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Jazda na rolkach już od wielu lat związała się na stałe z polskim miejskim krajobrazem. Kiedy tylko
topnieją ostatnie śniegi, na ulice naszych miast wyjeżdżają setki rolkarzy. Niektórzy dojeżdżają w ten
sposób do pracy i szkoły, inni traktują jazdę jako rekreację i utrzymanie swego organizmu w dobrej
kondycji. Z każdym rokiem takich osób jest coraz więcej. Jazda na rolkach należy do tego rodzaju
sportów, które ciężko zaklasyfikować do jednej dziedziny. Wynika to przede wszystkim z
różnorodności sprzętu oraz niezliczonych wprost możliwości jego wykorzystania. Jeśli chodzi o
infrastrukturę powierzchni do jazdy, to w zależności od dyscypliny może się ona różnić, jednak
generalnie do jazdy na rolkach idealna jest płaska i twarda nawierzchnia, bez dziur i wybrzuszeń,
która pozwala na płynną jazdę. Świetnie nadaje się do tego asfalt lub parkiet.

Wstęp

Trochę o jeździe na rolkach

Ja i Rolki

Na rolkach jeżdżę od  7. roku życia. Na poważnie treningami zająłem się około 18. roku życia. Wtedy
też zacząłem ćwiczyć slalom i freeride. Do dzisiaj staram się pracować nad techniką i nowymi
sposobami jazdy na rolkach oraz rozszerzać swój wachlarz umiejętności. Jako doświadczony rolkarz,
założyciel Białostockiego Stowarzyszenia Rolkarskiego oraz Nightskating Białystok, a także instruktor
jazdy na rolkach, mam świadomość problemów, jakie czekają adeptów tejże dyscypliny. Spotkałem
się z nimi na własnej drodze, a także przy okazji nauki moich podopiecznych. Każdy ma trochę inne
predyspozycje i problemy, jednak na ogół są one powtarzalne. To co wyróżnia dobrego instruktora to
umiejętność wykorzystania zarówno mocnych, jak i słabych stron, do jak najszybszego wzrostu
umiejętności podopiecznego.

O autorze

Programista z zawodu. Sportowiec z zamiłowania. Działacz społeczny z wewnętrznego przymusu.
Od kilku lat z sukcesami na zawodach trenuję polską dyscyplinę sztuk walki Koluchstyl. Działałem w
Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości. Lubię stawiać sobie wyzwania i próbować nowych rzeczy.
Od kilkunastu lat jestem wegetarianinem. W wolnym czasie lubię grać w gry wideo.

Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować mojej mamie, która wiele razy przeglądała tego e-booka i dawała
mi pomysły na dalsze działanie. To ona zaszczepiła we mnie pasję do odkrywania świata i podążania
swoją drogą. Dziękuję Mamo!

Dziękuję także Kamilowi Klimaszewskiemu (Kamil Klimaszewski Fotografia) i Patrycji Boreckiej
(@patrycjaboreckaphotography), którzy udostępnili mi zdjęcia ze swojego archiwum.
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Wiedza elementarna

Na początek warto nakreślić czym w ogóle jest wrotkarstwo. Jest ono typem sportu, który obejmuje
różne dyscypliny, w których używa się rolek lub wrotek.

Same dyscypliny można wymieniać bez końca. Jazda rekreacyjna, jazda agresywna (jazda na
skateparku “po poręczach”, murkach itp.), freestyle slalom, hokej na rolkach, roller derby, jazda
szybka, czy downhill to jedynie wybrani przedstawiciele tej szerokiej grupy sportów. Jeśli chodzi o
zakres dyscyplin wrotkarstwa, nie ma jasnego podziału, odgórnie narzuconego. Podział zależy raczej
od poszczególnych organizacji, działających regionalnie, krajowo i światowo. W Polsce
najważniejszy jest podział według dwóch organizacji: Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
(PZSW) i Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich (FIRS).

Jak można zauważyć, podziały te różnią się między sobą. Wynika to prawdopodobnie z małej
popularności niektórych z tych dyscyplin w Polsce, i dlatego póki co nie potrzebują one u nas
reprezentacji.

PZSW FIRS

Hokej
Hokej na rolkach

Hokej na wrotkach

Slalom na rolkach

Jazda agresywna

Freestyle Slalom
Slalom na wrotkach

Jazda agresywna

Jazda szybka Jazda szybka

Inline Alpine Inline Alpine

Deskorolka Deskorolka

- Jazda artystyczna

- Inline Downhill

- Roller Derby

Tabela 1: Podział dyscyplin wrotkarskich wg Polskiego związku Sportów Wrotkarskich oraz Międzynarodowej
Federacji Sportów Wrotkarskich.

Źródło: https://pzsw.org/, http://www.worldskate.org/
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Wszystkie informacje w tym rozdziale zebrane zostały z ogólnodostępnych źródeł internetowych
anglojęzycznych i polskojęzycznych. 
Głównym motywem powstania rolek była prawdopodobnie frustracja łyżwiarzy, spowodowana
brakiem możliwości uprawiania ulubionego sportu w czasie kiedy nie było lodu. Możliwe, że
podejmowane przez nich były próby wykonania butów z kółkami domowymi sposobami. Natomiast
pierwsze "udokumentowane" rolki były stworzone przez Belga, Johna Josepha Merlina w XVIII wieku.
Historia ta prezentowana jest różnie, w zależności od źródła, dlatego przedstawiona tu jest jej jedna z
prawdopodobnych wersji. Merlin skonstruował je, aby promować swoje instrumenty muzyczne
przez zwrócenie na siebie uwagi, dzięki jeździe na rolkach. W czasie balu przebierańców
spowodował drobny incydent wpadając na lustro i uszkadzając instrument, który trzymał. Był to
pierwszy w historii przykład, jak ważna jest w jeździe na rolkach umiejętność hamowania. W 1819
roku francuz Charles-Louis Petibled otrzymał pierwszy patent na rolki. Jego model miał trzy
drewniane lub metalowe koła, umieszczone wzdłuż jednej linii. Koła były połączone z drewnianym
blokiem mocowanym do buta. Rolki te miały ograniczoną popularność. Jazda w nich była trudna, tak
samo jak i zatrzymywanie się.

Rys. 1: Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić jazdę na rolkach z drewnianymi kołami, ale kiedyś alternatywy
nie istniały.

Pierwsze rolki, które rzeczywiście mogły się sprawdzić w praktyce, były zaprojektowane przez Jamesa
Plimptona w 1863 r., który zmienił podejście i zamiast używania kół w jednej linii zastosował po dwa
koła w dwóch liniach. W ten sposób powstały wrotki, i już wkrótce Stany Zjednoczone oraz
zachodnią Europę ogarnął wrotkowy szał. Wrotkowiska były budowane zarówno w małych, jak i
dużych miastach. W końcówce XX wieku wrotkowiska otwarte w Chicago Coliseum (trzy kryte areny
w Chicago służące, jako miejsca wydarzeń sportowych) oraz Madison Square Garden (jedna z
najbardziej znanych hal widowiskowo sportowych w Nowym Jorku) zgromadziły w czasie inauguracji
tysiące ludzi. I tak zaczęła się złota era wrotkarstwa, która trwała następne 80 lat. Wrotki
Plimptona były cały czas ulepszane. W latach 80-tych XIX wieku, do konstrukcji koła zostały  dodane
łożyska kulkowe, a w latach 50-tych XX wieku do szerokiego zastosowania weszły przednie
hamulce. W latach 60-tych XX wieku standardowe koła drewniane lub metalowe, zostały zastąpione
powszechnie już używanymi kołami poliuretanowymi, które były lżejsze i lepiej trzymały się
nawierzchni. W latach 80-tych XX wieku wrotkarstwo dostało drugie życie, dzięki stworzeniu rolek
nowej generacji przez Scotta i Brennana Olsonów, założycieli firmy Rollerblade. Zaprojektowali oni
rolki z czterema kołami, których bazą były lekkie materiały sztuczne. Dodali także klamry, które w
łatwy sposób pozwalały na regulację siły zapięcia.

Historia wrotkarstwa
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Jeśli chodzi o Polskę to najpierw "na salony" trafiły wrotki. Już w 1913 r. otwarto pierwsze
wrotkowisko w Warszawie, w Dolince Szwajcarskiej. To właśnie w tym miejscu działało Warszawskie
Towarzystwo Łyżwiarskie, którego powstanie datuje się na rok 1893. WTŁ propagowało przede
wszystkim łyżwiarstwo, ale nie tylko. Jeżdżono także na wrotkach, uprawiano gimnastykę, szermierkę
oraz tenis. Jednym z głównych działaczy WTŁ był Emil Schönfeld, inżynier technolog, przemysłowiec i
działacz społeczny urodzony w Łowiczu. Zdaje się, że WTŁ było jego największą pasją życiową. O
pozwolenie na jego założenie zabiegał przez blisko pięć lat, a po zatwierdzeniu statutu 10 lipca 1893 r.
został pierwszym jego prezesem. W swojej działalności sportowo-społecznej szerzył idee
patriotyczne, co prawdopodobnie spowodowało w 1900 r. jego usunięcie z funkcji prezesa, którą
przejął po nim Maurycy Zamoyski.

Rys. 2: Wrotkowisko w Salonie Wielkiej Alei w Dolinie Szwajcarskiej, II poł. XIX w
Źródło: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/wrotkowisko-w-salonie-wielkiej-alei-w-dolinie-szwajcarskiej-ii-pol-xix-w

W dzisiejszych czasach to rolki wiodą prym w popularności. W ostatnich latach trend jazdy na
rolkach stale wzrasta. Widać coraz więcej osób, które aktywnie uprawiają tę dyscyplinę sportu
zarówno typowo rekreacyjnie, jak i trenując. Jest to wynik współpracy wielu osób. Dzięki prężnemu
działaniu stowarzyszeń, nightskatingów, projektu “I love rolki” oraz innych organizacji i wydarzeń
jazda na rolkach jest szeroko popularyzowana. Organizacje i wydarzenia promujące jazdę na rolkach
to m.in.: lokalne stowarzyszenia rolkowe, kluby sportowe, nightskatingi, czyli nocne przejazdy
rolkarzy ulicami miasta, darmowe warsztaty, zawody sportowe i grupy amatorów jazdy zrzeszające
się na Facebooku. Wszystkie te formy sprawiają, że coraz więcej dorosłych i dzieci osób interesuje
się tym nowym sportem, podejmując wyzwanie nauczenia się jazdy na rolkach, co wiąże się z
promocją aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Rys. 3: Sport to zdrowie (w umiarkowanych ilościach)

Sytuacja wrotkarstwa w Polsce
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Teorię o wzrastającym zainteresowaniu jazda na rolkach potwierdzają m.in. statystyki nightskatingów
z Białegostoku i Warszawy. Jak widać frekwencja co roku jest inna, natomiast 38266 osób w ciągu 10
przejazdów w 2015 roku na Nightskating Warszawa to imponująca ilość osób. Trend wzrastający
widać także w przypadku Nightskating Białystok. W przypadku białostockiej inicjatywy, w działaniu i
na przejazdach widać wiele inspiracji od starszej inicjatywy warszawskiej. Nightskating Rzeszów i
Nightskating Warszawa to dwa wydarzenia, które na ten moment w najbardziej przejrzysty sposób
pokazują się w Internecie. Na ich stronach możemy znaleźć większość informacji. Zaczynając od
informacji o najbliższym przejeździe i mediach z poprzednich, przez statystyki i najczęściej zadawane
pytania, aż po regulaminy i formularze kontaktowe

Rys. 4: Ja w trakcie prowadzenia Nightskating Białystok (“Wesele po podlasku”) 24.06.2017 r.
Fot. Kamil Klimaszewski https://www.facebook.com/Kamil-Klimaszewski-Fotografia-362739137168642

Rok NS Warszawa NS Białystok

2011 1589 -

2012 13357 -

2013 25182 -

2014 34011 -

2015 38266 165

2016 33700 1116

2017 20120 3344

2018 17821 3408

Tabela 2: Ilość uczestników na wydarzeniach Nightskating Warszawa i Nightskating Białystok
Żródło: https://nightskatingwarszawa.pl/statystyki-imprez/, http://nightskatingbialystok.pl/statystyki/
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Przygotowanie motoryczne i merytoryczne

Jeśli zazwyczaj macie dużo ruchu i trenujecie, jazda na rolkach nie powinna za bardzo różnić się dla
Was od innych sportów. Na pewno wiecie, że rozgrzewka jest ważną częścią treningu, której nie
można pomijać, ponieważ przygotowuje ona organizm do wzmożonego wysiłku. Jeśli jednak nie
ćwiczycie, zdecydowanie warto przygotować się do wysiłku. Przed nauką jazdy na rolkach
przeczytajcie ten rozdział i przez pewien czas realizujcie podstawowe ćwiczenia siłowe i aerobowe,
tak abyście byli przygotowani. Szczególnie w przypadku, gdy zazwyczaj macie mało ruchu. Przysiady,
bieganie, szybki chód, rozciąganie, pompki. Może wydawać się to niepotrzebne, ale to nieprawda.
Jazda na rolkach jest bardzo kontuzyjnym sportem. Ciało musi być gotowe do niej, tak aby
zminimalizować możliwość ewentualnych urazów i uszkodzeń ciała. Dla osób wysportowanych
podstawowe techniki jazdy na rolkach nie będą raczej stanowiły wielkiego wyzwania, ale każdy z nas
jest inny i nie należy przeceniać swoich umiejętności. Przezorny zawsze ubezpieczony! 
Na co w szczególności warto więc zwrócić uwagę?

Przygotowanie fizyczne
Przed pierwszym wyjściem na rolki należy upewnić się, że nasze ciało jest przygotowane
do jazdy na rolkach. Jeśli nie ruszacie się za bardzo, a kilkukilometrowy spacer to jest
wysiłek, to powinniście najpierw rozruszać się przez kilka dni. Jazda na rolkach jest
bardzo kontuzjogenna i łatwo się przewrócić. Jeśli do tego dodamy brak
przygotowania to jest to recepta na rozległe urazy.

Jak upadać?
Trening padów jest podstawą przy różnych sztukach walki. Pady wykonywane
poprawnie pozwolą nam zminimalizować ryzyko kontuzji. Początkowo chciałem
zawrzeć instruktaż dotyczący padów w tym e-booku, ale jest to na tyle ważna kwestia, że
TRZEBA skonsultować ją bezpośrednio ze specjalistą, trenerem sztuk walk lub
instruktorem jazdy na rolkach. Zła technika padania może spowodować dużo szkód.

Przeszłe kontuzje i urazy
Jeśli kiedyś mieliście kontuzjowaną jakąś część ciała warto zwracać na nią szczególną
uwagę i w razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skonsultować
się ze specjalistą.

Wiek/Tryb życia
Im jesteście starsi i mniej wysportowani, tym większą uwagę przyłóżcie do
przygotowania motorycznego i ćwiczeń wprowadzających.

Edukacja
Warto dowiedzieć się, na co zwracać uwagę, jakie są poprawne techniki wykonywania
ćwiczeń i jakich błędów unikać. Jeśli chodzi o rolki, ta lektura da solidne fundamenty i
pozwoli zwiększyć szanse na ominięcie późniejszych żmudnych prób oduczenia się złych
nawyków.

Przygotowanie sprzętowe i techniczne
Przed jazdą na rolkach sprawdźcie, czy rolki, kask i ochraniacze są w odpowiednim
rozmiarze, czy wszystkie śruby są dokręcone. Upewnijcie się także czy macie
spakowane niezbędne akcesoria, które przydadzą się w czasie jazdy (np. woda, coś do
jedzenia, plaster), tak żebyście czuli się jak najbardziej komfortowo. Warto też zabrać ze
sobą buty, aby w razie potrzeby przebrać się.

Rozgrzewka
Zanim założycie rolki, wykonajcie krótką 10-15 minutową rozgrzewkę, tak aby
przygotować organizm do wzmożonego wysiłku.
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Przygotowanie psychiczne
Miejcie pełną świadomość, że jazda na rolkach wiąże się z upadkami. Dosłownie i w
przenośni. Próba opanowania różnorodnych manewrów wielokrotnie może skończyć się
fiaskiem, ale tylko dzięki wytrwałości i treningowi można rozszerzać swoje umiejętności.
Kask i ochraniacze pozwalają nam na swobodniejszą jazdę dzięki świadomości
zmniejszenia możliwości kontuzji po upadku.

Sprawdzenie pogody
Nie jest niczym przyjemnym, jeśli nagle złapie was deszcz w środku długiej trasy.
Zadbajcie o swój komfort i bezpieczeństwo, znajdźcie informację na temat warunków
atmosferycznych na najbliższy czas, jeszcze przed wyjściem z domu. Pamiętajcie też, że
wilgoć źle wpływa na sprzęt, w szczególności na łożyska, z których wypłukiwany jest
smar, co prowadzi do korozji, przez co tracą one na sprawności, a jazda staje się
trudniejsza.

Rozciąganie
Po treningu warto się rozciągać. Dzięki temu zmniejszymy napięcia mięśniowe oraz
ryzyko wystąpienia zakwasów.

Uzupełnienie zużytej energii
Nie zapomnijcie o tym, aby po treningu spożyć pożywny posiłek, a w przypadku
dłuższej jazdy uzupełniajcie dietę przekąskami, aby organizm miał energię do jazdy.

Regeneracja
Ważną częścią treningu jest odpoczynek, aby nasz organizm mógł się zregenerować
oraz utrwalić nabyte umiejętności. Bywa, że dłuższa przerwa w ćwiczeniu danej ewolucji
sprawia, że paradoksalnie, szybciej można się jej nauczyć.

Kask i ochraniacze

Jak sprawić, aby jazda na rolkach była bezpieczna? Niestety, ryzyka urazów w tym sporcie nie da się
wykluczyć. Jazda na rolkach jest kontuzyjna i łatwo o otarcia, siniaki czy poważniejsze uszkodzenia
ciała, szczególnie na początku swojej przygody. Można jednak to ryzyko zminimalizować, poprzez
odpowiednie podejście i stosowanie rad przedstawionych poniżej. Upadki są bowiem nieodłącznym
elementem treningu w jeździe na rolkach.

Aby zadbać o swoje życie i zdrowie należy się zaopatrzyć w kask i ochraniacze. Nie uchronią nas
one przed wszystkimi negatywnymi skutkami upadków, ale na pewno pozwolą zmniejszyć je w
znacznym stopniu, tak aby nic poważnego nam nie groziło. Zestaw ochraniaczy zwiększa też naszą
pewność siebie i pozwala zmniejszyć strach przed upadkiem. To właśnie strach często blokuje nas
w postępach i zdobywaniu kolejnych umiejętności, szczególnie jeśli jesteśmy świadomi długotrwałych
konsekwencji, które mogą wiązać się z kontuzją. Wywrotka na rolkach może zdarzyć się każdemu,
zarówno początkującemu, jak i doświadczonemu rolkarzowi, kobiecie i mężczyźnie, dziecku i
dorosłemu. Niestety, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć upadku. Cytując porzekadło: “Gdyby
człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył”. Niestety upadki zdarzają się zazwyczaj w
najmniej spodziewanym momencie.
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Niewygoda. 
Należy wybrać odpowiednio dobrany kask i ochraniacze.

Mnie nic nie grozi, bo jeżdżę wolno.  
Na rolkach szczególnie łatwo o upadek przy niskich prędkościach.

Moje umiejętności pozwalają na jazdę bez upadków! 
Nigdy nie wiemy, w którym momencie, ktoś wejdzie nam “pod koła”, czy wjedzie na nas z tyłu.
I jest to całkowicie niezależne od naszych umiejętności.

Czy warto w pewnym momencie pozbyć się kasku? 
Zdecydowanie nie! Kasku nie powinniśmy pozbywać się nigdy. Wraz ze wzrostem naszych
umiejętności rośnie też poziom trików, które chcemy wykonać. Wiąże się to z większym
narażeniem naszego ciała na upadki, a urazy głowy mogą skończyć się wypadkiem
śmiertelnym. Rezygnacja z reszty ochraniaczy powinna być przemyślaną decyzją opartą na
naszych doświadczeniach i umiejętnościach. 

Rys. 5: Nie warto odwieszać kasku na kołek, lepiej mieć go na głowie.

Argumentem wielu osób przeciwko jeździe w kasku i ochraniaczach jest brak komfortu, a przecież
oba te akcesoria powinny być wygodne. Jeżeli jednak te akcesoria są źle dobrane, to na pewno będą
nam przeszkadzały oraz nie będą nas efektywnie chronić. Jeśli jednak wybierzemy sprawdzone
modele, w odpowiednim rozmiarze, które będą dobrze przylegały nam do ciała, to radość z jazdy
pozostanie niezmieniona. Oczywiście, głowa nam się mocniej spoci i na początku możemy się dziwnie
czuć, mając dodatkową “warstwę” sprzętu na sobie. Pamiętajmy jednak, że jazda na rolkach, to nie
pokaz mody i pocić się będziemy tak czy siak, ale priorytetem powinno być zawsze nasze
bezpieczeństwo. Nawet doświadczeni rolkarze nigdy nie wiedzą, co może ich spotkać na drodze.
Ochraniacze są trochę, jak aparat na zęby, czy soczewki kontaktowe. Na początku uczucie ich
noszenia może być dziwne, ale z czasem zapominamy, że cokolwiek na sobie mamy i czujemy się
komfortowo.

Jakie są argumenty przeciw jeździe w kasku i ochraniaczach?

Aby zacząć jeździć na rolkach najpierw trzeba nauczyć się na nich chodzić, a żeby to zrobić trzeba
najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Kask i ochraniacze, przy jeździe na rolkach to podstawa!
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Jazda rekreacyjna - główną różnicą, pomiędzy rolkami, a wrotkami poza samymi technicznymi
detalami, jest osiągana prędkość. Na wrotkach znacznie trudniej jest się rozpędzić i utrzymać
wysokie tempo. 
Skatepark - aby jeździć na skateparku należy umieć poruszać się do przodu, do tyłu i sprawnie
skręcać. Reszta zależy od naszej fantazji i poziomu stawianych sobie wyzwań.
Slalom - tak samo, jak na rolkach, tak na wrotkach można ćwiczyć slalom. Jest to świetne
urozmaicenie dla innych typów jazdy. 
Roller Derby - jest to dyscyplina rozgrywana głównie przez drużyny kobiece. W grze biorą udział
dwie 14-osobowe drużyny. Mecz trwa godzinę.

A może wrotki?

Czym się różnią wrotki od rolek? W samej budowie, główną różnicą jest ustawienie kół. W rolkach
koła ustawione są w jednej linii, a we wrotkach są dwie linie kół, po dwa koła w linii.

Rys. 6: Ustawienie kół w rolkach i wrotkach
Źródło: Opracowanie własne

Jak możecie też zobaczyć na rys. 6 koła we wrotkach są szersze. Profil kół we wrotkach jest także
bardziej “płaski”. Na wrotkach można spróbować różnorodnych typów jazdy.

Urazy i zagrożenia

Pomimo licznych zalet jazdy na rolkach, pojawiają się także wady. Największą z nich jest
kontuzyjność tego sportu. Tak naprawdę na rolkach bardzo łatwo o kontuzję co sprawia, że
używanie ochraniaczy i kasku jest naprawdę ważne.  Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 1997
roku   na próbie 1000 rolkarzy, aż 60% osób w przeszłości uległo już kontuzji, a jedynie 17% rolkarzy
jeździło w pełnym komplecie ochraniaczy i kasku. Oznacza to, że ludzie często są bardzo
optymistyczni, nawet pomimo wcześniejszych wypadków. Wiele z tych urazów powstało przez braki
w wiedzy i technikach jazdy, a także z powodu nieumiejętności hamowania. 76% osób przyznało,
że ma problemy z hamowaniem. Z tego 51% ma delikatne problemy z hamowaniem, 16% duże
problemy, a 7% nie umie wcale hamować. Tak więc pomimo prawdopodobnych chęci do stosowania
poprawnych technik i bezpiecznej jazdy przez większość rolkarzy, liczby te pokazują deficyty w
wiedzy i umiejętnościach. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest rozpoczęcie swojej rolkowej
przygody pod okiem wprawionego instruktora, który pokaże nam jakich błędów powinniśmy unikać i
przedstawi odpowiednie techniki jazdy i hamowania.  Zgodnie z badaniem   przeprowadzonym latem
1996 roku w Niemczech jeżdżenie na rolkach podwyższa ryzyko mocnych urazów, szczególnie wśród
osób zaczynających jazdę w wieku powyżej 35 lat.

6
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Teoria i wiedza ogólna

Zaczynając jazdę na rolkach możemy mieć wiele pozytywnych emocji, ale także wiele wątpliwości.
Poczynając od wyboru sprzętu, poprzez to, w jaki sposób będziemy ćwiczyć, aż po to z kim wyjdziemy
na rolki. W tym rozdziale postaram się przybliżyć pozytywne strony rolek, przekazać podstawową
techniczną wiedzę na temat jazdy na rolkach oraz zwrócić szczególną uwagę na co powinniście
uważać przy jeździe na rolkach. Wielu osobom wydaje się że rolki mają tylko pozytywne strony,
natomiast tak jak w przypadku każdej dyscypliny istnieją zarówno plusy, jak i minusy. Postaram się
pokazać rolki z dużą dozą obiektywności.

Dlaczego warto?

Budowanie mięśni
Podczas jazdy na rolkach wprawiamy w ruch większość partii mięśniowych. Jednak nie ma co
ukrywać, że główne obciążenie biorą na siebie nogi i pośladki. Mięsień czworogłowy uda, mięsień
pośladkowy i brzuchaty łydki biorą czynny udział w jeździe na rolkach. Nietypowy sposób
odepchnięcia powoduje aktywację tych mięśni nóg, które nie działają zbyt intensywnie (albo wcale)
podczas biegania czy jazdy na rowerze. 

Spalanie tkanki tłuszczowej
Jazda na rolkach, tak jak każdy inny sport, przyczynia się do spalania energii w postaci kalorii, i tak
samo jak w innych sportach, ilość spalanych energii zależy od długości treningu oraz jego
intensywności. Skurcz mięśni wymaga energii, która jest magazynowana w postaci ATP. W zależności
od intensywności i czasu wysiłku ATP może być pozyskiwane na drodze procesów tlenowych i
beztlenowych. Przez krótką chwilę ATP pozyskiwane jest z zapasów komórki, następnie przez kilka
sekund zachodzą procesy beztlenowe, a potem uruchamiają się procesy tlenowe. 

Redukcja stresu
Rolki, jak każdy inny sport, pozwalają na oderwanie się od rutynowych zajęć i zapomnienie o
codziennych troskach i problemach. W czasie jazdy w naszym organizmie zachodzą procesy i
wydzielają się hormony, które redukują stres i dają nam motywację do działania.

Mniej obciążające niż bieganie
Rolki pomimo pewnego podobieństwa do biegania, aktywują więcej grup mięśniowych i mniej
obciążają stawy podczas typowej jazdy. Przy rolkach ograniczone są uderzenia stóp o asfalt, więc
osoby mające problem ze stawami mogą wypróbować jazdę na rolkach jako zamiennik biegania.

Kontakty towarzyskie
Wspólna pasja łączy ludzi i ułatwia kontakt. Znacznie łatwiej jest znaleźć wspólny temat i rozpocząć
rozmowę. Także wspólne wyjścia na rolki powodują zaciskanie przyjacielskich więzi. Przy rolkach nie
ma znaczenia wiek, czy płeć. Obok siebie mogą jeździć osoby po 60-tce, jak i małe dzieci. Całe
rodziny, jak i pojedyncze osoby. Tak naprawdę na rolkach każdy jest sobie równy. Ludzi łączy pasja
do rozwoju swoich umiejętności. Jest to taka część rolkarstwa, która bardzo trzyma przy tym sporcie,
ponieważ daje możliwość poczucia się częścią społeczności. Mnogość dyscyplin pozwala zaś na
znalezienie swojej grupy, która lubi podobne aspekty jazdy co my.
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Co z hamulcem?

Dużo osób jeżdżących na rolkach już dłuższy czas, stanowczo odradza jazdę z hamulcem. Przekonują
oni, że więcej z tego złego niż dobrego, i lepiej od razu uczyć się hamować bez hamulca. Większość z
tych argumentów brzmi rozsądnie i ma sens. Ale mają one sens z perspektywy pasjonatów, którzy
spędzili wiele godzin na rolkach i reprezentują znacznie wyższy poziom jazdy niż większość osób
jeżdżących. I raczej nie będę mówił, że hamulec jest dobry czy zły, bo hamulec jest narzędziem, które
można mądrze używać, a dużo zależy od konkretnej osoby i sytuacji. Dla potrzeb wizualizacyjnych
zastosuję uproszczenia, które nie mają poparcia w konkretnych liczbach i badaniach. 

Jeśli ktoś jeździ po prostej i dobrze czuje się używając hamulca, jednocześnie nie mając ambicji, aby
bardziej rozwijać swoje umiejętności rolkarskie to, czy w takim przypadku naprawdę niezbędne jest
odkręcanie hamulca? Uważam, że w odkręcanie hamulca i zmuszanie takiej osoby do nauki kolejnych
ewolucji jest całkowicie niepotrzebne. Zastanówcie się, jak podchodzicie do osób, które narzucają
swoje zdanie. To, że każdy powinien umieć x, y i z na rolkach jest tego rodzaju zachowaniem.
Oczywiście, jeżeli ktoś chce ćwiczyć więcej i bardziej ambitnie, powinien odkręcić hamulec i nauczyć
się hamować bez niego. Jednak można kwestię hamulca porównać do jazdy na rowerze BMX, w
którym właśnie nie ma hamulców. Osoba, która jeździ rekreacyjnie rowerem do pracy nie potrzebuje
roweru bez hamulców, a ich zabranie może skończyć się tragicznie, jeśli nie poświęci czasu na naukę
jazdy bez nich. Natomiast osoba trenująca różne triki może wybrać sprzęt bez hamulców, bo
ograniczają one możliwość wykonania niektórych ewolucji.

Jeżeli jesteś osobą która wychodzi na rolki kilka razy w miesiącu, jeździ głównie po prostej i nie chcę
uczyć się slalomu, jazdy po mieście, ani innych dyscyplin rolkowych uważam, że demontowanie
hamulca nie jest niezbędne. Natomiast jeżeli chcesz się rozwijać w którejkolwiek z dyscyplin
rolkowych, jak np. próbować jeździć na dwóch kółkach, to zalecam zdjęcie hamulca i uczenie się
hamowania bez niego w bezpiecznych warunkach.
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UWAGA: Tak naprawdę większość osób jeżdżących na rolkach jeździ rekreacyjnie. Powiedzmy więc,
że wychodzą na rolki od 4 do 6 razy w miesiącu i jeżdżą po prostej ścieżkami rowerowymi do przodu,
od czasu do czasu nieco hamując. Pasjonaci mogą tego nie widzieć, bo obracają się głównie w swoim
środowisku.

UWAGA: Nie daj się zmusić do ściągnięcia hamulca "bo tak powinno się jeździć", jeśli nie jesteś do
tego przekonany. Najważniejsze na rolkach jest bezpieczeństwo i podejmuj takie decyzje, które nie
narażą twojego zdrowia i będą zgodne z twoimi przekonaniami.



Battle – przejazd pomiędzy kubeczkami, do muzyki wybranej przez organizatora. Najważniejsze
są tu tricki wykonywane przez zawodników.
Classic – przejazd pomiędzy kubeczkami, z własną choreografią i muzyką. Liczy się tutaj zarówno
element artystyczny, jak i poziom tricków.
Pair Classic – jest to wersja Classica, polegająca na jeździe synchronicznej dwóch osób, oceniane
są zarówno synchronizacja, element artystyczny, jak i poziom ewolucji.
Speed – jak najszybsze przejechanie na jednej nodze 20 kubeczków, rozstawionych co 80 cm.
Startujemy z linii 12 metrów przed pierwszym kubeczkiem, rozpędzamy się i musimy wjechać w
linię kubków już na jednej nodze. Omijając kolejne kubeczki, raz z lewej strony, raz z prawej
jedziemy do linii końcowej (80 cm za ostatnim kubeczkiem). Strącenie lub ominięcie kubka
powoduje doliczenie dodatkowego czasu.
High Jump – skok wzwyż na rolkach, polega na przeskoczeniu tyczki, a następnie wylądowaniu i
przejechaniu co najmniej 5 metrów.
Freestyle Slides – techniki efektownego i efektywnego hamowania.
Limbo (nie jest oficjalną dyscypliną) – przejazd pod tyczką, często odbywa się na zawodach w
formie zabawy.

Dyscypliny jazdy na rolkach

Jeśli kupiłeś rolki i wiesz, że chcesz na nich jeździć, pewnie zastanawiasz się w jaki sposób rozwinąć
umiejętności i czego można się nauczyć. Może Cię to zdziwić, ale na rolkach jest możliwość
uprawiania naprawdę wielu dyscyplin, zaczynając od slalomu, przechodząc przez jazdę miejską,
agresywną, szybką, aż po hokej. Każda dyscyplina charakteryzuje się trochę innym podejściem do
rolek i innym sposobem ich wykorzystania. Wszystko zależy od Twoich preferencji. Poniższe opisy są
dużym uproszczeniem dla osób, które dopiero poznają świat rolek i chciałyby się czegoś dowiedzieć.

Slalom

Inline slalom, dla większości osób niezaznajomionych z tą dyscypliną, kojarzy się z jazdą figurową na
rolkach. W praktyce właśnie tak to wygląda, różnorodne ewolucje wykonywane na zawodach bardzo
przypominają te wykonywane przez łyżwiarzy figurowych na lodzie. Wielu rolkarzy zaczęło przygodę
na rolkach, po doświadczeniach z jazdą na łyżwach. To na pewno w jakiś sposób ukształtowało część
popularnych ruchów i trików w slalomie.

Do slalomu możemy zaklasyfikować około 6-7 dyscyplin:

Regulamin zawodów slalomowych znajdziesz pod tym linkiem.

Jazda miejska (freeride)

Jazda miejska, czyli tak zwany freeride, jest tak naprawdę, jak najszybszym przemieszczeniem się z
punktu A do punktu B, wykorzystując napotkaną infrastrukturę. Jeżeli na naszej drodze napotkamy
krawężnik, schody bądź inne przeszkody, to pokonujemy je. Tak naprawdę większość elementów,
które mogą kojarzyć się z jazdą wyczynową na rolkach, są elementami jazdy miejskiej: zjeżdżanie po
schodach, skoki, przejazdy po nierównym terenie, omijanie przeszkód, hamowanie w różnorakich
sytuacjach.
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Jazda szybka

Jest to techniczna dyscyplina, w której ważny jest każdy element. Od odpowiedniego postawienia
stopy, aż po odpowiednią długość i kąt odepchnięcia. Maksymalizujemy w niej przełożenie naszego
wysiłku na siłę odepchnięcia. Jeździ się w „niskim” bucie. Są to zawody „szybkościowe”, dystanse są
różnorodne, od krótszych (5-10 km) aż po maratony.

Fitness (rekreacja)

Jest to rekreacyjna jazda na rolkach, po prostu jazda w przód. Można do niej zaliczyć podstawowe
manewry na rolkach takie jak skręcanie, hamowanie, przeplatanka. Niektórzy oddzielają od siebie
jazdę rekreacyjną i fitness, natomiast główna różnica to intensywność treningu, która przy fitness jest
wyższa.

Jazda agresywna

Typ jazdy, w którym wykonujemy wykonujemy grindy (ślizgi po poręczach, czy murkach), skoki na
rampach, poruszanie się w bowlu, quarter, halfpipe. Dzieli się na jazdę po skateparku i street (jazda
na miejscówkach, na mieście).

Co wybrać?

Niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć za Ciebie. Wszystko zależy od twoich
preferencji i możliwości. Na przykład jeśli masz problemy ze stawami to nie polecam skoków, jednak
możesz próbować „robić” kilometry spokojnym tempem i sprawdzać, jak to działa na Twoje zdrowie.
Jeśli dalej nie wiesz, której dyscypliny spróbować, wybierz tę, do której masz najłatwiejszy dostęp.
Jeśli Twój kolega jeździ na rolkach agresywnych i są w Twoim rozmiarze, to spróbuj jazdy agresywnej.
Jeśli w Twojej miejscowości aktywnie działa klub jazdy szybkiej, możesz podpytać zawodników
dlaczego lubią tą dyscyplinę i może to ułatwi Ci decyzję.
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But
Szyna
Liner
Koła

Buty skorupowe (tzw. hardboot) - but wykonany najczęściej z plastiku, posiadający w środku
liner, czyli miękki “bucik”, który można zazwyczaj wyjąć i uprać.
Buty bezlinerowe

miękkie buty wykonane w głównej mierze z miękkich materiałów. Służą one do jazdy
rekreacyjnej/fitnessowej. 
twarde buty, które są wykonane z materiałów kompozytowych, takich jak włókno szklane,
wykorzystywane m.in. w slalomie. 

Buty “sandałowe” - kompozytowy szkielet, w który wkłada się zwykły but. Możemy dobrać buty,
które nam odpowiadają i nie są ograniczone przez to, co oferują nam producenci rolek.

SSM (Standard Speed Mount) - jest to standard najczęściej spotykany w rolkach fitness,
slalomowych i do jazdy miejskiej. Szyna jest przymocowana do buta w dwóch miejscach. Tylna
śruba jest zamocowana o około centymetr wyżej niż przednia. 
UFS (Universal Frame System) - standard występujący głównie w rolkach agresywnych i czasami
w rolkach freeride. Różni się od SSM tym, że obie śruby zamontowane są na tej samej wysokości. 
Szyny montowane na stałe do buta - jest na stałe przymocowana do buta i nie ma możliwości
jej wymiany, bądź jest ona na tyle utrudniona, że nie opłaca się tego robić. Takie rozwiązanie
występuje np. w rolkach hokejowych, gdzie szyna jest przymocowana do buta za pomocą nitów.

Budowa rolek

Rolki składają się z wielu elementów. Każda śrubka w nich odgrywa jakąś rolę i może spełniać ją
lepiej lub gorzej, w zależności od jakości i od producenta. Nasza świadomość wobec sprzętu jest więc
bardzo ważna, ponieważ od niej zależy, czy odpowiednio dobierzemy rolki do celu, któremu mają
sprostać. W tej części postaram się przybliżyć to zagadnienie.

Rolki składają się z 4 głównych części:

W przypadku rolek, jest tak, jak w przypadku komputerów. Choćby większość podzespołów była
świetnej jakości, to całość sprzętu ogranicza najsłabsze ogniwo. Dlatego najlepiej celować tak, aby
wszystkie części były z podobnej półki jakościowej.

But jest podstawą całej rolki. Od niego zależy wygoda, trzymanie stopy, więc i kontrola nad rolką, a
także amortyzacja. Tak samo, jak w butach trekkingowych, nawet jeśli podeszwa będzie cudowna, ale
wnętrze buta będzie źle wykonane, to będziemy się w nich męczyć. W bucie, wygoda jest jedną z
najważniejszych kwestii. Choćby trzymanie było wspaniałe, i wszystkie parametry buta były z
najwyższej półki, tak jeśli but nie będzie wygodny, będzie nam to generowało więcej problemów niż
uciech. 

Buty możemy podzielić na 3 główne grupy:

Szyna jest drugim najważniejszym elementem rolki zaraz po bucie. Wyróżniamy tutaj: 

Liner jest miękkim butem wkładanym w skorupę, elementem w rolkach linerowych, który odpowiada
za dobre trzymanie stopy, i naszą wygodę podczas jazdy. Istnieją rolki bezlinerowe, które nie mają
wewnętrznego wyciąganego buta i cały but jest “jednością”. Zazwyczaj występują one przy rolkach
fitnessowych lub  specjalistycznych. 
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Koła są elementem który bezpośrednio styka się z podłożem podczas jazdy. I choć może się
wydawać, że są mniej ważne od innych elementów, to tak nie jest. Słabej jakości koła, ograniczają w
dużym stopniu jazdę na rolkach, ale jakość kół powinna być dostosowana do reszty sprzętu.

Dbanie o koła i łożyska

Jeśli chodzi o koła i łożyska, to należy o nie dbać, aby zachować je w dobrym stanie przez, jak
najdłuższy czas.

Dbanie o łożyska

Należy unikać nawierzchni mokrych, piasku, kurzu itp., aby jak najbardziej zapobiec dostawaniu
się drobin do środka łożyska oraz w celu uniknięcia korozji. Jeśli zdarzy nam się jeździć po mokrej
nawierzchni, lub w czasie, gdy jest wysoka wilgotność powietrza, należy łożyska wyczyścić. Dla
różnych typów łożysk robi się to w inny sposób. Można na ten temat znaleźć wiele artykułów w
Internecie i filmów na youtube pod hasłem "czyszczenie łożysk"(ang. "cleaning bearings").

Dbanie o koła

Jeśli chodzi o koła, to najlepszym sposobem dbania o nie, jest przekręcanie kół, tak aby ich zużycie
było równomierne. Koła ścierają się bardziej od wewnątrz rolki, dlatego też powinniśmy je
przekręcać zgodnie z poniższym schematem.

   Rys. 7: Schemat przekładania kół                                            Rys. 8: Koło starte mocniej z prawej strony

Zamieniając koła zgodnie ze schematem z rys. 7, zamieniamy koło pierwsze jednej rolki z kołem
trzecim drugiej rolki, drugie z czwartym, trzecie z pierwszym, a czwarte z drugim. Taka zmiana jest
podyktowana, tym że koła zewnętrzne (1 i 4) ścierają się szybciej niż wewnętrzne (2 i 3).
Jednocześnie z powodu, że koła ścierają się bardziej od wewnątrz należy je przekręcać tak, by część
mniej starta znalazła się po wewnętrznej stronie rolki. Jeśli zamienicie koła zgodnie z rysunkiem, nie
obracając ich, otrzymacie pożądany wynik.

Koła miękkie

Prędkość

Przyczepność

Ścieranie się

Koła średniotwarde Koła twarde

Niska Średnia Wysoka

Wysoka Średnia Niska

Szybko Średnio Wolno
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Fila
FR/Seba
K2
Powerslide
Rollerblade

jakość zastosowanych materiałów - przekłada się to na odczucia z jazdy i wytrzymałość rolek.
wielkość kół - 80/84/90 mm.
szyna - w tańszych modelach zazwyczaj kompozytowa, w droższych aluminiowa. 

Wybór sprzętu do jazdy na rolkach nie jest łatwą sprawą. Jest wiele modeli i wielu producentów, a
dodatkowo różne rozwiązania technologiczne, nie sprawiają, że łatwiej jest podjąć decyzję.

Pamiętajmy, że nieodpowiednio dobrany sprzęt może nam obrzydzić jazdę na rolkach, bo będzie
nas ograniczać lub będziemy czuli, że nasze umiejętności nie rosną wystarczająco szybko. Aby
zdecydować, jakie rolki chcemy kupić, należy najpierw określić co będziemy na nich robić. Dzięki
temu maksymalizujemy komfort podczas jazdy. Tak, jak limuzyną raczej nie chcemy jeździć po
bezdrożach, a samochód terenowy średnio nadaje się, jako transport na elegancki bal, tak samo ma
się sytuacja w rolkach. Jedne są przystosowane do danego typu jazdy, bardzo specjalistyczne. Inne
bardziej uniwersalne można używać w kilku dyscyplinach. Każdy sprzęt ma swoje zalety i wady, a to
głównie od naszych potrzeb będzie zależeć, jak będziemy postrzegać daną cechę. Duża zwrotność
przy jeździe szybkiej nie jest plusem, z kolei zawodnik slalomowy bez niej się nie obędzie.

Nie ma uniwersalnych i idealnych rolek dla wszystkich. Każda stopa jest inna i nie powinno się
podejmować decyzji o wyborze sprzętu na podstawie twierdzeń, że "rolki X są najlepsze”. Zawsze
należy sprawdzić, jak rolki leżą na naszej stopie, a ewentualnych porad zasięgać u specjalistów,
którzy mają szerokie pojęcie o sprzęcie. Natomiast jeśli chodzi o ogólną jakość, firmy przedstawione
poniżej produkują dobry sprzęt i większość modeli przez nie produkowanych będzie trzymało poziom:

Fitness/Jazda rekreacyjna

Sprzęt do jazdy rekreacyjnej stawia na wygodę i przyjemność z jazdy. Takie rolki posiadają miękki but,
raczej bez wzmocnień. Służą do tego, aby pokonywać kolejne kilometry na dłuższych trasach. Koła są
zazwyczaj rozstawione trochę szerzej niż w innych typach rolek, co służy poprawie stabilności. 

Główne różnice w modelach to: 

Przykładowe modele: K2 Fit 80, Powerslide Vi, Rollerblade Macroblade 80, Rollerblade Spark.

Zakup rolek

UWAGA: Nie zwracajcie uwagi na łożyska, jakie są w zestawie. Skupcie się na tym, czy inne elementy
rolki są w porządku. Nie mając o wiedzy na ten temat będzie to raczej powodem nerwów i frustracji niż
podjęcia lepszej decyzji. Przy rekreacyjnym wykorzystaniu, łożyska nie będą miały zbyt dużego znaczenia,
więc możecie je praktycznie pominąć przy wyborze.

UWAGA: Ważna jest sztywność rolki w pięcie i kostce. Jeśli rolka ugina się na boki w tych okolicach lepiej
poszukać czegoś innego. Brak stabilizacji w okolicy stawu skokowego może zakończyć się nieprzyjemną
kontuzją.
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Sztywność rolki
Dopasowanie do stopy
Niska waga

Jazda miejska (Freeride)

Rolki do jazdy miejskiej to w zdecydowanej większości rolki na twardych skorupach, solidne, które
znoszą duże obciążenia, jak np. skoki ze schodów, czy zjazd po nich. Koła w tych rolkach mieszczą
się zazwyczaj w zakresie 80-90 mm, ale coraz popularniejsze robią się też zestawy 3x125mm, czy
3x110mm. Rolki tego typu są odpowiednie dla osób, które nie wiedzą do końca w jaki sposób chcą
jeździć na rolkach. Są one najbardziej uniwersalnym typem rolek. Jazda miejska, zaliczanie kolejnych
kilometrów, slide i slalom. W każdej z wymieniony dyscyplin, choć w podstawowym zakresie
sprawdzą się rolki do jazdy miejskiej.

Przykładowe modele: Rollerblade RB 80, Seba FRX, K2 Midtown.

Slalom

Najważniejsza informacja na początek: sprzęt do slalomu nie jest tani. Jeśli rolki mają kosztować
mniej niż 1000 zł, to bardziej odpowiednim wyborem będą te wymienione w punkcie “Jazda miejska”.
Sprzęt do jazdy miejskiej będzie w sam raz na początki slalomu, jednak w pewnym momencie zacznie
ograniczać możliwości dalszego rozwoju. Rolki do slalomu mają dobrze trzymać stopę i być
sztywne. Przy wykonywaniu trudniejszych tricków wymagających balansu, kluczowe znaczenie ma
fakt, jak ruchy stopy będą przekładać się na ruchy rolek. Projektanci rolek do slalomu zainspirowali
się rozwiązaniami zastosowanymi w jeździe szybkiej: brak linera, czy wykorzystanie włókien
węglowych było już wcześniej wprowadzone, właśnie w tej drugiej dyscyplinie. W obu tych
odmianach jazdy liczą się niska waga i sztywność buta. W przypadku rolek slalomowych dochodzi
termin prerocked. Oznacza on szynę, w której skrajne osie uniesione są o około 2 mm w stosunku do
środkowych. Sprawia to, że zewnętrzne koła są wyżej umiejscowione niż środkowe, a to z kolei
powoduje że łatwiej skręcać i manewrować rolką zachowując wszystkie koła tego samego rozmiaru.

Najważniejsze kryteria wyboru:

Przykładowe modele: Powerslide Hardcore Evo, Seba Trix, FR Igor.

Kask i ochraniacze

Najważniejsze jest to, aby sprzęt ochronny maksymalnie ograniczał uszkodzenia naszego ciała i był
wygodny w użyciu. Tak więc, kask powinien przylegać do głowy, a ochraniacze powinny pozwalać na
w miarę swobodne ruchy. Jest to swego rodzaju zbroja, która jednak nie może nas krępować i
ograniczać komfortu jazdy. Z wybieraniem kasku jest trochę tak, jak z wyborem rolek. Jest to bardzo
indywidualna sprawa, zależna od odczuć i wygody. Kask powinien przylegać do głowy, tak aby nie
było możliwości, że w trakcie upadku nam się “przesunie”, ale nie powinien nam jej zbytnio uciskać.
Paski kasku powinniśmy mieć możliwość wyregulowania w taki sposób, aby nam nie ocierały uszu i
twarzy, a jednocześnie odpowiednio utrzymywały kask na głowie. Jeśli chodzi o ochraniacze, zasada
jest podobna, powinny one przylegać do ciała i nie zsuwać się podczas ruchów m.in. zginania i
prostowania stawów.

Firmy, które produkują sprzęt ochronny dobrej jakości: Ennui, TSG, Powerslide.
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Stopy należy mierzyć wieczorem lub po wysiłku.
Przy mierzeniu warto założyć skarpety, w których chciałbyś jeździć, aby jak najbardziej oddać
rzeczywisty rozmiar stopy już w skarpecie.

Rekreacyjne - standardowe rolki, jakie kojarzy większość osób niezwiązanych z tym sportem.
Miękki but i hamulec.
Hardshell - są to rolki, które jako but mają twardą skorupę, zazwyczaj plastikową. 
Slalomowe - tutaj królują buty bezlinerowe, stworzone z jak najlżejszych i najtwardszych
materiałów np. włókno węglowe.
Agresywne - są to masywne rolki na małych kołach, pozwalające na zabawę na skateparku.

Jak dobrać rozmiar?

Rolki są obuwiem. Specyficznym, bo specyficznym, ale zakładamy je na stopy, tak jak inne typy
obuwia. I tak samo, jak w butach, jedną z najważniejszych kwestii w rolkach jest wygoda. To że rolki
będą dobrze leżeć i nie będą powodować otarć na stopach, bezpośrednio przełoży się na nasze
pozytywne doświadczenia z jazdy.

Rolki powinniśmy wybierać, jak buty, rozmiarem “na styk”, tak aby nasza stopa w nich zbytnio się nie
ruszała. Rolki luźniejsze powinny wybierać tylko osoby, które wiedzą dlaczego je biorą np. dzięki
doświadczeniu. Wybieranie rolek większych “bo się słyszało, że tak powinno być” nie jest dobrym
pomysłem. Nowe rolki mogą delikatnie uciskać stopy, natomiast zazwyczaj wraz z czasem, buty
wewnętrzne się rozbijają i dostosowują do naszej stopy. Jeśli od razu wybierzemy rolki większe to
może to spowodować, że po pewnym czasie rozbiją się i będą po prostu za duże na nasze stopy.

Mierzenie stopy

Pierwszym krokiem przy dobieraniu rozmiaru jest zmierzenie długości wkładki, którą masz w butach.
Sama ta długość może wiele podpowiedzieć, co do wyboru rozmiaru rolki, którą zamierzamy kupić.
Jeśli jednak chcemy mierzyć dokładniej i sprawdzić długości obu stóp, istnieje niezawodny sposób
pomiaru.
Kładziemy dwie kartki A4 (bądź większe, jeśli jest taka potrzeba) tuż przy ścianie, tak aby stanąć na
nie stopami ustawionymi na szerokość bioder. Stajemy tyłem do ściany, tak aby nasze pięty się z nią
stykały. Następnie delikatnie uginamy kolana, w taki sposób aby kolana były mniej więcej na
wysokości palców u stóp. W tej pozycji zaznaczamy miejsce najdalej wysuniętego palca na kartce za
pomocą markera. Teraz mierząc długość od początku kartki do linii możemy zmierzyć długości obu
stóp. 

Ważne uwagi:

Rodzaje rolek

Istnieje wiele rodzajów rolek w zależności od ich zastosowania. Podstawowe typy to:
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Na co zwracać uwagę?

Rolki mają być jak buty: wygodne i w odpowiednim rozmiarze. Mit, że rolki powinny być większe niż
nasza stopa jest tym czym jest, tylko mitem. Odpowiednio dobrane rolki dobrze przylegają nam do
stopy, tak że nie rusza ona się w bucie. Używając nawiązania do butów, zarówno za mały rozmiar, jak
i zbyt duży rozmiar będą powodować pewien dyskomfort. Tak samo jest z modelem rolek. Jedne rolki
pasują na szersze stopy, inne na węższe. Jedne pasują bardziej osobom z wysokim podbiciem, inne
dla tych z niskim. Dlatego najważniejszą kwestią jest przymierzenie rolek. Oczywiście może być tak,
że rolki, które wydają się wygodne po pewnym czasie będą gdzieś obcierać, ale naszym zadaniem jest
to ryzyko, jak najbardziej zminimalizować, odpowiednio dobierając rozmiar i model.

Dobre rolki, niska cena?

Niestety, tak jak z każdym sprzętem sportowym, tak samo w rolkach, wzrost jakości sprzętu
powoduje wzrost jego ceny. Nie znaczy to jednak, że drogie rolki będą dobre, ale dobre rolki nie
będą tanie. Najłatwiejszym sposobem, aby zdobyć dobrej jakości rolki w niskiej cenie jest zakup
rolek używanych. Oczywiście w takim przypadku należy rolki odpowiednio zdezynfekować i o nie
zadbać, aby zachować jak najwyższą higienę. Można ich m.in. szukać na grupie “Wrotkarski Targ” na
facebook-u. Często możemy tam znaleźć praktycznie nowe rolki w cenie o 20-30% niższej, niż cena
rynkowa. Jednak musimy poczekać na nasz model i rozmiar bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś coś
wystawi. Jednak, jeśli nie wiemy, jakie rolki kupić najlepiej udać się po poradę do profesjonalnego
sklepu, jak Bladeville (https://bladeville.pl), czy Zicoracing (https://www.zicoracing.com). Tam
dostaniecie porady, które są bazowane na latach doświadczenia w doradzaniu odnośnie doboru
sprzętu do jazdy. Przez Internet możemy dopytać się o modele, dobrać rozmiar i zamówić rolki, nie
wychodząc z domu, a profesjonalna obsługa pomoże nam na każdym z tych kroków.

3 czy 4 koła?

Większe koła w rolkach 3-kołowych pozwalają nam osiągnąć większą prędkość, a także utrzymać ją.
Jednocześnie nie sprawia to, że będziemy się szybko rozpędzać. Może być na odwrót. W prostej tabeli
podsumuję główne różnice pomiędzy trzema ustawieniami kół.

Jak można zauważyć w tabeli, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Jednak poza samą
wielkością kół liczy się także długość szyny i ona także wpływ na naszą manewrowość.

4 x 80 mm

Max. Prędkość

Przyczepność

Napędzanie się

Tabela 4. Charakterystyka kół

3 x 100 mm 3 x 125 mm

Niska Średnia Wysoka

Wysoka Średnia Niska

Szybkie Średnie Wolne
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Rolki 4 x 80 mm są klasycznym wyborem fanów jazdy miejskiej. Dają nam prędkość, przy zachowaniu
zwrotności i możliwości szybkiego napędzenia się. Rolki trójkołowe są nowszym wynalazkiem, który
znalazł wielu zwolenników. Pozwalają one na szybsze przemieszczanie się, dzięki zastosowaniu kół o
większej średnicy przy zachowaniu długości szyny (brak przedłużenia długości szyny sprawia, że nie
jest zmniejszana zwrotność rolek).  Jednak, wraz z pozytywnymi aspektami pojawiają się także pewne
bolączki. Zwiększenie średnicy kół sprawia, że potrzebujemy więcej czasu i energii, aby przełożyć
nasze ruchy na uzyskiwaną prędkość.
I tak, rolki 3 x 125 mm będą idealne do dłuższych tras, gdzie osiągane prędkości mogą być wysokie, a
przystanki będą sporadyczne. Jednak już do jazdy miejskiej, gdzie czekają nas wielokrotne
zatrzymania i napędzanie się, zdecydowanie lepiej sprawdzi się ustawienie 4 x 80 mm. Ustawienie kół
3 x 100 mm jest pewnym kompromisem pomiędzy dwoma tymi rozwiązaniami. Nie osiągniemy
najwyższych prędkości, ale nie stracimy na zwrotności tyle ile w rolkach z większymi kołami.

Co wybrać? 

Jeśli chodzi o początki jazdy, zdecydowanie polecam rolki na mniejszych kołach. Nasz środek
ciężkości znajduje się niżej i łatwiej nam jest się uczyć. Nie ma jednak najlepszego, “jedynego”
rozwiązania. Wszystkie mają swoje plusy i minusy. Ostateczny wybór pozostawiam Tobie.

Szyna SSM, UFS, Trinity?

SSM, UFS i Trinity to typy mocowania szyny do buta rolki. Zarówno szyny SSM, jak i UFS są
mocowane w dwóch miejscach, przez dwie śruby, z przodu i z tyłu. SSM wyróżnia się podniesioną
piętą w stosunku do przedniego mocowania (rys. 9). Szyna UFS jest natomiast "płaska". Tym co
wyróżnia szynę o mocowaniu Trinity (która także ma podniesioną piętę i z tyłu ma taki sam sposób
mocowania, jak SSM) jest to, że z przodu jest mocowana na dwie śruby, które znajdują się na
zewnątrz od środka co pozwala na obniżenie środka ciężkości (rys. 10). Umieszczenie śrub na
zewnątrz w stosunku do poprzednich systemów ma na celu obniżenie całości konstrukcji,
przybliżenie koła do buta. Wtedy ani śruba, ani konstrukcja szyny nie są przeszkodą dla koła,
ponieważ elementy te zostały usunięte spomiędzy koła i buta.
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Rys. 9 Porównanie systemów UFS i SSM. 
Widok szyny z boku.

Rys. 10: Porównanie systemów SSM i Trinity. 
Widok szyny z góry.



Największe błędy rolkarzy

Brak kompletu ochraniaczy

Rys. 11: Kask jest ważnym elementem jazdy na rolkach

Jazda w komplecie ochraniaczy, jakim jest kask, ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki daje
świadomość względnego bezpieczeństwa, co dla dużej ilości osób ułatwia przełamywanie się do
wykonywania kolejnych ewolucji. Sprawia to, że szybciej dokonujemy postępów, a nauka jest
bardziej efektywna. Jednocześnie, w przypadku upadku, mamy mniejszą szansę na uszkodzenie
naszego ciała. Właściwie jedynym argumentem przeciw jeździe w ochraniaczach i kasku jest brak
wygody. Jednak jest to raczej kwestia odpowiedniego dobrania sprzętu (np. rozmiaru) i
przyzwyczajenia. Jazda w kasku i ochraniaczach powinna być motywowana chęcią ochrony swojego
zdrowia, życia i umiejętności. Dlatego też mocno namawiam do zadbania o siebie i jazdę w
komplecie ochraniaczy.

Jazda na wyprostowanych kolanach

Rys. 12: Jazda na wyprostowanych kolanach

Jazda na prostych nogach jest poważnym błędem mogącym mieć opłakane skutki, szczególnie przy
jeździe bez kompletu ochraniaczy. W czasie jazdy na rolkach ważna jest amortyzacja. Zapewniają ją
nam właśnie delikatnie ugięte kolana. Mając proste nogi jesteśmy jak wykałaczka postawiona na
sztorc, wystarczy chwila i upadamy. Natomiast mając ugięte kolana, jesteśmy jak sprężyna i w
momencie utraty balansu możemy zrobić przysiad, aby obniżyć środek ciężkości i przygotować się do
upadku. Obniża to szanse na możliwe negatywne skutki wywrotki.

22Największe błędy rolkarzy



Patrzenie się na rolki

Rys. 13. Patrzenie się na rolki

W czasie nauki jazdy na rolkach często instynktownie patrzymy się na nogi, na nasze rolki. Czy
dobrze je stawiamy, czy nam nic nie ucieka. I choć wydaje się to intuicyjne, to tak naprawdę ogranicza
nas i nasze możliwości koordynacji. Jest to błąd, który spowalnia nasze postępy. Tak naprawdę, aby
poruszać się stabilnie powinniśmy patrzeć przed siebie. Ta sama technika jest stosowana przy
ćwiczeniach, gdzie potrzebny jest balans ciałem i utrzymanie równowagi np. slackline. Dzięki temu
ułatwiamy pracę naszemu błędnikowi. Jeśli mamy problem z balansem, możemy obrać jeden punkt
przed nami i jechać cały czas patrząc się na niego. Oczywiście jednocześnie mając świadomość
otoczenia i zapewniając sobie bezpieczeństwo, tak aby na nikogo nie wpaść i nie upaść.

Odpychanie się do tyłu

Jeżdżąc na rolkach wbrew pozorom nie powinniśmy się odpychać do tyłu, a do boku. Taki ruch
wprawia nasze kółka w obroty i nadaje nam pędu. Jeśli odpychamy się do tyłu to nie dość że się
odpowiednio nie napędzamy, to na dodatek mamy większą szansę na upadek. 
Świetnie tłumaczy to amerykański łyżwiarz szybki i olimpijczyk Joey Mantia w filmie na YouTube:
tutaj.

Niedokładna nauka i ćwiczenia tylko na jedną
stronę

Widząc, jak koledzy czy rolkarze na filmikach wykonują różne triki często chcemy, w jak najszybszy
sposób dotrzeć do ich poziomu umiejętności. W ten sposób pomijamy część ćwiczeń i staramy się
iść na skróty. Krótkodystansowo jest to dobra opcja. Wydaje nam się, że cały czas uczymy się czegoś
nowego, a nasz poziom szybko rośnie. Jednak braki w podstawowych kwestiach sprawiają, że
ćwiczenia na wyższych poziomach są znacznie trudniejsze do nauki, albo wręcz niemożliwe do
wykonania, dopóki nie przebrniemy przez łatwiejsze ćwiczenia. Dlatego też warto skupić się na tym,
aby przed przejściem dalej, opanować ćwiczenie na zadowalającym poziomie i na obie nogi. To co
na początku jest nużące, w pewnym momencie pozwala nam na stabilny progres i uniknięcie braków
w przyszłości. Niestety, nie ma nic za darmo. Oczywiście, opanowanie niektórych ćwiczeń zajmie
jednym rolkarzom więcej czasu, a drugim mniej. Jedni mają lepsze predyspozycje ku jeździe, a inni
mniejsze. Z tego powodu nie ma powodu sugerować się tym, ile wysiłku włożyła inna osoba w naukę
danego tricku, tylko powoli, konsekwentnie iść po swoje.
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Wstyd

Rys. 14: Wstyd

Często można znaleźć informacje, że rolkarze nie chcą przyjść na spotkanie ogłaszane na grupie na
facebooku bo boją się, że ich umiejętności są zbyt niskie i inni rolkarze mogą patrzeć na nich z
wyższością. Ja też się w taki, czy inny sposób bałem, kiedy pierwszy raz jechałem spotkać się z
osobami jeżdżącymi na znacznie wyższym poziomie niż ja. Jest to całkowicie naturalne. Jest tak jest
we wszystkich sportach, zajęciach dodatkowych i interakcjach społecznych. Nie wiemy czego się
spodziewać, więc organizm stara się nas odciągnąć od nieprzyjemnego uczucia i chce wrócić do
przyjemnej strefy komfortu, gdzie wszystko jest znane. Jednak nie ma co się poddawać temu co
czujemy. Ludzie, których poznałem na rolkach to w większości naprawdę pozytywne osoby, które z
chęcią dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Tak więc, warto wykonać ten krok i poznać nowych
rolkarzy.

Brak rozgrzewki

Rys. 15: Brak rozgrzewki

Rozgrzewka jest ważnym elementem treningu, który przygotowuje nasze ciało do wzmożonego
wysiłku. Podwyższa ona temperaturę naszego ciała, jednocześnie rozprowadzając krew, która
dostarcza tlen i składniki odżywcze do naszych mięśni. Dzięki rozciągnięciu “zimnych” mięśni i tym
samym nadaniu im plastyczności oraz nasileniu przemian metabolicznych, zmniejsza ona ryzyko
kontuzji oraz poprawia wydajność treningu.
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Rozgrzewka 
Część właściwa treningu 
Stretching

Przygotowanie psychiczne,
Przygotowanie ciała do wysiłku,
Zapobieganie urazom,
Wzrost wydajności treningu.

Szybszej reakcji mięśni,
Poprawie czasu reakcji,
Poprawie siły mięśni,
Wzrostowi ilości dostarczanego tlenu do mięśni,
Przyspieszeniu reakcji metabolicznych,
Poprawie koordynacji mięśni.

Po co jest rozgrzewka?

Rys. 16: Rozgrzewka jest ważną częścią treningu.

Ogólnie mówiąc, każdy wysiłek fizyczny składa się z trzech części.

 
Każda z tych części jest potrzebna i spełnia swoją funkcję. Rozgrzewka przygotowuje nasz organizm
do wzmożonego wysiłku i sprawia, że jesteśmy gotowi na większe obciążenie treningowe. Po
rozgrzewce wzrasta temperatura naszego organizmu i szybciej następują przemiany metaboliczne.  

Główne cele rozgrzewki to:

Rozgrzewka sprawia, że wzrasta przepływ krwi, temperatura mięśni i ciała. Może to mieć
pozytywne skutki treningowe dzięki:

Rozgrzewka jest jednym z elementów, który przyspiesza przygotowanie organizmu do pracy fizycznej.
Polega ona na krótkotrwałej pracy mięśniowej, która natężeniem i charakterem przypomina mający
nastąpić właściwy wysiłek. Po rozgrzewce, nasz organizm pracuje efektywniej, a jego temperatura
jest podniesiona. Wraz ze wzrostem temperatury ciała wzrasta płynność błon komórkowych komórek
mięśniowych, co przekłada się na większą elastyczność mięśni. Wzrasta także tempo procesów
metabolicznych. Między innymi dzięki temu aspektowi, rozgrzewka pozwala zapobiegać kontuzjom,
a ignorowanie tego podstawowego elementu każdego treningu to łatwa droga do kontuzji,
przetrenowania, a nawet choroby. 
Stretching, czyli rozciąganie po części właściwej treningu pozwala rozluźnić mięśnie po wysiłku.
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Słowniczek rolkarza
Poniżej wyjaśniam najczęściej spotykane słowa w świecie rolkowym i slalomowym. Starałem się, jak
najkrócej opisać dane wyrażenia, aby nie tworzyć encyklopedii, a raczej krótki słowniczek. 

Banan – ustawienie kół rozmiarami tak, aby zewnętrzne koła były mniejsze niż wewnętrzne, co
zapewnia większą zwrotność i ułatwia jazdę między kubeczkami.
Cuff – jest to element rolki, który trzyma naszą kostkę „w miejscu”. W zależności od jego sztywności
może ułatwiać lub utrudniać pewne techniki.
DQ – dyskwalifikacja np. na zawodach slalomowych.
Flat – najpopularniejsze ustawienie kół w rolkach, "płaskie", wszystkie koła jednakowego rozmiaru
(biorąc pod uwagę standardową szynę, nie prerocked).
Freestyle – są to wszystkie elementy slalomu, nie zaliczane do tricków. Można powiedzieć, że są to
wszystkie podstawowe elementy slalomu i sposób ich łączenia.
Improwizacja – połączenie wszystkich dotychczas nauczonych tricków w jeden spójny przejazd.
Liner – wewnętrzny „but”, który można wyjąć z rolki i np. uprać.
Nightskating - wieczorny przejazd ulicami miasta. Zazwyczaj organizowany przez lokalne
stowarzyszenia zajmujące się popularyzowaniem jazdy na rolkach.
PZSW - Polski Związek Sportów Wrotkarskich.
Rockering – ustawienie otworów w szynie w taki sposób, że wszystkie koła tego samego rozmiaru
tworzą banan (pierwsza i ostatnia śruba są wyżej niż środkowe).
Shock Absorber – wkładka pod piętą, która amortyzuje drgania podczas jazdy.
Sitting – trick w przysiadzie.
Skorupa – zewnętrzna, z reguły plastikowa obudowa rolki do której wkładamy liner i przymocowana
jest szyna.
Slide – sposób efektownego hamowania polegający na "ślizganiu się" po powierzchni jazdy.
SSM – typ mocowania szyn, w którym tylna część buta (obcas) jest podniesiona.
Szyna (pot. płoza) – stalowy, aluminiowy lub plastikowy element łączący but rolki z kołami.
Trick – jest to konkretna technika, która jest określona w regulaminie zawodów WSSA.
Trinity – typ mocowania szyny, różniący się od standardowego SSM/UFS, tym że szyna jest trzymana
przez 3 śruby, a nie dwie.
UFS – typ mocowania szyn, w którym pięta nie jest podniesiona.
Wheeling – jazda na jednym kole jednej rolki (pierwsze lub ostatnie). Jazda na ostatnim kole to tzw.
Heel Wheeling, a na pierwszym Toe Wheeling.
WSSA – World Slalom Series Association, światowa organizacja slalomowa prowadząca oficjalny
ranking zawodników we wszystkich dyscyplinach.
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Czy muszę mieć konkretne umiejętności, aby wziąć udział w zawodach?
Nie, możesz wziąć udział w zawodach rangi regionalnej i krajowej bez posiadania
konkretnych umiejętności. Najlepiej jednak się do nich przygotować, przynajmniej w małym
stopniu.

Dlaczego mam jechać na zawody?
Zawody to:

dodatkowa motywacja do treningów,
sprawdzenie swoich umiejętności,
spotkanie z nowymi rolkarzami z którymi można utrzymywać kontakt i dzielić się
wspólną pasją,
atmosfera, która popycha nas do przekraczania swoich dotychczasowych granic,
możliwość zobaczenia przejazdów zawodników z całego świata.

Kiedy mogę pojechać na pierwsze zawody? Czy powinienem czekać, aż będę lepszy?
Tak naprawdę warto się przejechać na zawody, aby w ogóle zobaczyć, jak wyglądają. Tak
samo warto w nich wziąć udział. Oczywiście może to być trochę onieśmielające, gdy widzi
się osoby, które „śmigają” na rolkach między kubeczkami, tak jakby się z 8 kółkami u stóp
urodziły, ale każdy kiedyś zaczynał i wszyscy to doskonale rozumieją. Zawody to też
doskonały moment na to, aby podpytać się bardziej doświadczonych rolkarzy o różne
techniki jazdy i triki. Zawodnicy są otwarci na nowe kontakty i pomoc, wystarczy tylko
zapytać.
Ciekawą opcją są zawody amatorskiej ligi slalomowej „I Love Rolki”. Nie mają do nich dostępu
osoby, które już troszkę się „objeździły” w zawodach WSSA (World Slalom Series Association
– ogólnoświatowa organizacja slalomowa, która prowadzi oficjalny ranking zawodników),
więc poziom na pewno jest bardziej dostosowany do początkujących zawodników
slalomowych.

Więcej informacji: http://www.iloverolki.pl/zawody/amatorska-liga-slalomowa
W jaki sposób przygotować się do przejazdu classic?

Najważniejszy jest wybór muzyki. To do niej będziemy układać choreografię. Musimy więc ją
dostosować do naszego stylu jazdy. Kiedy już wybierzemy odpowiedni utwór, staramy się
połączyć tricki tak, aby przejazd pasował do rytmu i był płynny.

Ile czasu wcześniej zacząć przygotowania?
Jak najwcześniej. Jeśli chcemy wypaść dobrze, to nie ma co ukrywać, stres na zawodach
utrudnia jazdę. Ciężko wykonać niektóre triki, jeśli ich naprawdę nie „objeździliśmy”. Więc
podstawą jest nie tyle umiejętność wykonania trudnych trików, co właśnie dobre
przygotowanie i ćwiczenie na wyrost np. jeśli chcemy przejechać na zawodach 6 kubków na
wheelingu (jazda na jednym kółku) to na treningach celujemy w 10, lub więcej.

Zawody slalomowe
Zacząłeś swoją przygodę ze slalomem i chcesz się przygotować do pierwszych zawodów? Chcesz
wiedzieć, jak to wygląda od strony zawodnika? W tym wpisie znajdziesz odpowiedź na część pytań,
które mogą cię nurtować.
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Czy mogę przyjechać na zawody nie znając nikogo?
Oczywiście. Tak, jak pisałem wcześniej, zawodnicy są otwarci na nowe kontakty i chętnie
coś podpowiedzą mniej doświadczonym rolkarzom. Wystarczy się uśmiechnąć i „zagadać”, a
może na następne zawody przyjedziesz już do nowych znajomych.

Gdzie mogę zapisać się na zawody?
Wszystko zależy od konkretnych zawodów. Jeśli nie wiesz jak się zapisać, najlepiej
skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem danego wydarzenia.

Gdzie znajdę informacje o zawodach?
Wszystkie informacje o oficjalnych zawodach znajdziesz na:
https://www.worldslalomseries.com/events/

Zawody pokazały mi to, że osoby, które widziałem głównie na filmikach na youtube, nie są daleko, a
tak naprawdę są bardzo blisko. Wystarczy włożyć tylko trochę wysiłku, aby dojechać na miejsce i
dobrze się bawić. Aby zbić piątkę i porozmawiać z tymi osobami, jak równy z równym, z pełnym
szacunkiem. Nie spotkałem żadnego zawodnika, który był zadufany, czy nieprzyjemny. Wszyscy
raczej chętnie dzielili się doświadczeniem, pozytywną energią i pasją do rolek. 
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Słowo na koniec
Dziękuję za przeczytanie tego e-booka! 

Zawarłem w nim wiedzę, którą zbierałem przez lata podczas swojej przygody na rolkach. Pracę nad
tym e-bookiem zajęły mi w sumie około dwóch lat. Początkowo miałem wypuścić jedynie część z tej
wiedzy za darmo, a resztę znacznie rozbudować, dodać filmy, ćwiczenia i sprzedawać w formie kursu.
Jednak żeby sprzedawać kurs, jego jakość musiałaby być na naprawdę wysokim poziomie, co
ciągnie za sobą dużo pracy, czasu i energii. Przygotowałem już sporo opisów i mediów, jednak
jednocześnie zauważyłem, że dopracowanie formy będzie wymagało naprawdę dużo wysiłku. W
takim rozwiązaniu byłbym też, w pewien sposób zobligowany do pomocy kursantom i zmieniłoby się
to w pracę na część etatu. Ja jednak rolki zawsze traktowałem jako pasję i coś co robię bo chcę, nie
dlatego że muszę. Ucieczkę od problemów i możliwość spełniania się. Nie chciałem też, żeby moja
dotychczasowa praca poszła w zapomnienie na dysku komputera, bo byłoby to bez sensu. Dlatego
po delikatnych poprawkach merytorycznych, dodaniu pewnych punktów i ubraniu w ładną graficzną
formę ostatecznie wyklarował się ten e-book. 

Jest to pierwsza taka publikacja w języku polskim i cieszę się, że mam możliwość podzielenie się
swoją wiedzą. Mam nadzieję, że zachęcę innych doświadczonych rolkarzy do działania w podobnym
kierunku. Być może wydanie podobnej publikacji z zakresu jazdy agresywnej lub jazdy szybkiej,
założenie bloga, tak jak zrobił to Tomasz Suwaj z międzykubkami.pl, a może jeszcze coś innego? Ja
wiem, że ten e-book w pewien sposób podsumowuje moją przygodę z rolkami. Rolki  i działania
podejmowane wokół nich (jak organizacja nightskatingów i stowarzyszenia) dały mi  naprawdę dużo,
jeśli chodzi o rozwój życiowy, jednak prę dalej zajmując się innymi tematami. Między innymi piszę o
społeczeństwie i relacjach międzyludzkich na  blogu https://walkomonogamia.pl, na którego
serdecznie zapraszam.

E-book jest całkowicie za darmo, ale jeśli chcesz mi się w jakiś sposób odwdzięczyć, to proszę,
wesprzyj akcję Pajacyk udając się na stronę: https://www.pajacyk.pl/#darowizna i dokonując
darowizny. Jeśli jesteś w stanie wybrać opcję „cyklicznie”, proszę zrób to. Są to pieniądze, które
pomogą dożywić dzieci, które tego potrzebują. Kwotę darowizny można odliczyć od podatku aż do
6% wartości dochodu, więc jeśli uwzględnisz to w rozliczeniu PIT pieniądze, które zapłaciłbyś, jako
podatek zostaną odliczone i polecą bezpośrednio do Pajacyka za pomocą darowizny.

Czekam na opinie i wskazówki co mogłoby być poprawione, lub dodane. Wiem, że jeśli chodzi o skład
tekstu, mogłoby być znacznie lepiej. Pozostały bękarty/sieroty i są braki w interpunkcji, jednak
obecną formę uważam za wystarczającą, żeby dało się ją przeczytać bez znacznego uszczerbku na
poczuciu estetyki. Ewentualne uwagi można przesyłać poprzez formularz kontaktowy na stronie
https://kompendiumrolkarza.pl. Jeśli zbierze się ich trochę, być może zbiorę listę i wydam
poprawione wydanie. 

Powodzenia i być może do zobaczenia na rolkach!
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