
Adam Bielecki został Ambasadorem marki 
profesjonalnych rowerów BMC Switzerland. 
Znany himalaista, a od niedawna również kolarz gravelowy, Adam Bielecki, dzięki 
stawianiu sobie ambitnych celów bicia rekordów i niezrównanemu zamiłowaniu do 
sportu może być wzorem do naśladowania. Te cechy są tożsame z ideą marki BMC 
Switzerland, która w swojej misji skupia wszystko to, co przyspiesza rytm bicia serca 
rowerzysty. Wspólne sportowe wartości sprawiły, że Adam Bielecki został 
oficjalnym Ambasadorem rowerów BMC – Bicycle Manufacturing Company – 
szwajcarskiego producenta rowerów, który zaliczany jest do grupy światowych 
liderów rynku rowerowego. 

Adam Bielecki – himalaista, alpinista, taternik i podróżnik i… kolarz. 

Adam Bielecki to jeden z najlepszych polskich himalaistów, alpinista, taternik i 
podróżnik, a od niedawna także kolarz. Wspina się w górach od 20 lat. Był liderem 
kilkudziesięciu wypraw w różne góry na 5 kontynentach. 

W 2017 r. ukazała się jego pierwsza książka pt. „Spod zamarzniętych powiek”. 
Wszystkie te osiągnięcia wzbudzają podziw, a także inspirują i udowadniają, jak wiele 
potrafi Człowiek, który ma pasję i nosi w sobie ducha odkrywcy. 

Od marca br. nową pasją Adama jest jazda na rowerze typu gravel. Tak bardzo się 
wkręcił, że po tygodniu zrobił swoją pierwszą „życiówkę” na rowerze – 100km, a zaraz 
potem wziął udział w rowerowym maratonie Wisła1200, który polega na przejechaniu 
1200 km wzdłuż Wisły – od źródeł na Baraniej Górze do ujścia w Gdańsku. 

Adam wyznaczył sobie cel ukończyć maraton w ciągu 200h. Natomiast, dzięki 
uporowi i wytrwałości, dojechał do mety w imponującym czasie 132 godzin. Sukces 
ten zmotywował go do dalszego rozwoju w „rowerowym” kierunku. Dodatkowo, 
regularne treningi na jednośladzie pomagają Adamowi wzmocnić mięśnie nóg i 
wspierają go w dbaniu o holistyczną kondycję potrzebną podczas wspinaczki 
wysokogórskiej, która nadal jest jednym z jego najważniejszych zainteresowań. 

Pasja, wspólne wartości i chęć bicia kolejnych rekordów. 

Dziś, z dumą informujemy, że nasze wspólne sportowe wartości oraz 
wciągające rozmowy przyniosły owoce w postaci rozpoczęcia współpracy BMC 
z Adamem. 

Ten Sportowiec ujął nas wartościami, jakimi kieruje się w życiu. Niezmiennie 
udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Ufa swojej wewnętrznej mądrości i stale 
wyznacza nowe ścieżki – bez kompromisów. 



Również bezkompromisowo, ale do kwestii kreowania trendów kolarskich, podchodzi 
BMC Switzerland. Od początku działalności stawiamy na rowery kategorii premium o 
oryginalnym wzornictwie, precyzyjnej technologii i, przede wszystkim, najlepszym 
wykonaniu na całym świecie. BMC jest liderem w segmencie profesjonalnych 
rowerów używanych w sportach indywidualnych. Zawodnicy korzystający z naszego 
sprzętu sięgają po najwyższe laury m.in. na prestiżowym Tour de France, zawodach 
Pucharu Świata UCI w kolarstwie górskim cross country (XC) i zawodach Ironman 
Triathlon. 

Adam Bielecki jeździ na gravelu, dlaczego akurat 
BMC? 
BMC, czyli Bicycle Manufacturing Company to, w prostym tłumaczeniu, „rowerowa 
manufaktura”. Słowem: grupa rowerowych przyjaciół. To nie kolejny gigant branży, a 
ta wyjątkowość stanowi o jego sile. Team BMC pracuje w oparciu o system 
kluczowych wartości: prosto, fachowo i z pasją. „Prosto”, ponieważ omijamy 
komplikacje, możemy podejmować decyzje szybko i sprawnie je realizować. 

„Z pasją”, bo jesteśmy odważni, otwarci na wyzwania i wkładamy całe serce w to, 
co robimy. „Fachowo”, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z naszych 
mocnych stron. Dokładnie te cechy sprawiły, że ścieżki BMC i Adama Bieleckiego 
się zetknęły. Wiemy, że Adam starannie dobiera sobie partnerów biznesowych. Są 
to manufaktury z historią, które doceniają rzemiosło na najwyższym poziomie. Tym 
bardziej jest nam miło, że możemy towarzyszyć Adamowi w jego rowerowej pasji, 
jaką jest gravel. 
Odpowiedni sprzęt pomaga czerpać więcej radości ze sportu, a także pozwala 
osiągać lepsze wyniki. Po długiej i merytorycznej konsultacji Adam wybrał dla siebie 
2 rowery: 

• gravel BMC URS 01 TWO 
• szosowy BMC Roadmachine One 

Te dwa modele rowerów doskonale się uzupełniają. 

BMC URS 01 TWO – topowy gravel marki BMC. Nazwa nawiązuje do angielskiego 
słowa „UnReStricted”, którego polskim odpowiednikiem jest „nieograniczony”. 
Charakteryzuje się geometrią zoptymalizowaną pod kątem agresywnego stylu jazdy 
po szutrowych drogach i gwarantuje wysoki poziom komfortu jazdy, który jest 
nieoceniony w trakcie zawodów na długich dystansach. 

Bardzo lekka rama o wyścigowym charakterze oraz wydajna konstrukcja idą tutaj w 
parze z precyzyjną integracją na najwyższym poziomie i skrupulatnie opracowaną 
geometrią Gravel+. 



Lekki i minimalistyczny system zawieszenia MTT, czyli Micro Travel Technology (10 
mm skoku) poprawia transfer mocy i kontrolę na najbardziej wymagającym terenie. 

Drugi rower, jakim będzie jeździł Adam, to szosowy BMC Roadmachine One. Ma być 
pomocny w utrzymaniu sprawności potrzebnej Adamowi w jego głównej pasji, jaką 
jest wspinaczka wysokogórska. 

BMC Roadmachine to rower szosowy o niezwykłej wszechstronności. 
Zmaksymalizowano w nim parametry dotyczące pionowego ugięcia, sterowania, 
przyspieszania oraz dopasowania pozycji. To rower bardzo komfortowy, lekki i szybki, 
dzięki odpowiedniemu dopasowaniu kształtów ramy i widelca z włókien węglowych 
oraz zastosowaniu technologii TCC Endurance. Jednocześnie zwiększona została 
ogólna sztywność, co pozwoliło z kolei na precyzyjniejsze sterowanie i polepszenie 
właściwości dotyczących przyspieszenia. Całkiem nowa rama odnowionego 
Roadmachine daje ponadto poprawę właściwości ugięcia aż o 25 proc. Ta „szosa” w 
połączeniu z doskonałymi umiejętnościami sportowymi Adama może nakręcić coś, co 
niektórym wyda się niemożliwe. Bez kompromisów, bez ograniczeń… 

Bikefitting – największa efektywność i pełen 
komfort jazdy na rowerze. 
W ramach naszej współpracy Adam planuje dokonać profesjonalnego bikefittingu w 
jednym z naszych BMC LAB-ów. Taki zabieg sprawi, że rower będzie idealnie 
dopasowany do kolarza i ergonomiczny. To zaś wzmaga bezpieczeństwo, pozwala 
czerpać większą przyjemność z jazdy i unikać kontuzji, co przekłada się finalnie na 
lepsze osiągi sportowe. 

Oprócz rowerów, himalaista został wyposażony w strój kolarski w barwach BMC, a 
także może liczyć na merytoryczne wsparcie GVT BMC 3 Soft – najbardziej 
utytułowanej, profesjonalnej drużyny triathlonowej w Polsce. 
Współpraca BMC Switzerland z Adamem Bieleckim bardzo nas ekscytuje. Cieszymy 
się, że Adam dołączył do kolarskiego Świata i na mapie swoich celów umieścił także 
te związane z jednośladem. Planujemy długoterminowo razem się rozwijać i 
zdobywać szczyty -te sportowe, ale także biznesowe. 

 


