowy. Aplikacja tego rodzaju może być 
dziennikiem naszych wycieczek rowerowych 
i pozwala się nimi dzielić z innymi użytkow-
nikami (funkcja społecznościowa). Osoby 
z zacięciem sportowym mogą ją wykorzystać 
do wirtualnego rywalizowania z innymi. Podczas wypraw rowerowych codziennie 
rano włączam program rejestrujący, a pod koniec dnia zapisuję wyniki. W ten spo-
sób po powrocie z podróży mam bardzo dokładne dane z każdego dnia wyjazdu. 

Od wielu lat największą popularnością wśród rowerzystów cieszy się aplika-
cja Strava. W darmowej wersji jest bardzo użyteczna, a płatna obejmuje między 
innymi współzawodnictwo oparte na segmentach. To wybrane odcinki tras, dla 
których jest prowadzona klasyfikacja najszybszych przejazdów. 

Co istotne, nawet jeśli przez kilka dni nie będziemy mieli połączenia z inter-
netem, Strava codziennie będzie zapisywać dane dotyczące naszych przejazdów, 
a w momencie uzyskania połączenia z siecią zapisze je na serwerze. Dzięki temu, 
nawet jeśli zgubimy w czasie wyprawy telefon, będziemy mieli wszystkie dane za-
pisane i dostępne po powrocie. 

Jeszcze do niedawna bardzo popularną aplikacją było Endomondo, ale jej właści-
ciel, firma Under Armour, pod koniec 2020 roku zastąpił ją aplikacją MapMyRide 

(dla rowerzystów). Podobne funkcjonalności zapisywania śladu 
wycieczki oraz jej parametrów mają także: Komoot, Ride with 
GPS, Naviki oraz Sport Tracker.

Dodatkowo producenci oferują dedykowane aplikacje do 
swoich urządzeń typu GPS oraz zegarki monitorujące (Garmin 
Connect, Polar Flow, Lezyne Ally, Bryton Active, Suunto), 

a także do smartfonów (Google Fit, Apple 
Health, Samsung Health itp.). Biorąc jed-
nak pod uwagę, że tego typu sprzęt co jakiś 
czas zmieniamy, lepiej zdać się na wcześniej 
wymienione programy uniwersalne, niepo-
wiązane z żadnym producentem sprzętu. 

Strava Naviki
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Przetestowałem kilka rozwiązań od prostych wykona-
nych z silikonu po dedykowane uchwyty do konkret-
nych modeli telefonów. Problem rozwiązał się wraz ze 
znalezieniem aluminiowych uchwytów GUB produ-
kowanych w Chinach. Są oferowane w kilku mode-
lach (np. G-86, G-83 czy G-81) nieznacznie różnią-
cych się konstrukcją, ważą po około 100 g i bardzo 
pewnie trzymają smartfon na kierownicy. Co istotne, 
wkładam i wyjmuję go jedną ręką, więc w czasie jaz-
dy mogę użyć telefonu do zrobienia zdjęcia. Jedyną 
wadą tego rozwiązania jest brak zabezpieczenia tele-
fonu przed deszczem, dlatego tak istotny dla mnie 
jest parametr wodoszczelności telefonu podczas jego 
zakupu. Za pomocą uchwytu GUB możemy przymo-
cować smartfon pionowo, poziomo, do kierownicy, 
wspornika, a także do kapsla wspornika kierownicy.

Wśród rowerzystów popularne jest także dobre mocowanie Quad Lock składa-
jące się z uchwytu montowanego do kierownicy oraz gniazda naklejanego na tylną 
ściankę telefonu lub będącego częścią futerału, do którego wkładamy smartfon. 

Innym pomysłem jest trzymanie telefonu w torebce z przeźroczystym okien-
kiem mocowanej na górnej rurze ramy roweru tuż przy wsporniku kierownicy. 
Wadą tego rozwiązania jest utrudnione wyjmowanie go. Z kolei zaletą może być 
zabezpieczenie przed deszczem, jeśli torebka jest wodoszczelna.

USB OTG 
Jedną z największych wad pierwszych smartfonów był 
brak prostej możliwości przesyłania danych i podłą-
czania urządzeń typu pendrive czy czytniki pamięci 
poprzez port USB używany do ładowania. Teoretycz-
nie standard USB On-The-Go (OTG) jest znany już 
od 2001 roku, ale dopiero od niedawna jest imple-

mentowany w większości telefonów. Umożliwia podłączenie do niego innych urzą-
dzeń przez klasyczne złącze USB służące do ładowania. W tym celu musimy kupić 
specjalny kabel USB OTG, który z  jednej strony ma wtyczkę micro-USB lub 
USB-C pasującą do naszego telefonu, a z drugiej klasyczne gniazdo USB typu A. 
Dzięki temu będziemy mogli podłączyć np. czytnik kart SD, aby zgrać zrobione 

Uchwyt GUB

Uchwyt Quad Lock
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Kable i przejściówki 
Urządzenia do ładowarek podłączamy zazwyczaj za pomocą kabla USB 5V dobrze 
znanego z komputerów, w których od wielu już lat znajdują się charakterystyczne 
prostokątne gniazda tego typu (USB-A). Początkowo standard USB miał uprościć 
problem różnych wtyczek i gniazd ładowania w telefonach, ale z czasem sytuacja się 
znowu skomplikowała i obecnie możemy spotkać się z kilko-
ma typami złączy tego typu służącymi (między innymi) do 
ładowania. Powoduje to konieczność zabierania na wyjazd kil-
ku różnych kabli dostosowanych do naszych urządzeń. Doce-
lowo prawdopodobnie upowszechni się typ USB-C, ale póki 
co możemy mieć do czynienia z następującymi standardami.

Tab. 13. Rodzaje złączy

Nazwa Zdjęcie Opis

Micro-USB
Do niedawna najpopularniejsze 
złącze używane w smartfonach

Micro-USB 
SuperSpeed

Używane do transmisji danych 
w dyskach przenośnych

Mini-USB
Stosowane często w ładowalnych 

lampkach rowerowych oraz aparatach 
fotograficznych i kamerach

USB-C
Obecnie najpopularniejsze złącze 

w nowych smartfonach oraz 
powerbankach

Lightning
Złącze stosowane w smartfonach 

i tabletach firmy Apple

Dwa gniazda USB-A



260 ���  Zasilanie na wyprawie

Pomimo wad wydaje się, że ładowarki tego typu mają przyszłość i będą powsta-
wały kolejne ulepszone modele. 

��� Rada: Dynamo razem z ładowarką sprawdzi się tylko wtedy, 
gdy nasza trasa nie jest zbyt górzysta. 

Panel słoneczny
Ładowarka solarna najczęściej jest w formie rozkładanego panelu składającego się 
z kilku części, np. od dwóch do pięciu. Uzyskanie prądu nie wiąże się z żadnym 
wysiłkiem z naszej strony; potrzebne jest tylko i  aż słońce. Jego używanie, jak 
sama nazwa wskazuje, ma sens tylko w takim miejscu, gdzie możemy się spodzie-
wać dobrej pogody przez co najmniej kilka godzin dziennie. Każda najmniej-
sza chmurka powoduje znaczący spadek wydajności panelu. Mało tego, bardzo 
ważne jest, aby cała powierzchnia panelu „widziała” słońce. Jeśli – chcąc, aby 
ładowanie odbywało się w czasie jazdy – położymy go na sakwach rowerowych 
w  taki sposób, że tylko połowa powierzchni będzie skierowana do słońca, nie 
będzie działał. Zasłonięcie jednej trzeciej powierzchni z kolei powoduje spadek 
wydajności o połowę. 

Podstawowym parametrem panelu słonecznego jest jego moc, która oczywiście 
ściśle wiąże się z powierzchnią i wagą. Aby urządzenie było użyteczne, powinno 
mieć minimum od 15 do 20 W mocy. Ładowarka udostępnia prąd poprzez stan-
dardowe gniazdo USB A (najlepiej sprawdzają się dwie sztuki) lub przez gniazdo 
zapalniczki samochodowej (12 V). W tym drugim przypadku musimy mieć przej-
ściówkę na USB 5 V, aby było możliwe ładowanie za pomocą tego złącza. Podobnie 
jak w przypadku dynama, najlepiej w ciągu dnia ładować powerbank, który wie-

czorem wykorzystamy do naładowania 
pozostałych urządzeń. Niektóre panele 
mają od razu wbudowany powerbank.

Od kilku lat używam paneli trzyseg-
mentowych o mocy 20 W i wadze oko-
ło 600 g z dwoma wyjściami USB. Bez 
większych problemów jestem w  stanie 
ładować powerbank na tyle, aby zasi-
lić wszystkie urządzenia, które mam. 
Ponieważ rano często jest bezchmurna Panel słoneczny 20 W
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internet pod numer stacjonarny lub komórkowy w dowolnym kraju. Koszt takiego 
połączenia (przez internet) jest wielokrotnie niższy niż rozmowy międzynarodowej 
lub w roamingu. Więcej na ten temat w rozdziale „smartfon i kompUter»”.

Wi-Fi Calling 
Niektórzy operatorzy udostępniają usługę Wi-Fi Calling, która umożliwia korzy-
stanie z telefonów komórkowych bez dostępu do nadajników GSM. Najpierw 
pobieramy specjalną aplikację udostępnianą przez naszego operatora oraz aktywu-
jemy usługę, dzwoniąc do biura obsługi klienta lub wysyłając specjalnego SMS-a. 
Niektóre telefony mogą mieć zaimplementowane to rozwiązanie w oprogramo-
waniu systemowym – wtedy niczego nie musimy instalować. Używając tej tech-
nologii, możemy za granicą w zasięgu sieci wi-fi (i internetu) dzwonić pod inne 
numery telefonów. Najważniejsza zaleta polega na tym, że rozmowa jest rozliczana, 
jakby odbywała się z naszej macierzystej sieci komórkowej. Dzwoniąc przez Wi-Fi 
Calling np. ze Szwajcarii do Polski, zapłacimy tyle samo, ile za rozmowę w Polsce. 
Dzwoniąc z Rosji do Norwegii, zapłacimy tyle, ile z Polski do Norwegii. Co istot-
ne, nasz rozmówca zobaczy na ekranie swojego telefonu numer telefonu przypisa-
ny do naszej karty SIM, jakbyśmy dzwonili, korzystając z sieci GSM. 

Komunikator satelitarny
Urządzenie tego typu komunikuje się ze światem zewnętrznym 
za pomocą łącza satelitarnego, w zasięgu którego jesteśmy pra-
wie w każdym zakątku świata. Można powiedzieć, że komuni-
katory satelitarne to bardzo uproszczone telefony satelitarne do 
komunikacji tekstowej, pozbawione możliwości rozmów gło-
sowych. Prostsze modele, np. SPOT Gen3 oraz SPOT Gen4, 
oferują ograniczoną łączność jednokierunkową: możemy wy-
słać trzy wcześniej zdefiniowane wiadomości na dowolny adres e-mail lub pod numer 
telefonu (przyjdzie w formie wiadomości SMS). Co ważne, wszystkie tego typu urzą-
dzenia wysyłają na serwer co pewien, zdefiniowany wcześniej, czas nasze współrzędne 
GPS, tak że inne osoby mogą śledzić stale naszą bieżącą pozycję na mapie. SPOT X 
oraz Garmin inReach dodatkowo pozwalają na komunikację dwukierunkową, więc 
prawie z dowolnego miejsca na świecie możemy wysyłać krótkie wiadomości oraz je 

SPOT Gen3
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mocowania bagażu na tylnym bagaż-
niku. Najlepiej zapakować dwie sztuki 
plus jedną awaryjną. 

Flaga
Na zagraniczne wyjazdy zawsze zabie-
ram małą flagę Polski. Po przejeździe do 
kraju docelowego szukam drewnianego 
patyka, który razem z flagą mocuję do 
tylnej lewej sakwy, tak aby była dobrze 
widoczna dla innych na drodze. Dzięki 
niej spotkani rodacy wiedzą, że pocho-
dzę z Polski, i czasami specjalnie się za-
trzymują, aby porozmawiać. W trakcie 
długich – szczególnie samotnych – wy-
praw jest to bardzo miłe. 

Scyzoryk
Po wielu latach jeżdżenia z solidnym nożem 
outdoorowym doszedłem do wniosku, że 
mogę spokojnie z niego zrezygnować i od-
chudzić nieco bagaż. Znacznie bardziej uży-
teczny w  codziennym życiu wyprawowym 
jest zwykły scyzoryk z ostrzem o długo-
ści minimum 90 mm. Głównie używa się 
go do krojenia i smarowania pieczywa oraz 

obierania i  krojenia warzyw i  owoców. Od 
wielu lat używam do tego rozbudowanego 

szwajcarskiego scyzoryka Victorinox Han-
dyman, który poza ostrzem ma 22 bardzo 
użyteczne narzędzia np.: minikombinerki, 

piłę, pilnik, nożyczki oraz oczywiście otwie-
racz do butelek i puszek. 
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Mapy cyfrowe

��� W 2017 roku w Izraelu chciałem przemierzyć pustynię 
Negew na rowerze typu fatbike z północy na południe, jadąc wadi – 
wyschniętymi korytami okresowych rzek. Na mapie papierowej były 
zaznaczone tylko drogi asfaltowe, z których nie chciałem korzystać. 
Okazało się, że na cyfrowych mapach OpenStreetMap wyznaczone 
są setki kilometrów szlaków po bezdrożach przez sam środek pustyni. 
Porównując te dane z mapami satelitarnymi, mogłem wybrać drogi, 
które wyglądały na przejezdne rowerem. W rzeczywistości wszystkie 
te dane sprawdziły się, a na pustynnych szlakach spotykałem izraelskich 
turystów pokonujących je samochodami terenowymi oraz motocyklami.

Na pierwszy rzut oka temat cyfrowych map jest skomplikowany, gdyż do dys-
pozycji mamy kilkanaście aplikacji tego typu na smartfony plus dziesiątki różnych 
stron internetowych z mapami, a do tego jeszcze dochodzą urządzenia typu GPS 
mające także własne mapy. Kluczem do zrozumienia tematu jest pojęcie podkładu 
mapowego. To z nich korzystają zarówno aplikacje na smartfonie, jak i różne serwi-
sy internetowe. Zdecydowanie najpopularniejszymi podkładami są OpenStreetMap 
oraz Google Map, trudno zresztą sobie wyobrazić, aby każdy producent programu 
czy aplikacji był w stanie samodzielnie tworzyć mapę całego świata.

Podkłady mapowe stosowane na stronach internetowych, aplikacjach na smart-
fona oraz w urządzeniach do nawigacji (GPS):
 � Google Map – mapa stworzona przez komercyjną firmę Google, obejmują-

ca pokryciem cały świat, bardzo często aktualizowana, routowalna, bezpłatna 
dla niekomercyjnych użytkowników, w skład mapy wchodzą zdjęcia satelitarne 
oraz Street View – panoramiczny widok z poziomu ulicy (nie dla wszystkich 
krajów).
 � OpenStreetMap – darmowa dokładna mapa świata tworzona i  edytowana 

przez społeczność internetową.
 � Here WeGo – mapy stworzone przez Nokię, a następnie przejęte przez grupę 

koncernów motoryzacyjnych. 
 � UMP-pcPL (Uzupełniająca Mapa Polski – prawie cała Polska) – polski projekt 

społecznościowy stworzenia otwartej mapy wektorowej dedykowanej do od-
biorników GPS firmy Garmin.
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Kulminacją podjazdu w górskim obszarze jest 
przełęcz zazwyczaj oznakowana nawet na mapach 
o małej skali.

��� Rada: W niektórych aplikacjach 
po zaplanowaniu trasy możemy zobaczyć 
jej profil wysokościowy pokazujący 
obrazowo czekające nas podjazdy i zjazdy.

Lasy, pola

Lasy na mapie są zaznaczone jako zielo-
ny obszar, a pola jako biały. Informacja 
ta jest istotna, kiedy wieje silniejszy wiatr, 
przed którym osłonią nas drzewa, lub 
w upalny dzień, gdy zieleń da nam trochę 
cienia i ochłody. 

Jeziora i rzeki

Charakterystycznymi elementami map są jeziora 
oraz rzeki. Jest duża szansa, że droga położona tuż 
nad zbiornikiem wodnym będzie malownicza 
i widokowa. Jeśli teren nie jest górzysty, powin-
na być też płaska. Z kolei jeśli na mapie widzimy, 
że nasza trasa prowadzi wzdłuż rzeki, na pew-
no będziemy pedałować pod górę lub zjeżdżać. 
Musimy się tylko zorientować, w którym kierunku 
płynie woda. 

Maszty, krzyże, kaplice, wiatraki, przystanki

Na dokładniejszych mapach możemy znaleźć maszty, które zazwyczaj są umiesz-
czanie na szczytach wzgórz. Razem z krzyżami, kaplicami i przystankami to bardzo 
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Idealnie, jeśli ma tzw. szybkozłączkę, która umożliwia szybkie zamontowanie 
aparatu na statywie. 

Uzupełnieniem statywu jest pilot bezprzewodowy, który pozwala na zrobienie 
zdalnie zdjęcia. Jeśli go nie mamy, możemy skorzystać z samowyzwalacza i serii zdjęć. 

Zestaw fotograficzny globtrotera
Przy takiej mnogości urządzeń rejestrujących obraz możemy zabrać ze sobą w po-
dróż kilka rodzajów aparatów. W razie utraty lub uszkodzenia jednego z nich, nie 
pozostajemy pozbawieni sprzętu.

Dla mnie podstawowym aparatem 
używanym w  podróży rowerowej jest 
lustrzanka z matrycą APS-C z dwoma 
obiektywami: 17–50 ze światłem 2,8 
oraz 50–150 także ze światłem 2,8. Do 
szerokich kadrów oraz filmowania wykorzystuję kamerę GoPro z mocowaniami 
na głowę, klatkę piersiową oraz ramę roweru. Dodatkowo oczywiście wspoma-
gam się aparatem w smartfonie, który umożliwia błyskawiczną publikację zdjęć 
przez internet. 

��� Jak robić 
dobre zdjęcia podczas 
wyprawy rowerowej
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Nachylenie drogi

Na niektórych drogach spotkamy się z  informacją o  procentowym 
określeniu nachylenia wzniesienia. Wartość rzędu 6–8 proc. dla wielu 
rowerzystów jest już sporym wyzwaniem. Niektórzy schodzą z siodeł-
ka i rozpoczynają prowadzenie roweru. Alpejskie wysokogórskie drogi 
(np. Großglockner-Hochalpenstraße na 
przełęcz Hochtor 2500 m n.p.m. w Au-

strii) mają nachylenie do 10–12 proc. Spo-
tkałem się też z wartościami dochodzącymi do 
14–16 proc. Na tych drogach często obowią-
zuje już zakaz wjazdu dla samochodów z przy-
czepami i kamperów. Kiedy na lokalnej drodze 

zobaczyłem znak 20 proc. nachylenia, praktycznie nie 
byłem w stanie podjechać pod górę z sakwami.

Stromo

Kiedy droga staje dęba i robi się tak stromo, że z tru-
dem pedałujemy na najniższym biegu, możemy zasto-
sować wariant jazdy zygzakiem. Polega on na trawer-
sowaniu zbocza od jednej do drugiej krawędzi drogi. 
Dzięki temu nachylenie toru, którym będziemy je-
chać, stanie się mniejsze, a  jedynie podczas zakręca-
nia przy brzegu szosy musimy włożyć więcej wysiłku 
w manewr. Ta strategia jest możliwa do zastosowania 
jedynie wtedy, kiedy na drodze panuje niewielki ruch.

Oczywiście zawsze możemy zejść z  roweru i  go 
prowadzić. W takim wypadku zużyjemy mniej ener-
gii, niż pedałując, i mniej się zmęczymy. 

Zakręt

Na stromych i długich podjazdach serpentynami często spotkamy się z zakrętami 
typu agrafka, kiedy droga skręca pod kątem 180º. W takim miejscu wewnętrzna 
jego część jest bardzo stroma i trudna do pokonania obciążonym rowerem. Znacz-
nie łatwiej będzie nam przejechać po maksymalnie zewnętrznym obrzeżu. 
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pewnie kierowali rowerem i nie pozwa-
lali na zbytnie „myszkowanie” przed-
niego koła. Wjeżdżając w  piaszczysty 
teren, zredukujmy przełożenie na niższe 
(bliskie takiemu, na jakim podjeżdżamy 
pod górkę), przygotujmy się na znaczną 
redukcję prędkości i  od razu rozpocz-
nijmy pedałowanie. Skupmy się przede 
wszystkim na kierownicy i starajmy się 
wyszukiwać twardsze miejsca na drodze. 
Unikajmy gwałtownych skrętów. Jeśli 
musimy zmienić kierunek jazdy, zrób-
my to po jak największym łuku. Jeśli 
mamy bardzo obciążony rower, jazda po piasku będzie trudniejsza. Warto starać się 
doskonalić technikę, tak aby jak najdłużej udawało się utrzymać równowagę. Kiedy 
ją stracimy i się podeprzemy nogą, trudno będzie ruszyć od nowa. 

Osobną sprawą jest jazda rowerem po plaży. Właśnie tutaj ujawniają się zale-
ty fatbike’ów, którymi można jeździć nawet po zupełnie sypkiej nawierzchni. Dla 
posiadaczy zwykłych rowerów pozostaje jedynie szansa wykorzystania wąskiego 
pasa piasku w miejscu, gdzie woda styka się z brzegiem. Zazwyczaj jest on moc-
no ubity przez fale i bez większego problemu można jechać wzdłuż plaży nawet 
z sakwami. Oczywiście i tutaj sprawdza się zasada mocnego i pewnego trzymania 
kierownicy na wypadek, gdyby koło ugrzęzło głębiej, szczególnie podczas skręcania. 

Pamiętajmy, że rower bardzo nie lubi piasku. Dokładniej mówiąc, nie lubi go 
układ napędowy: łańcuch, zębatki i przerzutki. Mechanizm ten jest zupełnie lub 
częściowo otwarty (nie dotyczy to przełożeń w piaście), co w połączeniu z olejem 
pokrywającym łańcuch sprawia, że łatwo obkleja się krzemowymi ziarenkami. 

��� Rada: Jazda po piasku wymaga pewnego trzymania kierownicy 
i niezbyt dużej prędkości. 

Pod wiatr
Każdy, najmniejszy nawet podjazd pod wzniesienie odpłaci nam się nagrodą w po-
staci zjazdu, niestety z przeciwnym wiatrem jest zupełnie inaczej. Gdy wieje tzw. 
mordewind (od słów „w mordę” i z ang. „wiatr”), praktycznie cały nasz wysiłek idzie 
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��� Rada: Podczas jazdy w upalne dni zwróćmy uwagę na kolor 
naszego moczu. Ciemna barwa oznacza, że jesteśmy już odwodnieni.

��� CIEKAWOSTKA: W krajach arabskich oraz Bliskiego Wschodu 
podczas upałów serwuje się gorącą słodką herbatę, często 
z dodatkiem świeżej mięty. Warto spróbować tego, wydawałoby się, 
paradoksalnego sposobu na wysoką temperaturę. 

W zimnie
Wyjazdy na wycieczki rowerowe kojarzą się z  ładną oraz ciepłą pogodą, ale zawsze 
może się zdarzyć, że będziemy musieli jechać, kiedy jest chłodniej. W sakwie, nieza-
leżnie od prognozy pogody, musimy mieć coś cieplejszego do ubrania. Latem bluza 
z długim rękawem powinna wystarczyć. Jednak nawet w sierpniu w Polsce tempera-
tura wieczorem potrafi spaść do 10°C, dlatego warto mieć zawsze ze sobą, nawet na 
jednodniowej wycieczce, ciepłą polarową bluzę, buff na szyję, kurtkę przeciwdeszczo-
wą lub kurteczkę przeciwwiatrową. Gdy zaś spodziewamy się temperatury poniżej 
10°C, zabierzmy długie getry lub specjalne spodnie kolarskie z lycry oraz rękawiczki 
z długimi palcami. Zestaw taki nie waży dużo, a wcześniej czy później się przyda. 

Zimno to nie tylko niska 
wartość temperatury. Każdy 
z nas nieco inaczej je odczuwa: 
dla jednego 16°C to ciepło, 
a dla kogoś innego już całkiem 
chłodno. Odczuwanie zimna 
zależy także od:
 � zmęczenia – im bardziej 

jesteśmy wyczerpani, tym 
będzie nam chłodniej,
 � wiatru – ma bardzo duży 

wpływ na utratę ciepła,
 � wilgoci – im wyższa, tym 

większy chłód odczuwamy,
 � płci – kobiety często marz-

ną bardziej niż mężczyźni.
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przestanie padać. Na buty możemy nałożyć specjalne przeciwdeszczowe ochra-
niacze. Dłonie ocieplam rękawiczkami z długimi palcami. W ten sposób główną 
część tułowia oraz ramiona mam suche i dogrzane. 

W czasie jazdy uważajmy na kałuże – mogą kryć niespodzianki takie jak otwar-
te studzienki kanalizacyjne lub nierówności terenu. Jeśli jedziemy po mokrym, 
idealnie gładkim asfalcie, łatwo o poślizg. W deszczu manewr hamowania wyko-
nujmy wcześniej, przed zakrętem, a nie w jego trakcie. Awaryjne hamowanie na 
mokrej drodze w zakręcie zazwyczaj kończy się poślizgiem i upadkiem.

Rower warto wyposażyć w błotniki, jeśli ich nie zamontowano fabrycznie. Bar-
dzo istotna jest ich długość – aby działały, powinny obejmować dużą część obwodu 
koła. Więcej o nich przeczytasz w rozdziale „rower na wyprawę/błotniki»”.

Tarka
Tzw. tarka do pary z wiatrem w twarz to 
dwa największe koszmary rowerzystów. 
To długa seria małych, regularnych, 
falistych, poprzecznych nierówności 
na drodze, po których jedzie się bardzo 
niekomfortowo. Powstaje zazwyczaj na 
drogach piaszczysto-szutrowych, tam 
gdzie samochody przemieszczają się 
szybko. To one ją tworzą. Gdy jedzie-
my po tarce na rowerze, przednie i tyl-

ne koło zazwyczaj podskakują w różnym rytmie na nierównościach, co powoduje 
jeszcze większą frustrację. Samochody takie odcinki przejeżdżają z dużą prędkością, 
niejako przelatując nad pofałdowaną drogą. Na rowerze jest to trudno wykonalne. 

Najlepszą radą na takie odcinki jest ich unikanie, jazda poboczem, tam, gdzie 
nie zdążyły się wytworzyć nierówności. Czasami jest to jednak niemożliwe i wtedy 
pozostaje zaciśnięcie zębów i powolna jazda w dziwacznym rytmie.

Ruch samochodowy
Jako rowerzyści jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i często – gdy nie ma wy-
dzielonej drogi rowerowej – musimy korzystać z jezdni wspólnie z innymi pojazdami. 



342 ���  Lista rzeczy do zabrania

Biwakowe

namiot 1
podłoga dodatkowa pod namiot 1
karimata 1
karimatka 1
śpiwór 1
poszewka na jasiek 1
prześcieradło jedwabne 1
płachta na rower 1

Kuchenne

palnik z gazem/benzyna 1
butla (kartusz) z gazem/na benzynę 1
zapasowa butla gaz/z benzyną 1
grzałka 1
menażki – komplet 1
talerz plastikowy 1
kubek metalowy 1
worek na wodę 2
dziwka (uchwyt do menażki) 1
łyżkowidelec 2
zapalniczka 2
nóż duży/scyzoryk 1
ściereczka kuchenna 1
cerata 1
gąbka-myjka 1
szczelny pojemnik 500 ml 1
płyn do mycia naczyń 1
ręcznik papierowy 1

Rowerowe

rower 1
sakwy 5
mapnik na sakwę na kierownicę 1
uchwyt na telefon na kierownicę do roweru 1
gumy do mocowania – ekspandery 3
bidon 3


