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Odbierz do

500 
złotych premii* 

Ekspresy Siemens.  
Smaki i aromaty z najlepszych 
kawiarni świata.

Siemens Home Appliances

Wyrusz w aromatyczną podroż bez wychodzenia z domu. Odkryj to, czego 
zawsze szukałeś w kawie. Kup ekspres marki Siemens z serii EQ objęty  
promocją i zyskaj do 500 zł premii. Promocja trwa od 5 listopada 2018 r.  
do 31 stycznia 2019 r. lub do wyczerpania puli premii.  
Szczegóły promocji na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
*Wysokość premii zależy od modelu urządzenia.

The future moving in.

https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/urzadzenia/ekspresy-do-kawy/w-pelni-automatyczne-wolnostojace-ekspresy-do-kawy
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The leading global authority
of home technology industry

BEST OF CEDIA 2017

EXPERIENCE
Creative’s Cutting-Edge

Audio Technology

Przedstawiamy niesamowity Creative X-Fi Sonic Carrier, wyjątkowy zestaw
głośnikowy-soundbar w technologii 3D Surround HD Movies & Music

https://us.creative.com/soniccarrier/
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Co to był za miesiąc. Mamy najnow-

sze iPhone’y XS i XS Max. Dotarł do nas 

też najnowszy Apple Watch Series 4. 

Odbyła się konferencja InsideTrends, 

której patronowaliśmy, a główną 

gwiazdą i gościem był sam Kevin 

Mitnick. Przez Azję przetoczyły się 

niebezpieczne huragany, w Polsce 

odbyły się zawody IronMan, przez które 

Norbert przegrał poważny zakład, a do 

kin trafił „Kler”.

O tym wszystkim piszemy w naj-

nowszym wydaniu iMagazine. Mamy 

mnóstwo ciekawych tematów, któ-

rymi chcemy podzielić się z Wami. Nie 

tylko tych, o których wspominam na 

początku.

Od tego numeru otwieramy na naszych 

łamach nowy dział – będziemy pisali 

o Microsoft Office dla macuserów.

Zapraszam do listopadowego iMaga-

zine – warto nas czytać!

Zapraszamy!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl



USB-C HDMI
ADAPTER
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Wireless
Fast
Stand
Charge
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USŁUGA WIDEO OD APPLE 
GLOBALNA, ALE NIE NA 
STARCIE
Cały czas trudno stwierdzić, jaki ostatecznie kształt 

będzie miała usługa wideo od Apple. Zgodnie z przy-

puszczeniami będzie to produkt globalny, jednak nie-

stety na dostępność w Polsce i innych krajach trochę 

poczekamy.

Czytaj dalej...

BĘDZIE NOWY IPAD 
MINI 5? MÓGŁBY BYĆ 
IPHONE XR MAX
Wedle przewidywań w najbliższym czasie 

należy spodziewać się nie tylko nowych iPa-

dów Pro, ale też mniejszego iPada, czyli iPad 

Mini 5. Rewelacje te są pewnym zaskocze-

niem. Wydawało się, że w dobie iPhone’a XS 

Max i smukłych ramek w większych iPadach 

takiego sprzętu się nie doczekamy. Szkoda 

tylko, że Apple raczej nie pokusi się o pewną 

małą rewolucję.

Czytaj dalej...

TIM COOK O RODO 
I WYKORZYSTYWANIU DANYCH 
PODCZAS WYSTĄPIENIA 
W BRUKSELI
Tim Cook wziął udział w konferencji organizowanej przez 

Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (EDPS). 

CEO Apple chwalił RODO i wzywał władze Stanów Zjednoczonych 

do podobnych działań. W ostrych słowach zwrócił uwagę na pro-

blem, jakim jest wykorzystywanie danych osobowych współcze-

śnie. Całość wystąpienia została udostępniona online.

Czytaj dalej...

Aktualności

https://imagazine.pl/2018/10/25/usluga-wideo-od-apple-globalna-ale-nie-na-starcie/
https://imagazine.pl/2018/10/24/bedzie-nowy-ipad-mini-5-moglby-byc-iphone-xr-max/
https://imagazine.pl/2018/10/24/tim-cook-o-rodo-i-wykorzystywaniu-danych-podczas-wystapienia-w-brukseli/
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TIM COOK PODRÓŻUJE 
PO EUROPIE I SPOTYKA 
SIĘ Z ARTYSTAMI 
I DEWELOPERAMI
Tim Cook ponownie odwiedza Europę. Oficjalnym 

punktem kulminacyjnym jego podróży ma być 

wystąpienie w Brukseli na konferencji poświęconej 

RODO i ochronie danych. Zanim to nastąpi (24 paź-

dziernika), CEO Apple odwiedził Berlin i Paryż, gdzie 

spotkał się z artystami i deweloperami. Kolejny raz 

na mapie zabrakło Polski.

Czytaj dalej...

KTÓREGO 
iPHONE’A WYBRAĆ 
– X, XS, XS MAX CZY XR?
W ostatnich tygodniach wielu z Was ma 

problemy z wyborem iPhone’a dla swoich 

potrzeb. Zapewne w podjęciu decyzji nie 

pomagają wysokie ceny nowych modeli, ale 

postaram się pokazać nie tylko różnice, ale 

również podpowiedzieć, który model najbar-

dziej odpowiada Waszym potrzebom.

Czytaj dalej...
iPHONE XR BĘDZIE 
WIELKIM SUKCESEM APPLE
W piątek iPhone XR trafia do sprzedaży, dopiero 

dziś w nocy wszystkie warianty przestały być 

dostępne w dniu premiery. Według Kuo iPhone 

XR spotkał się z ciepłym przyjęciem. Wszystko 

wskazuje na to, że to XR będzie nowym koniem 

pociągowym Apple.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/23/tim-cook-podrozuje-po-europie-i-spotyka-sie-z-artystami-i-deweloperami/
https://imagazine.pl/2018/10/24/ktorego-iphonea-wybrac-x-xs-xs-max-czy-xr/
https://imagazine.pl/2018/10/23/iphone-xr-bedzie-wielkim-sukcesem-apple/
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IOS 12 JUŻ NA PONAD 
POŁOWIE URZĄDZEŃ
Niecały miesiąc po premierze iOS 12 jest 

już zainstalowany na 50% aktywnych urzą-

dzeń i aż na 53% sprzętów, które zostały 

wprowadzone w ostatnich czterech latach. 

Wprowadzanie iOS 12 przebiega spraw-

niej niż iOS 11. Android pod tym względem 

wypada blado.

Czytaj dalej...

KOLEJNE ZAKUPY APPLE 
– TYM RAZEM PRZEJĘTO 
SERWIS POSZUKUJĄCY 
MUZYCZNYCH TALENTÓW
Mamy kolejne doniesienia odnośnie zakupów Apple. 

Tym razem firma wydała promil ze swoich zasobów 

pieniężnych na muzyczną platformę do wyszukiwa-

nia młodych talentów. Muzyka to od czasów iPoda 

jedna z kluczowych płaszczyzn Apple’a. Asaii ma 

za pomocą uczenia maszynowego pomóc znaleźć 

rokujące gwiazdy do Apple Music.

Czytaj dalej...

SERIALE OD APPLE 
MAJĄ BYĆ DOSTĘPNE 
ZA DARMO
Usługa wideo Apple coraz bliżej i wygląda 

na to, że firma wreszcie zaoferuje dodatkowy 

argument za posiadaniem urządzeń Apple. 

Filmy i seriale zamówione przez Apple mają 

być darmowe dla użytkowników iUrządzeń. 

Na razie nie jest jednak pewne, czy zoba-

czymy je w Polsce.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/12/ios-12-juz-na-ponad-polowie-urzadzen/
https://imagazine.pl/2018/10/15/kolejne-zakupy-apple-tym-razem-przejeto-serwis-poszukujacy-muzycznych-talentow/
https://imagazine.pl/2018/10/11/seriale-od-apple-maja-byc-dostepne-za-darmo/
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Swój klasyczny wygląd smartfon zawdzięcza poliwęglanowej obudowie typu uni-

body oraz smukłemu wykończeniu w technologii CNC, które zapewnia użytkownikowi 

komfort trzymania. Do tego Neffos X9 wyposażony jest w pojemną baterię 3060mAh, 

funkcję wykrywania twarzy, czytnik linii papilarnych oraz dwa sloty na karty nano SIM.

TP-Link prezentuje najnowszy model smartfona z serii X – Neffos X9. Łącząc wysoką jakość, 

nowoczesne technologie z przystępną ceną, Neffos X9 wyróżnia się podwójnym tylnym 

obiektywem, a także 5,99-calowym, panoramicznym wyświetlaczem typu full-view. 

TP-Link Neffos X9 z podwójnym 
obiektywem i ekranem 18:9
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Robienie zdjęć smartfonem nigdy nie było jeszcze tak proste 

i wygodne. Neffos X9 posiada dwa tylne obiektywy – 13Mpx 

i 5Mpx, które umożliwiają osiągnięcie precyzyjnego efektu 

bokeh, czyli oddania nieostrości obiektów znajdujących 

się na dalszym planie. Dzięki temu możliwe jest rozmycie 

tła i wyostrzenie postaci na pierwszym planie. Technologia 

PDAF gwarantuje dodatkowo szybki czas uzyskania ostro-

ści obrazu, a przesłona f/2.0 pozwala na uzyskanie głębi 

ostrości, uwypuklając istotne detale na zdjęciach. Przednia 

kamera 8Mpx pomaga w wykonaniu doskonałego sel-

fie dzięki 10-stopniowej funkcji upiększania. Szerokokątny 

obiektyw aparatu selfie, o polu widzenia aż 86 stopni umoż-

liwia również wykonanie autoportretu z całą grupą przyja-

ciół. Korzystając z wbudowanej nakładki NFUI 8.0, można 

wybrać jeden z prostych trybów jak fotografowanie jedzenia 

czy artystyczne rozmycie lub sięgnąć do trybu zaawansowa-

nego i ręcznie dostosować ustawienia wykonywanych zdjęć.

Imponujący 5,99-calowych, panoramiczny ekran 18:9 full-

-view zamknięty jest w 1,9-milimetrowym obramowaniu, co 

daje łącznie aż 86,4% powierzchni ekranowej, gwarantując 

maksymalne doznania podczas grania i korzystania z multi-

mediów. Wyświetlacz IPS chroniony jest przez szkło Corning 

Gorilla Glass 2.5D z powłoką AF, otrzymał rozdzielczość HD+, 

a jego krawędzie są lekko zaokrąglone. Ekran Neffosa X9 

gwarantuje także dwa tryby chroniące oczy, dzięki wbudo-

wanemu czujnikowi oświetlenia. Tryb nocny pozwala na 

oglądanie ulubionych filmów na smartfonie dostosowując 

jasność ekranu do warunków zewnętrznych. W słabo oświe-

tlonych pomieszczeniach, jasność nie przekroczy 2 nitów. 

Uruchomiony tryb ochrony wzroku automatycznie dopa-

suje się do określonej pory dnia i zmniejszy emisję światła 

niebieskiego aż o 89%. W modelu X9 nie zabrakło również 

praktycznych funkcji ekranu jak możliwość obsługi w ręka-

wiczkach, wybudzanie podwójnym kliknięciem i sterowanie 

aplikacjami za pomocą prostych gestów.
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Z działającym niezwykle szybko czytnikiem linii papilarnych nie tylko odblokujemy 

urządzenie w mgnieniu oka, ale też zabezpieczymy wrażliwe aplikacje czy urucho-

mimy migawkę aparatu. Wykorzystując najnowsze trendy technologiczne, Neffos X9 

posiada także tryb rozpoznawania twarzy oparty na sztucznej inteligencji, umożliwia-

jący odblokowanie ekranu za pomocą przedniej kamery selfie. Oprócz najnowszych 

technologii w modelu X9 wbudowana została pojemna bateria 3060mAh, pozwalająca 

na całodzienne, intensywne korzystanie z urządzenia bez konieczności doładowywa-

nia. Testy wykazały, że nawet po 500 pełnych cyklach ładowania, zachowuje ona aż 

80% swoich możliwości. Dużym atutem Neffosa X9 jest także wydajny zasilacz impul-

sowy 5V 2A. 

Dbając o każdy detal, Neffos X9 został zoptymalizowany pod kątem jakości dźwięku. 

Od teraz już żaden wiatr nie zakłóci rozmowy, ponieważ w najnowszej propozycji od 

TP-Linka znajduje się podwójny mikrofon służący redukcji szumów. Dodatkowo gło-

śnik smartfona i automatyczny wzmacniacz dźwięku 6V K8 Audio AWINIC gwarantują 

doznania muzyczne najwyższej jakości. 
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Neffos X9 napędzany jest czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6750 oraz 

otrzymał 32GB ROM i 3GB RAM. Posiada tackę na dwie karty nano SIM w technologii 

Dual Standby, które umożliwiają proste przełączanie się pomiędzy dwoma nume-

rami, np. służbowym i prywatnym. Zamiast drugiej karty SIM można zastosować kartę 

microSD zwiększającą pamięć wewnętrzną urządzenia nawet do 128GB. Ponadto X9 

pracuje pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo z najnowszą wersją autorskiego opro-

gramowania NFUI 8.0, które dba o bezpieczeństwo, optymalizuje pracę i zwiększa 

wygodę codziennego korzystania z urządzenia. Model X9 obsługuje dwa pasma sieci 

bezprzewodowej – 5GHz i 2,4GHz, zapewniając dostęp do najszybszych połączeń WiFi. 

Niezawodne połączenia WiFi są zaprojektowane i przetestowane w zaawansowanych 

technologicznie laboratoriach TP-Link, lidera na rynku urządzeń sieciowych. 

Specyfikacja techniczna TP-Link Neffos X9 dostępna jest na stronie.

Smartfon będzie dostępny w kolorach czarnym lub srebrnym. Cena detaliczna będzie 

kształtowała się na poziomie ok. 799 zł. 

http://www.neffos.pl/product/details/X9
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APPLE INWESTUJE 
W AR – KOLEJNY START-UP 
KUPIONY
Apple tradycyjnie, po cichu wybrało się na zakupy. 

Tym razem firma zakupiła duński start-up, prawdo-

podobnie za 30 milionów dolarów. To kolejny zakup 

firmy związany z poszerzoną rzeczywistością, a także 

sztuczną inteligencją.

Czytaj dalej...

KONIEC MINECRAFT 
DLA APPLE TV TO 
PEWIEN SYMBOL 
ZMIANY PODEJŚCIA 
DO TVOS
Minecraft dla Apple TV przestaje być wspie-

rany. To doskonały przykład tego, jak Apple 

nie udało się ze swojej przystawki stworzyć 

przystępnej konsoli do gier. Dowodzi to 

także tezie, że traktowanie Smart TV jako 

dużego tabletu nie ma sensu.

Czytaj dalej...

NOWE WERSJE SŁUCHAWEK 
BEATS, W TYM BEATS SOLO 
3 Z MYSZKĄ MIKI 
Na premierę nowych Apple AirPods wciąż czekamy, 

podobnie jak na nauszne słuchawki z logo Apple, 

o których mówi się od dłuższego czasu. Na razie Apple 

wydaje jednak nową wersję słuchawek z logo Beats. 

Wśród wprowadzonych właśnie do sprzedaży słu-

chawek znalazła się też limitowana edycja na 90-lecie 

pojawienia się Myszki Miki.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/11/apple-inwestuje-w-ar-kolejny-start-up-kupiony/
https://imagazine.pl/2018/10/10/koniec-minecraft-dla-apple-tv-to-pewien-symbol-zmiany-podejscia-do-tvos/
https://imagazine.pl/2018/10/17/nowe-wersje-sluchawek-beats-w-tym-beats-solo-3-z-myszka-miki/
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AKTUALIZACJA 
– iOS 12.0.1
Po niecałym miesiącu od premiery 

iOS 12 pojawia się pierwsza, publicznie 

dostępna aktualizacja. Oznaczona jest 

jako iOS 12.0.1 i dostępna dla wszystkich 

urządzeń zgodnych z iOS 12, oprócz 

HomePoda. Mimo że iOS 12 jest jed-

nym z najbardziej stabilnych systemów 

Apple w ostatnich latach, to trochę błę-

dów jednak w nim było.

Czytaj dalej...

APPLE PAY W PAYU JUŻ 
OFICJALNIE
PayU w komunikacie prasowym poinformowało o ofi-

cjalnym uruchomieniu płatności Apple Pay w ramach 

swojej usługi. Na początek płatności w ten sposób 

możemy dokonać na stronach SiePomaga.pl oraz 

RatujemyZwierzaki.pl. Wkrótce usługa powinna być 

szerzej dostępna, nad wdrożeniem Apple Pay pra-

cują też inne firmy pośredniczące w transakcjach 

internetowych.

Czytaj dalej...

BLOOMBERG VS. APPLE 
I AMAZON – KTO TUTAJ 
KŁAMIE? 
Prawdopodobnie widzieliście artykuł Bloomberga, 

w którym Jordan Robertson i Michael Riley tłumaczą, 

jak doszło do umieszczenia na płytach firmy Super 

Micro małego chipa, który według nich umożliwiał 

przejęcie hakerom kontroli nad tymi serwerami. Burza 

nadal trwa i prawda nadal nie jest znana… i prawdo-

podobnie nigdy nie będzie. Tak wygląda przebieg zda-

rzeń, w dużym skrócie, na obecną chwilę…

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/08/aktualizacja-ios-12-0-1/
https://imagazine.pl/2018/10/08/apple-pay-w-payu-juz-oficjalnie/
https://imagazine.pl/2018/10/09/bloomberg-vs-apple-i-amazon-kto-tutaj-kamie/
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JBL Clip 3 to niepowtarzalny i wyjątkowy głośnik 

Bluetooth®, który do tej pory dostępny był w dzie-

sięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, grana-

towej, zielonej, czerwonej, szarej, żółtej, różowej, 

białej, turkusowej i piaskowej. Teraz do tej palety 

dołącza jeszcze kolor moro, który cieszy się nie-

słabnącą popularnością!

JBL Clip 3 dostarcza doskonały dźwięk i wyposa-

żony jest w ulepszony, trwały karabińczyk wbudo-

wany w głośnik. Dzięki temu można go w prosty 

sposób przyczepić do ubrań, paska lub plecaka. 

JBL Clip 3 posiada wodoszczelną obudowę o stop-

niu ochrony IPX7 i może działać do 10 godzin 

(jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy 

o pojemności 1000 mAh). Wbudowany zestaw gło-

śnomówiący z funkcją tłumienia zakłóceń i usu-

wania echa pozwala za naciśnięciem jednego 

przycisku uzyskać krystalicznie czysty dźwięk 

podczas rozmów telefonicznych.

Przenośny JBL Clip 3 to cieszący się 

dużą popularnością głośnik Bluetooth 

z wbudowanym karabińczykiem. 

W najbliższym czasie pojawi się na rynku 

w nowej wersji kolorystycznej – moro. 

JBL Clip 3 
w kolorze moro
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Dzięki wodoszczelności IPX7 głośnika można bez 

obaw używać w deszczu i nie trzeba martwić się, 

gdy zostanie zachlapany. Można go nawet zanu-

rzać w wodzie. Dzięki ulepszonemu, trwałemu 

materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumo-

wej obudowie głośnik sprawdzi się w każdych 

warunkach. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

• Wersja Bluetooth®: 4.1

• Obsługiwane profile: A2DP v1.2, 
AVRCP v1.5, HFP v1.5, HSP v1.2

• Przetwornik: 1 x 40 mm

• Moc: RMS 3,3 W

• Pasmo przenoszenia: 120 Hz – 20 kHz 
(-6 dB)

• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

• Rodzaj akumulatora: litowo-
polimerowy (3,7 V/1000 mAh)

• Czas ładowania akumulatora: 3 
godziny @ 5 V; 0,6 A

• Czas odtwarzania muzyki: do 10 
godzin (zależnie od głośności 
i odtwarzanych treści)

• Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 9 dBm

• Zakres częstotliwości nadajnika 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz

• Modulacja nadajnika Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• Wymiary: 137 x 97 x 46 (mm)

• Masa: 220 g

• Sugerowana cena detaliczna: 269 PLN
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iPHONE X/XS BEZ RYS 
– JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Odezwał się do mnie znajomy z dobrą radą, którą od 

razu przekazuję dalej. Co zrobić, aby nasz iPhone X/XS 

cały czas wyglądał jak nowy?

Czytaj dalej...

FAKTURY ZA ZAKUPY 
W APP STORE
Wiele osób pyta się nas, czy można dostać 

faktury za zakupy programów w App 

Store, a przede wszystkim Mac App Store.

Czytaj dalej...

POKROWCE MUJJO 
DLA IPHONE XS, XS 
MAX I XR 
Mujjo od lat tworzy piękne etui 

i pokrowce dla iPhone’ów i w tym roku 

nie zawiedli – dostosowali swoją kon-

strukcję przeznaczoną dla iPhone’a X do 

nowszego XS oraz wprowadzili osobne 

modele dla XS Max i XR, który do sprze-

daży trafi jeszcze w tym miesiącu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/08/iphone-x-xs-bez-rys-jak-to-osiagnac/
https://imagazine.pl/2018/10/03/faktury-za-zakupy-w-app-store/
https://imagazine.pl/2018/10/04/pokrowce-mujjo-dla-iphone-xs-xs-max-i-xr/
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LEGITYMACJE STUDENCKIE 
JUŻ W APPLE WALLET 
– NIESTETY TYLKO NA 
TRZECH AMERYKAŃSKICH 
UCZELNIACH
Zapowiedziana jeszcze podczas WWDC funkcja 

legitymacji studenckich w aplikacji Wallet właśnie 

została udostępniona. Na początek z funkcji tej sko-

rzystać będą mogli studenci trzech uniwersytetów. 

To otwiera też furtkę do innych cyfrowych doku-

mentów w przyszłości.

Czytaj dalej...

APPLE UDOSTĘPNIA 
DARMOWE PODRĘCZNIKI 
EVERYONE CAN CREATE
W ramach projektu Everyone Can Create Apple 

udostępniło darmowe podręczniki do nauki 

związane z muzyką, zdjęciami, wideo oraz 

rysowaniem. Może je pobrać każdy, a Apple 

zachęca, aby stały się częścią zajęć w szkołach. 

Oczywiście wszystko z udziałem iPada.

Czytaj dalej...

APPLE PAY DZIAŁA JUŻ 
U KLIENTÓW BANKU PKO 
Sprawdziły się zeszłotygodniowe plotki i usługa 

Apple Pay ruszyła dziś rano u klientów banku 

PKO. Dostaliśmy sporo informacji od naszych czy-

telników, że u nich już prawidłowo działa.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/02/legitymacje-studenckie-juz-w-apple-wallet-niestety-tylko-na-trzech-amerykanskich-uczelniach/
https://imagazine.pl/2018/10/02/apple-udostepnia-darmowe-podreczniki-everyone-can-create/
https://imagazine.pl/2018/10/02/apple-pay-dziala-juz-u-klientow-banku-pko/
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HONOR 8X – ŚWIETNY 
TELEFON ZA NIEDUŻE 
PIENIĄDZE
Europejska premiera telefonu Honor 8X, 

miesiąc po premierze światowej, miała 

miejsce w czeskiej Pradze. Czy telefon za 

1300 zł może być ciekawą alternatywą dla 

drogich flagowców? Od razu odpowiem, że 

może. Dlaczego? Po kolei.

Czytaj dalej...

NOWE URZĄDZENIA Z LINII 
SURFACE
Microsoft zaprezentował nowe urządzenia z linii 

Surface. Większość z nich to odświeżone pro-

dukty, które już znamy, wzbogacone o nowy kolor 

– czarny. Z nowości mamy jedynie słuchawki, Surface 

Headphones, które skierowane są wymagających 

użytkowników i dodatkowo mają wbudowaną 

Cortanę, czyli asystentkę Microsoftu.

Czytaj dalej...

ODSZEDŁ PAUL ALLEN 
– WSPÓŁZAŁOŻYCIEL 
MICROSOFTU 
15 października 2018 roku w wieku 65 lat 

zmarł Paul Allen, który wspólnie z Billem 

Gatesem założył Microsoft. To Allenowi 

udało się nawiązać kontakt z IBM, co przy-

czyniło się do dalszego sukcesu Microsoftu. 

Allen był jednym z najbogatszych ludzi na 

świecie, filantropem.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/13/honor-8x-swietny-telefon-za-nieduze-pieniadze/
https://imagazine.pl/2018/10/03/nowe-urzadzenia-z-linii-surface/
https://imagazine.pl/2018/10/16/odszedl-paul-allen-wspolzalozyciel-microsoftu/
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NOWY GŁOŚNIK 
I SOUNDBARY OD 
BOSE Z AIRPLAY 2
Pod koniec sierpnia przy okazji IFA 

swoje nowości zaprezentowało też 

Bose. Przyznam, że umknęły mi one. 

Teraz są już dostępne w Polsce, a co 

najważniejsze w 2019 roku otrzymają 

wsparcie dla AirPlay 2. To dwa nowe 

soundbary Bose oraz inteligentny gło-

śnik bezprzewodowy.

Czytaj dalej...

MOBICONF 2018: 
REKORD POBITY PO 
RAZ KOLEJNY! 
550 uczestników, w tym programiści pro-

jektanci i przedstawiciele biznesu, 2 dni 

wykładów, 4 ścieżki tematyczne oraz wielu 

doświadczonych prelegentów z Google, 

Abbey Road Studios, Zalando, Spotify, czy 

IBM – tak wstępnie można opisać 5. edycję 

konferencji Mobiconf, organizowanej przez 

Miquido. Czym zaskoczyło nas tegoroczne 

wydarzenie?

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/18/nowy-glosnik-i-soundbary-od-bose-z-airplay-2/
https://imagazine.pl/2018/10/11/mobiconf-2018-rekord-pobity-po-raz-kolejny/
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OBNIŻKA CENY HBO GO 
W POLSCE (I CZTERECH 
INNYCH KRAJACH) 
– ABONAMENT TERAZ 
WYNOSI 19,90 PLN 
MIESIĘCZNIE
Dzisiaj HBO uaktualniło cenę swojej usługi 

HBO GO na naszym rynku (i paru innych 

też). Poprzednia cena abonamentu mie-

sięcznego została obniżona z 29,90 PLN na 

19,90 PLN.

Czytaj dalej...

ADOBE PHOTOSHOP 
CC I INNE NOWOŚCI 
DLA IPADA 
ZAPOWIEDZIANE 
PODCZAS ADOBE MAX 
Adobe, na corocznym Adobe MAX, podał 

i pokazał więcej szczegółów na temat przy-

szłości ich aplikacji na iPadach, w tym na 

temat Photoshopa CC. Oto największe 

ciekawostki…

Czytaj dalej...

AMAZON WYPUSZCZA KINDLE PAPERWHITE 
4 – MOŻNA JUŻ ZAMAWIAĆ Z DARMOWĄ 
WYSYŁKĄ DO POLSKI
Amazon zaprezentował właśnie najnowszą wersję Kindle Paperwhite. Kindle Paperwhite 

czwartej generacji można już zamawiać do Polski. Jest on lżejszy od swojego poprzednika, 

największą nowością jest wodoodporność.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/10/16/obnizka-ceny-hbo-go-w-polsce-i-czterech-innych-krajach-abonament-teraz-wynosi-1990-pln-miesiecznie/
https://imagazine.pl/2018/10/16/adobe-photoshop-cc-i-inne-nowosci-dla-ipada-zapowiedziane-podczas-adobe-max/
https://imagazine.pl/2018/10/17/amazon-wypuszcza-kindle-paperwhite-4-mozna-juz-zamawiac-z-darmowa-wysylka-do-polski/
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W bieżącym roku rekordem jest liczba 165 wystawców. Podczas wydarzenia swoje 

stoiska będą mieli znani producenci urządzeń: LG, Panasonic, Phillips, czy Sony. 

Ponadto, na wystawie zostanie zaprezentowany sprzęt takich ekskluzywnych marek, 

jak Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins, Marantz, czy McIntosh. Oprócz tego w salach 

PGE Narodowego będzie dostępna największa w Polsce wystawa słuchawek.

„Cieszymy się, że przez ponad 20 lat Audio Video Show urosło do rangi drugiej 

największej imprezy tego typu w Europie i jednej z największych na świecie. Cały 

czas staramy się, aby to wydarzenie było jeszcze bardziej interesujące pod wzglę-

W dniach 16-18 listopada odbędzie się 22. edycja Audio Video Show – największa w Polsce i druga 

co do wielkości w Europie wystawa sprzętu audio i video. Na miesiąc przed rozpoczęciem 

wydarzenia został pobity zeszłoroczny rekord liczby wystawców oraz wynajętej powierzchni. 

W lożach VIP PGE Narodowego oraz ekskluzywnych warszawskich hotelach – Golden Tulip 

i Radisson Blu Sobieski – zarezerwowano łącznie 170 sal prezentacyjnych oraz 42 stoiska. 

iMagazine jest patronem medialnym imprezy.

Audio Video Show 2018 
– kolejny rekord pobity!
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WYWIAD

dem prezentowanych urządzeń oraz atrakcji. Mamy nadzieję, że każdy entuzjasta 

dobrego brzmienia i obrazu znajdzie coś dla siebie” – powiedział Adam Mokrzycki, 

organizator Audio Video Show.

Luksusowe sale warszawskich hoteli Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski oraz loże 

PGE Narodowego kolejny raz będą miejscem, w którym zostaną pokazane roz-

wiązania audio i video ze wszystkich półek cenowych. Odwiedzający będą mogli 

zobaczyć zarówno mobilne rozwiązania technologiczne do codziennego użytku za 

kilkaset złotych, jak i systemy audio oraz video warte nawet kilkaset tysięcy.

Więcej informacji na stronie www.avshow.pl.

Audio Video Show – to największe w Polsce i drugie co do wielkości targi sprzętu 

audio i video w Europie. Na targach można zobaczyć wszystkie elementy wcho-

dzące w skład domowych systemów audiowizualnych, jak m.in. zestawy audio, słu-

chawki, telewizory i projektory. Audio Video Show to jedyne miejsce, gdzie można 

osobiście posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z niemal wszyst-

kich pułapów cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne 

seminaria poświęcone tematyce audio i video oraz koncerty.

http://www.avshow.pl


http://tp-link.com.pl


Kevin Mitnick, czyli duch w sieci

Kevin Mitnick to ikona. Haker, który miał na swoim koncie włamania do największych firm w latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Dla jednych najbardziej poszukiwany przestępca swoich 

czasów, dla innych idol, uosobienie romantycznego bohatera czasów komputerowych. 
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Kevin Mitnick, czyli duch w sieci  |  Dominik Łada i Patrycja Rudnicka

P AT R Y C J A  R U D N I C K A
@ i P a t r y c j a R

D O M I N I K  Ł A D A
@ d o m i n i k l a d a

https://twitter.com/iPatrycjaR
http://www.twitter.com/dominiklada


Obecnie specjalista od zabezpieczeń 

rozchwytywany przez światowe firmy 

i… włamujący się do nich już w maje-

stacie prawa. Mieliśmy okazję poznać 

go osobiście i porozmawiać na konfe-

rencji InsideTrends, której iMagazine 

był patronem medialnym.

Kevin Mitnick był głównym gościem 

konferencji. Jego prezentacja była 

zaskakująca. Byłem na różnych tego 

typu spotkaniach, ale jeszcze nigdy 

nie widziałem na żywo w akcji hakera. 

Początek niczego nie zwiastował. 

Wyszedł mężczyzna w garniturze, 

zupełnie inaczej wyglądający niż go 

zapamiętałem ze swojej młodości 

z telewizji. Wyszedł i zaczął opowia-

dać o tym, jak włamał się tu i tam, jak 

to robił. Opowieść się ciągnęła, a ja 

myślałem, że OK, fajnie, ale szkoda, 

że to takie trochę opowieści i retro-

spekcje na zasadzie „Kiedy byłem 

małym chłopcem”. Zastanawiało mnie 

tylko jedno, dlaczego Łukasz Grass, 

naczelny Business Insider Polska, orga-

nizatora konferencji, przed wystąpie-

niem wyszedł na scenę i powiedział, 

że w tym jednym przypadku uczest-

nicy konferencji nie mogą w trakcie ani 

robić zdjęć, ani nagrywać prezentera. 

Okazało się, że to był tylko wstęp. Za 

chwilę zorientowałem się, że na scenie 

stoi rozstawionych kilka komputerów 

i innych urządzeń, a Kevin na żywo 

zaczął opowiadać i pokazywać… 
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na czym polega jego praca. Była to według mnie najlepsza prezentacja 

InsideTrends. Otworzyła mi oczy na wiele aspektów mojego życia cyfrowego 

i bezpieczeństwa z nim związanego.

Po wystąpieniu, już na spokojnie, mieliśmy okazję, razem z Patrycją Rudnicką, 

porozmawiać z Kevinem.

Patrycja Rudnicka: Czy w swojej młodości i kariery hakera wyobrażałeś 
sobie, że kiedykolwiek w przyszłości będziesz mógł legalnie włamywać się 
do systemów firm i, co więcej, te firmy będą Ci jeszcze za to płaciły?
Kevin Mitnick: Nie było w ogóle wtedy czegoś takiego. W czasach mojej aktyw-

ności, w latach osiemdziesiątych, nie istniało coś takiego jak pentesty czy audyty 

bezpieczeństwa. Uniwersytety miały już wprawdzie kierunki dotyczące bezpie-

czeństwa komputerowego, ale firmy, takie jak np. Exxon, miały swoje działy infor-

matyczne, które w założeniu miały się tym zajmować.

PR: Czy przeprowadzałeś już w Polsce jakieś pentesty?
KM: Nie jeszcze nie. Głównie USA, Wielka Brytania, Kanada.
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Dominik Łada: Podobno nie ma czegoś takiego jak bezpieczny system. 
Z tego, co widziałem, używasz maków, masz iPhone’a i Apple Watcha…
KM: Widzę, że jesteście w Polsce mocno przewrażliwieni na punkcie telefonów 

i smartwatchy. Wszyscy mi tutaj mówią, że w trakcie spotkań wyłącza się telefony 

lub w ogóle zostawia się je poza miejscem spotkania…

DŁ: Naprawdę tak Ci tutaj mówią?
KM: Naprawdę. Nie wiem, dlaczego wszyscy mają na tym punkcie paranoję. 

Podejrzewam, że musi być ku temu jakiś powód…

DŁ: Polityka.
KM: Rozumiem. Ale to jest bez sensu. Bo jeśli chciałbym nagrać lub monitorować 

całą rozmowę, to umieściłbym dużo mniejszy transmiter na sobie lub w pomiesz-

czeniu i to byłoby lepsze. Wyłączanie czy zakaz wnoszenia telefonów do pomiesz-

czeń, gdzie się rozmawia, nic nie znaczy.
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DŁ: Czy w takim razie jest obecnie jakiś bezpieczny system dla 
użytkownika?
KM: Bezpieczny tak, ale nie zabezpiecza w pełni użytkownika przed możliwością wła-

mania się. Jest to tylko po prostu dużo trudniejsze. Teraz stosuje się podwójne uwie-

rzytelnianie, nowoczesne antywirusy. Ale to nie oznacza, że nie można się włamać.

DŁ: A jak to się ma do modnego teraz tematu IoT. Popularny jest i mocno 
rozwija się wątek inteligentnych domów, mamy HomeKit z Apple. Jak to 
wygląda w tym przypadku?
KM: Zazwyczaj te systemy mają niestety minimalne zabezpieczenia. Zazwyczaj 

mają ustawiane firmowe standardowe hasła i zabezpieczenia. To są tylko urządze-

nia. OK, działające w internecie, ale urządzenia. Niestety bardzo często zabezpie-

czenia zastosowane w nich są na dalszym planie projektantów. Poprawia się, ale 

nadal jest to bardzo ciekawy sposób na atak. Znacie serwis shodan.io?

DŁ: Nie.
KM: To jest bardzo ciekawy serwis. Zapomniałem o nim powiedzieć podczas 

mojej prezentacji, ale warto się do niego zapisać. Logujesz się i w prosty sposób 

możesz znaleźć urządzenia IoT podpięte do sieci, mające standardowe hasła albo 

niemające ich wcale. Można przez niego znaleźć np. wiele kamer internetowych 

podpiętych w Polsce, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. IoT to jest 

realny problem, a klient powinien być edukowany. Ludzie są naiwni. Wy, dzienni-

karze, powinniście ich edukować, jak powinni się zabezpieczać. Kiedyś podczas 

mojej prezentacji skorzystałem z tego serwisu i na żywo znalazłem niezabezpie-

czoną kamerę u kogoś w domu, w sypialni. Całe szczęście to był dzień i nikogo nie 

było, ale jak rozumiecie dostęp do niej mieli wszyscy, przez internet.

PR: Wspominałeś, że 80% Twoich włamań to była czysta socjotechnika, 
a tylko 20% była pracą na komputerze. Jak to jest teraz? Jak to jest z innymi 
hakerami?
KM: Podobnie. Socjotechnika nadal jest podstawowym sposobem na dokonanie 

włamania, zarówno przez hakerów pracujących dla agencji rządowych, np. chiń-

skich czy rosyjskich, ale też zwykłych przestępców-hakerów. Nie wiem, jak to jest 

w Polsce, ale statystyki w USA czy Wielkiej Brytanii opublikowane przez uniwersy-

tety pokazują, że sposobem numer jeden na włamania pozostaje socjotechnika, 

a numerem dwa wykorzystywanie błędów i dziur w oprogramowaniu.
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PR: W Polsce numerem jeden jednak pozostaje phishing.
KM: Nie dziwię się. W sumie jest to najprostsza metoda, aby dostać się do środka. 

W średnich i dużych firmach wystarczy znaleźć jedną ofiarę, aby dostać się do 

całego systemu. Wystarczy, że ktoś nieostrożny kliknie linka, który dostanie 

mailem i koniec. Często wykorzystujemy phishing, aby sprawdzać klientów i ich 

zabezpieczenia.

DŁ: Które kraje, a w zasadzie hakerzy z których krajów, są według Ciebie 
najniebezpieczniejsi?
KM: Jeśli wierzyć mediom i rządowi USA, to zapewne chińscy i rosyjscy, ale tak 

naprawdę, to nie wiem. O tych, którzy są najbardziej zaawansowani,  nie wiemy. 

Na tym polega ich praca, aby nikt nie dowiedział się, skąd są i że w ogóle gdzieś 

się włamali.

DŁ: A który film według Ciebie pokazuje najbardziej realistycznie hakerów?
KM: Filmem, który najlepiej w mojej opinii pokazuje pracę hakerów jest 

„Sneakers” („Włamywacze”). Wszystkie inne to zwyczajne śmieci. Ten jeden film 
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jest bardziej realistyczny niż wszystkie pozostałe razem wzięte, takie jak „Gry 

wojenne”, „Hakerzy” itp. Najbardziej idiotycznym filmem o hackerach był według 

mnie „Kod dostępu” z Travoltą. Był zwyczajnie… głupi. Ale to jest Hollywood, tam 

wszystko jest fikcją.

DŁ: Już na koniec spytam o jeszcze jedną rzecz. Jaki komunikator interne-
towy polecasz, kiedy myślisz o bezpieczeństwie i poufności?
KM: Ja do takich celów używam komunikatora Signal. Szyfruje po obu stronach 

zarówno wiadomości tekstowe, jak i połączenia głosowe i wideo.

PR, DŁ: Dziękujemy za rozmowę.

Kevin Mitnick, czyli duch w sieci



Ironmana robi się głową
Z Patrykiem „Kruku” rozmawiał Norbert Cała

Patryk bardzo lubi zakładać się o różne rzeczy i, niestety dla mnie, zazwyczaj wygrywa. 

   /   WYWIAD   /   3939Ironmana robi się głową

Ironmana robi się głową  |  Norbert Cała

N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

http://www.twitter.com/norbertcala


W kwietniu 2017 roku, w trakcie urodzin żony Patryka, Marty, przyszedł nam 

do głowy pewien zakład. Tym razem byliśmy pewni swego, bo nikt, absolutnie 

nikt nie wierzył, że mu się uda. O co się założyliśmy? Otóż o to, że Patryk zrobi 

Ironmana (pełnego IM, nie jakąś tam połówkę – tę możemy ewentualnie wypić). 

Kwota zakładu była dość wysoka. Na początku założyłem się ja, następnie dołą-

czył do nas Dawid, jeden z naszych kumpli, który dorzucił do puli drugie tyle. 

Gentlemani nie rozmawiają o pieniądzach, ale było to dużo więcej niż trzy śred-

nie krajowe. Byliśmy pewni wygranej, bo chociaż Patryk nie był człowiekiem, 

który nie uprawiał nigdy sportu, to miał wtedy około 30 kg nadwagi i od dawna 

nic nie trenował. A jeśli nie wiecie, czym jest Ironman, to już wyjaśniam: 3,8 km 

pływania, 180 km jazdy na rowerze, a na koniec maraton 42,2 km, czyli coś, co 

dla normalnego człowieka jest niewykonalne. 

Norbert Cała: W tamtym czasie nie uprawiałeś żadnego sportu?
Patryk : Nie, od 10 lat nic, a na pewno nic regularnego. Trochę się zapuściłem 

(śmiech).

NC: Co robiłeś poza jeżdżeniem na nartach z dziećmi w czasie ferii i nurko-
waniem raz na jakiś czas?
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PK: Jedyne, co trenowałem cały czas, to podnoszenie jedzenia i picia, ale zazna-

czam, że ćwiczyłem obie ręce! 

NC: No właśnie, do tego to jeszcze wrócimy. Rozumiem, to były urodziny 
Twojej żony, było wesoło, założyłeś się…
PK: I wszyscy obecni na urodzinach powiedzieli mi, że tego nie zrobię.

NC: Tak, dokładnie wszyscy.
PK: To było właśnie najbardziej motywujące. Nikt nigdy nie będzie mi mówił, co 

mogę zrobić, a czego nie.

NC: Powiedz mi, następnego dnia rano zdałeś sobie sprawę z tego, co zro-
biłeś, a po drugie, czy oceniałeś swoje szanse? Czy wierzyłeś, że uda Ci się 
to zrobić? Tylko nie ściemniaj mi, bo rozmawiamy sobie teraz prywatnie 
i nie musisz nikogo zgrywać.
PK: Tak, wierzyłem. I wiedziałem, że to zrobię. Za to podczas treningu, który 

zacząłem robić na parę miesięcy przed, zrozumiałem, jak trudno będzie, bo to 

naprawdę morderczy dystans. Jedyne, co mnie motywowało, to to, że wszyscy 

mówili, że nigdy mi się nie uda.

NC: Czy był ktokolwiek, kto w Ciebie wierzył?
PK: Tak, jedna osoba – mój brat. Powiedział, że to wszystko głową można zrobić 

(śmiech).
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NC: Właśnie do tego chciałem później nawiązać, ale skoro już zacząłeś, to 
zajmijmy się tym od razu. Od czasu, kiedy to zrobiłeś, to ja wszystkim tłu-
maczę, że Ironmana robi się głową. Coś w tym chyba jest, prawda?
PK: Może ostatnie 15 kilometrów robi się głową, ale nie całość.

NC: To jak to zrobiłeś? Spędzamy ze sobą sporo czasu. Wiem, że praw-
dziwe przygotowania zacząłeś jakieś trzy miesiące przed startem.
PK: Zacząłem od maja.

NC: Pamiętam nasz wyjazd do Birmy, tam już zacząłeś trening – biegali-
śmy po plaży, biegałeś na bieżni.
PK: Trzy razy, bieżnia jest dla mięczaków (śmiech).

NC: No właśnie – trzy razy w ciągu dwóch tygodni. Skoro więc mówisz, 
że nie robi się tego głową i jednocześnie jakoś morderczo się do tego nie 
przygotowywałeś, to jak to się dzieje?
PK: Mam talent?

NC: OK. Czy kontaktowałeś się z jakimś trenerem personalnym, który 
rozpisał Ci cykl żywieniowo-treningowy? Bo Ironmana nie robi przecież 
każdy.
PK: Chciałem tak zrobić i może to błąd, że nie zdecydowałem się na współpracę 

z trenerem, bo pewnie zrobiłbym lepszy wynik. Ale kiedy z nimi rozmawiałem, 

to na początku radzili mi chodzić, zamiast trenować bieganie. Ważyłem 120 kilo! 

Ale ja musiałem zacząć biegać i te wszystkie rady były dla mnie bezużyteczne. 

Tu trwała walka o zakład. Cały proces przygotowania musiałby trwać dwa lata, 

a ja miałem trzy miesiące, nie mogłem tego więc robić według ich, poniekąd 

słusznych, wskazówek. Musiałem wymyślić własną strategię. Zacząłem od razu 

biegać i wszystko, co robiłem, kłóciło się z oficjalnymi założeniami. Poza tym, 

jak się z nimi skontaktowałem, to powiedzieli mi, że to jest niemożliwe. Po co mi 

trener, który mówi mi, że to niemożliwe?

NC: Pamiętam, że rozmawiałem o Tobie z Rafałem Hermanem, który 
teraz jest już pewnie po mistrzostwach świata w Ironmanie na Hawajach. 
Powiedział mi wtedy, że może założyć się o 50 tys. złotych, że tego nie 
zrobisz. Ale kiedy opowiedziałem mu trochę o Tobie i o tym, jaki jesteś 
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uparty, to powiedział, że da Ci kilka 
rad. Czy ważne były dla Ciebie rady 
innych zawodników?
PK: Mega! Ta praktyczna wiedza to 

coś, co zdobywasz po kilku startach. 

Iron był moim pierwszym w życiu 

triathlonem, pierwszym maratonem 

i pierwszymi 180 km przejechanymi 

na rowerze, więc rady, które dostałem 

od doświadczonych znajomych, były 

absolutnie bezcenne. Sama suple-

mentacja, sposób żywienia to coś, bez 

czego Ironmana nie da się ukończyć.

NC: Wiesz co? Ja tam nie wierzę 
w to, co mówisz, że przez cały czas 
wierzyłeś, że Ci się uda. Nie wierzę, 
że myślałeś o przepłynięciu 4 km, 
przejechaniu 180 i przebiegnięciu 
40 w kategoriach wykonalności. 
Pamiętam przecież, jak przebiegłeś 
30 i Cię odcięło.
PK: Na początku, jak wychodziłem 

z domu, miałem w głowie, że to jest 

pryszcz. Ale jak kończyłem biec dany 

dystans, to wielokrotnie mówiłem, 

że to jest nie do zrobienia. Najwięcej 

w życiu przebiegłem 30 km i tak mnie 

odpięło, że w totalnym upale prawie 

udaru dostałem. To były momenty, 

w których mówiłem, że nie da rady 

tego zrobić. Po prostu. Że trzeba się 

naszprycować czymś i dopiero wtedy 

może się udać.
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NC: Powiedz mi, ja to się stało, że zrobiłeś tego Ironmana, przywitałeś się 
z nami wszystkimi i jeszcze potem poimprezowaliśmy wieczorem? Jak to 
jest możliwe?
PK: Ja po prostu mam talent. Był taki moment, kiedy trenowałem, że propo-

nowali mi doping – na przykład inhaler – taki, jakich używają astmatycy. Ale 

ponieważ założyłem się z przyjaciółmi, wiedziałem, że użycie pseudodopalaczy 

byłoby bardzo nie fair, poza tym nigdy w życiu nie wspomagałem się w ten spo-

sób. Mnie to nie interesowało, nie było takiej opcji. Więc stwierdziłem, że nie, 

nie mogę tego zrobić, bo nie potrafiłbym spojrzeć sobie w lustrze w oczy. Dużo 

zrobiła adrenalina, która się uwalnia w czasie startu i do tego miałem świetny 

doping, bo pojechało ze mną 40 osób. To była najlepsza ekipa dopingująca 

na całych zawodach. A moment, gdy wybiegasz zza zakrętu i jako pierwszy 

dostrzega ciebie syn, który krzyczy na cały głos: „Patryk!”, jest bezcenny. Jedyne, 

co mogło mnie zatrzymać, to awaria roweru. Byłem niesamowicie zmotywo-

wany. Zresztą sam widziałeś – kiedy wieczorem świętowaliśmy moją wygraną, 

to potem ja ich wszystkich poodprowadzałem do domu, a nie oni mnie. O dru-

giej w nocy.

NC: Pierwsze cztery kilometry nie były problemem, bo pływasz bardzo 
dobrze.
PK: To było 4,2 km, organizatorzy stwierdzili, że troszeczkę wydłużą trasę. 

Pewnie z myślą o zawodnikach, aby się lepiej dogrzali przed następną częścią 

wyścigu (śmiech).

NC: Uściślijmy, że to nie były zawody pod oficjalną egidą. Odbywały się 
w Malborku, gdzie robi się triathlon na dystansie Ironmana. Którego 
etapu się najbardziej bałeś?
PK: Biegu. To jest jakaś mordęga. Bieganie jest na końcu, kiedy jesteś już zmę-

czony po pierwszych dwóch konkurencjach. Jesteś wycieńczony, a masz przed 

sobą do przebiegnięcia maraton. Fajnie biega się rekreacyjnie 10, 15, 20 km. Ale 

nie 42.

NC: Większości naszych czytelników nie przychodzi nawet do głowy, że 
można przebiec maraton. Powiedz mi, jak reaguje organizm, kiedy po 
dwóch poprzednich konkurencjach musisz nagle zrobić coś zupełnie 
innego i zacząć biec?
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PK: Powiem Ci, że, o dziwo, mój organizm zareagował świetnie. Kryzys miałem 

przy 30. km, taki, że musiałem iść-biec-iść-biec, ale jednak przygotowanie zro-

biło swoje. Przez ostatnie 3 miesiące praktycznie codziennie albo co drugi dzień 

miałem jakąś aktywność fizyczną. Oczywiście mogło być lepiej. Ale też nigdy 

nie doświadczyłem ponad 12 godzin wysiłku po kolei.

NC: No właśnie, to jest niesamowite. Skoro mówimy o czasie – pierwszy 
raz w życiu przejechałeś tyle na rowerze, pierwszy raz w życiu tyle prze-
biegłeś, połączyłeś to w całość i byłeś w połowie stawki.
PK: Tak, na 240 osób byłem mniej więcej w połowie stawki, na 122 pozycji. 

W mojej kategorii wiekowej było podobnie, byłem 30 na około 60 zawodników.

NC: Nie wyobrażam sobie, jak można być non stop aktywnym i to na bar-
dzo wysokim przecież poziomie przez 12 godzin. Nie wiem, czy ktokolwiek 
jest w stanie to sobie wyobrazić. Długo dochodziłeś do siebie potem?
PK: O dziwo, miałem tylko zakwasy przez pierwsze trzy dni. Oczywiście odpu-

ściłem sobie aktywność fizyczną przez cały tydzień i zrobiłem sobie wakacje. 

Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby leżeć w domu plackiem, codziennie 

musiałem gdzieś jechać i normalnie funkcjonować, więc uważam, że organizm 

45   /   WYWIAD   /   Ironmana robi się głową



zareagował super. Bałem się, że będę miał gorączkę, bo słyszałem o tym, ale nic 

takiego się nie zdarzyło. To była euforia, która wszystko przyćmiła.

NC: Pamiętam, że jak byliśmy na Twojej odprawie dzień wcześniej, Twój 
kolega, który też startował i zrobił Ironmana w trochę lepszym czasie niż 
Ty, popatrzył na Ciebie i powiedział, że zrobisz to na luzie i spokojnie. To 
był chyba pierwszy moment, kiedy wiedziałem, że przegram. Bo wcześniej 
cały czas się jednak łudziłem, że nie dasz rady. Nie bałeś się kontuzji?
PK: Tak, trochę. Podczas jazdy na rowerze bolało mnie ścięgno Achillesa w lewej 

nodze, zupełnie nie wiem dlaczego. To są jednak tak inne sporty, że kiedy zsia-

dasz z roweru i zaczynasz biec, to przestaje Cię boleć to, co bolało wcześniej 

i zaczyna boleć coś innego. Kontuzje czy awaria roweru to są rzeczy, których nie 

ogarniesz.

NC: Widzieliśmy kilka wypadków na trasie, szczególnie w strefie zmian, 
gdzie ludzie wjeżdżali na siebie rowerami.
PK: Tak, podczas jazdy na trasie też widziałem kilka rowerów leżących w rowach.

NC: Miałeś za to chyba najlepszą możliwą pogodę.
PK: Tak, podobno niespotykaną w Malborku. Dzień wcześniej były organizo-

wane zawody na 1/4 i 1/8, popadał lekko deszcz i około 20 osób wywróciło się na 

rowerach.

NC: Jeden zawodnik, którego spotkaliśmy, spadł z roweru i złamał sobie 
obojczyk.
PK: Dużo ludzi, zwłaszcza na zakrętach, wpadało w poślizg i traciło równowagę.

NC: Wróćmy na chwilę do 2017 roku. W tamtym czasie nie trenowałeś, ja 
trochę grałem w squasha, Dawid, który też wszedł w zakład, wcale nie 
uprawiał sportu. I nagle to, co zrobiłeś, tak nas zmotywowało, że ja zaczą-
łem biegać, a Dawid zaczął jeździć na rowerze.
PK: Na razie kupił rower i buty do biegania!

NC: Dobra, ale to sprawiło, że wszyscy myślimy o tym, żeby zrobić w przy-
szłym roku w sierpniu połówkę prawdziwego Ironmana i zobaczyć, kto 
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będzie miał najlepszy czas. Powiedz mi, jak Twoje wrażenia z imprezy, 
organizacji i z atmosfery? Bo jak ja tam byłem, to aż się chciało startować!
PK: Tak, to jest fakt. Organizacja? Naprawdę na wysokim poziomie. Trasa biegu 

– może troszkę inaczej bym ją poprowadził. 6 kółek po 7 km, bruk, było bardzo 

dużo miejsc do zwichnięcia nogi.

NC: Na naszych oczach ktoś zwichnął nogę.
PK: No właśnie. Jazda na rowerze – genialna trasa. Pływanie – w zielonej brei. 

Za to samo otoczenie, Malbork, świetne. No i to, że mieliśmy genialną pogodę. 

Wystartowaliśmy o 6 rano, temperatura powietrza była w okolicach 10 stopni, 

taka sama jak temperatura wody. Więc jak w końcu wyszedłem z wody, po 

godzinie płynięcia, to miałem tak zmarznięte stopy, że nie czułem ich przez 

5 godzin jazdy na rowerze. Czucie w palcach wróciło mi w ostatniej godzinie 

jazdy. Do tego źle się ubrałem przez to, że był to mój pierwszy start. Chciałem 

zrobić jeden triathlon w życiu i to od razu taki, bo nie sądzę, żebym robił 
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następne. Chyba że znowu jakieś głupie zakłady. Było mi naprawdę zimno pod-

czas jazdy.

NC: Naprawdę nie dogrzałeś się przez te kilometry?
PK: Nie. Średnio miałem 30 km na godzinę, więc całkiem fajnie. Pedałowałem, 

nie że sobie jechałem z wiatrem, ale i tak było zimno.

NC: Wiem, że przepłynąłeś wszystko w takim tempie, jak chciałeś.
PK: Płynąłem 10 minut za wolno, ale okazało się, że dystans był wydłużony. Nie 

było to 3,8 km, tylko 4,2, więc w sumie możliwe, że popłynąłem tak, jak chcia-

łem. Ale, tak czy inaczej, myślałem, że pływanie pójdzie mi dużo lepiej, nie 

byłem z niego do końca zadowolony. Liczba ludzi, którzy płyną obok ciebie, 

uderzają Cię, robi swoje. Robisz kółka, to nie są narysowane pasy w basenie, 

gdzie patrzysz w dno i wiesz, że płyniesz prosto. Tutaj musisz cały czas kontro-

lować kierunek płynięcia, wychylając się z wody, co nie jest bez znaczenia dla 

tempa.

NC: Start Ironmana. Wchodzi do wody dużo ludzi, wszyscy są przygoto-
wani, bo nie ma tam ludzi z przypadku.
PK: Dzień wcześniej, kiedy oddawałem rower do strefy zmian, popatrzyłem 

na tych wszystkich ludzi i czułem się jak z zupełnie innej bajki. Pełna profeska, 

sprzęt, po prostu kosmos.

NC: No właśnie. Chyba nie spotkaliśmy tam kogoś, kto by robił Ironmana 
pierwszy raz. Pewnie byli tacy ludzie jak Ty, ale ich nie spotkaliśmy.
PK: Na pewno byli tacy ludzie, którzy robili Ironmana pierwszy raz. Na pewno 

nie było osób, które nie robiły nigdy wcześniej triathlonu.

NC: Widzieliśmy jednego człowieka, który wypłynął tam jakoś w poprzek.
PK: Nie czuł wody. No to wyobraźcie sobie, że wchodzi do wody taki człowiek, 

który jest przygotowany, chce zrobić Ironmana. Po 2 minutach woła łódkę, 

wchodzi na nią i mówi: „Nie, ja dzisiaj nie czuję wody”. Takie historie też się 

zdarzały. 

NC: Patryk, powiedz mi, co czułeś, kiedy przebiegłeś metę? Pamiętam, że 
ustaliliśmy w trakcie biegu, że na metę wbiegniesz razem ze swoim synem 

48   /   WYWIAD   /   Ironmana robi się głową



49   /   WYWIAD   /   

– Ernestem. Na pewno było to dla Ciebie duże przeżycie – skończyć bieg 
z synem u boku.
PK: Przekroczenie mety z synem było bardzo dobry pomysłem i zaskoczeniem, 

wpadliśmy na to spontanicznie. Moim założeniem było, żeby mieć czas poniżej 

13 godzin. Ulżyło mi, kiedy po rowerze Marta powiedziała mi, że mam taki zapas 

czasu, że mogę iść te 40 kilometrów, zamiast biec. Przez 12 godzin masz niesa-

mowicie dużo czasu na myślenie. Więc myślałem, a jak już skończyłem o czymś 

myśleć, to znowu zaczynałem myśleć o tym samym. I tak w kółko. Pamiętam, 

że myślałem, że muszę przybiec na tyle wcześnie, żeby zrobić zdjęcie dla przy-

jaciół, którzy tam byli. Przyjechało ze mną 40 osób, więc chciałem zrobić fajne 

zdjęcie na pamiątkę, przy zachodzie słońca. A druga rzecz, o której myślałem, to 

jak zatytułujesz ten artykuł, bo to było częścią zakładu.

Ironmana robi się głową



NC: Michał Masłowski, który jest również zawodnikiem Ironmana i star-
tuje w połówkach, powiedział mi, że jak trenuje, to nie biega ani nie jeź-
dzi w słuchawkach. Nie wolno robić treningu w słuchawkach, bo skoro nie 
jesteś w stanie wytrzymać sam ze sobą przez godzinę czy dwie, to nie ma 
opcji, że zrobisz Ironmana. Tam posiadanie słuchawek jest zabronione, 
więc jesteś 12 godzin sam ze sobą, ze swoimi myślami i z nikim innym. To 
jest megawyzwanie psychiczne.
PK: Tak, to jest fakt. Jestem mężczyzną, więc wiadomo, o jakich rzeczach myśla-

łem. I nawet jak potem myślałem o innych rzeczach, to i tak zaczynałem myśleć 

o tych samych rzeczach, o których mężczyzna zawsze myśli.

NC: Właśnie, à propos – dużo kobiet tam biegło?
PK: Nie, bardzo mało. Na dystansie pełnego Ironmana było chyba pięć kobiet. 

Ciężko było je rozpoznać, na trasie widziałem tylko trzy.

NC: Jakie miałeś czasy poszczególnych odcinków?
PK: Pływanie – 1’10’’, rower – 6’ i bieg 4’40’’.

NC: Czyli to nie jest tak, że Ty ten bieg przeszedłeś, biegłeś go cały czas.
PK: Tak, oczywiście nie biegłem go superszybko, ale jakoś tam biegłem.

NC: To kiedy kolejny Ironman?
PK: Powiem Ci szczerze, że nie wiem, kto to robi. Tam nie ma żadnej frajdy. 

Gdyby nie otoczka, przyjaciele, znajomi i przygotowania, to w życiu bym tego 

nie zrobił. Przez ten rok, w czasie wspólnych imprez za każdym razem powracał 

temat startu. To było fajne. 

NC: No właśnie, pamiętam te Twoje przygotowania. Widziałem też filmiki 
z tygodnia przed zawodami. Ty nigdy nie prowadziłeś zdrowego trybu 
życia, przez trzy miesiące treningu również nic się nie zmieniło.
PK: Na sześć dni przed startem poszedłem na taką imprezę, że nawet nie pamię-

tam, o której wróciłem do domu. A wcześniej też było sporo imprez. Nie jest tak, 

że coś się zmieniło, ale jak zabalowałem, to miałem na tyle dużego moralniaka, 

że rano wstawałem o 5 i przebiegałem 15–20 km. Podczas gdy osoby, z którymi 

imprezowałem, spały do południa. Mobilizację miałem świetną, ale nie mia-
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łem żadnej diety i ograniczeń. Jadłem wszystko, bo ilość kalorii, jaką spalałem 

w tygodniu, pozwalała mi na to.

NC: Więc mówisz, że kolejny Ironman to raczej nie, bo to nudne. Ale mamy 
taki plan, żeby dużą, dziesięcioosobową grupą zrobić połówkę Ironmana 
w Gdyni i założyć się, kto będzie miał najlepszy czas. To będzie fajne, bo 
naprawdę będziemy się ze sobą ścigać.
PK: No i będzie to trwało 5 godzin, a nie 12.

NC: Nie wiem, jak ludzie, którzy trenują do Ironmana, znajdują na to czas. 
Masz życie, masz rodzinę, dzieci i musisz pójść trenować.
PK: Podobno trenują to tylko egoiści.

NC: Bo nie idziesz na trening, jak normalny człowiek, na godzinę siłowni. 
Musisz zrobić kilka godzin.
PK: Chyba że wykorzystasz czas, kiedy dzieci idą do szkoły, do przedszkola, 

a Ty wtedy trenujesz. Albo wstajesz rano o godzinie 5, zanim rozpoczyna się 

domowe życie.

NC: No ale masz chyba jeszcze jakąś pracę, do której musisz chodzić, 
prawda?
PK: Właśnie wtedy musisz wstawać o 5. Ja wstawałem o 5 albo wybiegałem wie-

czorem, kiedy dzieci poszły już spać. Ale z reguły, jak wybiegałem wieczorem, to 

biegłem do jakiegoś kolegi, bo słabo się biega w nocy bez celu.

NC: Dobra, bądźmy przez chwilę poważni, bo teraz z tego wynika, że 
Ironmana robi się w przerwie pomiędzy imprezami.
PK: Ale to tak w sumie wyszło… Ale nie zapominaj, że w ciągu tygodnia upra-

wiałem od 5 do 10 razy którąś z trzech dyscyplin.

NC: Powiedz mi, co było najgorsze? Jedna rzecz, która była najtrudniejsza 
w czasie tych miesięcy przygotowań?
PK: Chyba zakup tego całego sprzętu – pianka, rower, buty do biegania – to 

prawdziwy wyścig zbrojeń i lot w kosmos w jednym. Cokolwiek nie kupisz, to 

zaraz po zakupie dowiadujesz się, że mogłeś kupić coś lepszego i trzeba to teraz 

sprzedać, żeby wymienić na lepszy model.
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NC: Czyli jednak gadżety są wszędzie?
PK: Oj tak, zdecydowanie są wszędzie.

NC: Rozumiem, że widzimy się w sierpniu, na trasie Ironmana w Gdyni?
PK: Będziesz widział moje plecy!

NC: To się jeszcze okaże! Dziękuję Patryku i do zobaczenia!
Kibicujcie nam. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć jakąś iMagową ekipę, 

z fajnymi koszulkami, żebyście mogli nas dobrze widzieć na trasie.
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Supertajfun Mangkhut 
i człowiek iMagazine

16 września Hongkong nawiedził najsilniejszy tajfun w historii pomiarów – porywy wiatru dochodziły 

do 250 km/h. Miasto przygotowało się na oblężenie, ja zabarykadowałem się w swoim studio na 

ostatnim piętrze wieżowca. 
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Supertajfun Mangkhut i człowiek iMagazine  |  Łukasz Mirocha 
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Zacznę od podziękowań za miłe słowa, które różnymi drogami otrzymałem po artykule we 

wrześniowym numerze iMagazine (9/2018). Zasugerowane przez czytelników tematy będą 

poruszane, ten tekst poświęcę jednak zmaganiom miasta z tajfunem Mangkhut. Była to naj-

większa burza tropikalna, jaka nawiedziła Hongkong w czasach nowożytnych, była nawet 

silniejsza od huraganu Florence, który w tym samym czasie pustoszył południe USA. 

Tajfun Mangkhut powstał w okolicy archipelagu Guam na dalekim Pacyfiku i z każdym 

dniem, przesuwając się na zachód w kierunku kontynentu, przybierał na sile. Zanim dotarł 

do Hongkongu i południowego wybrzeża Chin, spustoszył północe wyspy Filipin, już wtedy 

osiągając siłę supertajfunu. Hongkońskie obserwatorium meteorologiczne z kilkudniowym 

wyprzedzeniem przewidziało, że 16 września (na szczęścia dzień ten wypadał w niedzielę) 

centrum tajfunu znajdzie się najbliżej miasta – ok. 100 km od metropolii. Nie miał być to 

pierwszy tak silny tajfun, na którego drodze 

stanął Hongkong – w ubiegłym roku w miasto 

i pobliskie Makau uderzył Hato, doprowadza-

jąc do podtopień i dużych zniszczeń – zwłasz-

cza w byłej portugalskiej kolonii. W tym roku 

władze wydały odpowiednie ostrzeżenia, sta-

wiając służby w stan najwyższej gotowości. 

Ewakuowano także mieszkańców wiosek i mia-

Ewakuowano mieszkańców wiosek 

i miasteczek położonych najbliżej brzegu, 

wydano nakaz skierowania statków 

i jachtów za specjalne falochrony. 
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steczek położonych najbliżej brzegu, wydano nakaz skierowania statków i jachtów za spe-

cjalne falochrony. 

15 września wyszedłem ze znajomymi na miasto i już o godz. 23 zostaliśmy poproszeni przez 

właścicieli lokalu o jego opuszczenie. Gospodarze chcieli być pewni, że zdążymy na ostat-

nie metro i autobusy, zanim ich funkcjonowanie zostanie zawieszone. Do domu wróciłem 

ok. 1 w nocy i poszedłem spać. Po raz pierwszy podmuchy wiatru obudziły mnie o 4 nad 

ranem, ale jeszcze udało mi się zasnąć. O 7 ze snu wyrwały mnie powiadomienia aplikacji 

HK Warnings (najlepszej przyjaciółki w czasie sezonu huraganów) o wydaniu najwyższego 

poziomu ostrzeżeń (T10). Najgorsze miało przyjść około południa. 

Jest godzina 11:30. Na zmianę siedzę i leżę na łóżku, które się rusza. Wróć, rusza się cały blok, 

łóżko razem z nim, a ja z łóżkiem. Nie jest to przyjemne. Znajomy podesłał właśnie filmik, 

który nagrał, gdy rusztowanie (bambusowo-metalowe), okalające kilkudziesięciometrowy 

blok, posypało się jak domek z kart. Na zewnątrz wyje wiatr. Wyje jak na blockbusterze 

w IMAX, ale kłopot w tym, że w żadnym kinie nie jestem. Słyszę, jak dach pęka i trzeszczy, 
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a cały obraz delikatnie faluje razem z blokiem. 

Odważyłem się podejść do okna i zobaczyłem, 

jak z budynku obok odrywa się antena satelitarna 

i sobie leci. W innym budynku wyleciała rama 

okienna i trzyma się tylko na skrawkach taśmy 

izolacyjnej, którą dodatkowa oklejono szyby. 

Według miejscowych wierzeń pomaga to w roz-

łożeniu sił działających na szybę podczas najsil-

niejszych podmuchów wiatru. 

Około 14 wiatr osłabł i prawie przestało padać, 

prawdopodobnie właśnie wtedy Hongkong znaj-

dował się najbliżej oka huraganu, wokół którego 

koncentrycznie układają się strefy z intensywnymi 

opadami i burzami, dlatego w samym centrum 

jest zwykle spokojnie. Ciśnienie w ciągu dwóch 

godzin spadło o ponad 45 hPa, do poziomu 975 

hPa. Dawno tak nie bolała mnie głowa, a dwie 

kawy dały tyle, co nic. Po 17 zaczęła się kolejna 

runda – wichura, deszcz, falujący blok i tak do 

północy. Z domu wyszedłem dopiero następ-

nego dnia. Moim oczom ukazał się obraz jak 

po przejechaniu buldożera, moja Nam Cheong 

street wyglądała jak wysypisko śmieci. W kłę-

bowisku odpadów, pozostałości witryn sklepo-

wych, szyldów, znaków przemykali mieszkańcy, 

tam i z powrotem jeździła policja i straż pożarna. 

Służby miejskie i ochotnicy zabierali się za sprzą-

tanie, które miało potrwać kilka dni. 

Supertajfun Mangkhut i człowiek iMagazine

W kłębowisku odpadów, pozostałości witryn sklepowych, szyldów, znaków 

przemykali mieszkańcy, tam i z powrotem jeździła policja i straż pożarna.
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Najwyższy poziom ostrzeżeń utrzymywano przez prawie 12 godzin. W poniedziałek 

zamknięto placówki edukacyjne i część infrastruktury publicznej, by oszacować skalę znisz-

czeń i naprawić uszkodzone budynki, zanim wejdą do nich uczniowie. Lotnisko pracowało 

na pełnej przepustowości, by nadrobić odwołanie niemal tysiąca lotów w niedzielę. 

Już w 48 godzin po przejściu tajfunu odblokowano większość dróg, udrożniono kanalizację, 

zreperowano też linie wysokiego napięcia, co pokazuje sprawność i organizację służb w mie-

ście. Na terenach zurbanizowanych ze szkodami uporano się szybko, lecz znajomi, którzy 

mieszkają w wioskach lub na wyspach, jeszcze kilka dni po feralnym 16 września skarżyli się, 

że nadal nie mają prądu i nie działa im internet. 

Według statystyk opublikowanych kilka tygo-

dni po przejściu tajfunu w jego wyniku ucier-

piało ponad 400 osób (nikt nie stracił życia), 

powalonych zostało ponad 54 tys. drzew, 

setki okien straciło szyby, a straty w wyniku 

zniszczeń infrastruktury, budynków, przesto-

jów w pracy oszacowano na miliard dolarów 

amerykańskich. Nadal (połowa października) 

widuję powalone drzewa, zniszczone chodniki, 

ale miasto funkcjonuje już normalnie, choć 

Supertajfun Mangkhut i człowiek iMagazine

Powalonych zostało ponad 54 

tys. drzew, setki okien straciło 

szyby, a straty w wyniku zniszczeń 

infrastruktury, budynków, 

przestojów w pracy oszacowano 

na miliard dolarów amerykańskich.
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prace remontowe nadal trwają w miasteczkach położonych na wyspach okalających Hongkong 

Island i Kowloon. Nową atrakcją turystyczną stały się luksusowe jachty i żaglówki wyrzucone na 

brzeg zupełnie przypadkowych miejscach – w parkach krajobrazowych i na plażach.

Z uwagi na trudne warunki, poza kilkoma zdjęciami, które dołączono do artykułu, nie wyko-

nałem własnej dokumentacji. Zainteresowanych odsyłam do dokumentu South China 

Morning Post „Documentary: Typhoon Mangkhut – the whole picture”, który zbiera obrazy 

i relacje reporterów na temat tego, co działo się w mieście 16 września. 

Doświadczenie tropikalnego cyklonu nie było niczym przyjemnym i bardzo nie chciałbym 

w przyszłości znaleźć się na drodze kolejnego. Niestety m.in. według raportów ONZ, jednym 

z konsekwencji zmian klimatycznych wywołanych naszą działalnością (także moimi lotami 

Europa-Hongkong i częstą wymianą naszych iUrządzeń...) będą gwałtowne zjawiska pogo-

dowe i zaburzenia klimatu w skali globalnej. Ich przebieg oraz skutki będą odczuwalne nie 

tylko w bogatych metropoliach, które lepiej sobie z nimi poradzą, ale przede wszystkim 

w mniej zamożnych obszarach naszej planety. Na Filipinach w wyniku tajfunu Mangkhut 

życie straciło ponad 100 osób. 



Linie lotnicze – których unikać, 
a które wybierać?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie fragment rozmowy, którą prowadziliśmy niedawno z Jaśkiem 

Urbanowiczem i Marcinem Pyciem w nowym odcinku ich podcastu Inna Kultura (zachęcam do 

odsłuchania tutaj – https://innakultura.pl/029-ten-o-podrozowaniu/). Zapytany o to, czy podczas moich 

podróży unikam konkretnych przewoźników lotniczych, odparłem, że generalnie nie; pytanie postawione 

w tytule stanowi jednak doskonały wstęp do dłuższej dyskusji nad tym zaskakująco złożonym tematem.
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Linie lotnicze – których unikać, a które wybierać?  |  Tomasz Szykulski
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Bezpieczeństwo
Zacznijmy od zdecydowanie najistotniejszego, chociaż często pomijanego zagad-

nienia związanego z planowaniem podróży, które może wpływać na nasz wybór 

konkretnego środka transportu lub przewoźnika, a więc bezpieczeństwa. Branża 

lotnicza bezsprzecznie należy do najbezpieczniejszych form przemieszczania się 

z punktu A do punktu B. Dzięki całym dziesięcioleciom poprawiania procedur 

i rozwijania technologii doszliśmy do momentu, w którym prawdopodobieństwo 

naszego udziału w wypadku jest znikome. Chociaż ze względu na inną specyfikę 

trudno bezpośrednio porównać dane dotyczące bezpieczeństwa różnych form 

transportu (np. przeliczać liczbę wypadków na liczbę odbytych podróży czy liczbę 

przebytych kilometrów), to statystyki dotyczące samej branży lotniczej zdecydo-

wanie działają na naszą korzyść. Kilka ciekawych przypadków zebrano na łamach 

serwisu curiosity.com. Ze statystycznego punktu widzenia musielibyśmy odby-

wać lot codziennie przez 55 tysięcy lat, by przydarzył się nam wypadek śmiertelny; 

znacznie bardziej prawdopodobne jest, iż nasz los dokona się za sprawą… spa-

dającego z drzewa kokosa. 325 ofiar śmiertelnych katastrof w lotnictwie komuni-

kacyjnym na świecie w 2016 roku to prawie dziesięć razy mniej niż w tym samym 

okresie zginęło tylko na polskich drogach.

https://curiosity.com/topics/how-do-people-survive-plane-crashes-o53cN3Xy/
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Widzimy zatem, że transport lotniczy jako całość należy do najbezpieczniejszych 

form podróżowania. Skąd więc bierze się strach przed lataniem, na który uskarża 

się nawet 40% pasażerów? Chociaż zagadnienie to stanowi temat na oddzielną 

dyskusję, to wśród powodów z całą pewnością możemy wymienić przesadne 

nagłaśnianie wszelkich informacji związanych z usterkami samolotów, awaryjnymi 

lądowaniami, których przebieg w znakomitej większości właściwie nie różni się od 

„normalnego” powrotu na lotnisko, a także medialność bardzo rzadkich zdarzeń, 

jakimi są wypadki i katastrofy. Swoją rolę odgrywa także brak odpowiedniej wie-

dzy i obieg nieprawdziwych informacji i wyobrażeń, szczególnie w odniesieniu 

do tanich linii lotniczych. Wielu pasażerów myśli bowiem, że wybór przewoźnika 

niskokosztowego oznacza podróż na pokładzie zużytego, starego, „rozpadają-

cego się” samolotu z niewykfalifikowaną załogą i brakiem procedur. Wszystkie 

te aspekty są oczywiście bzdurą; każda linia operująca w danym regionie musi 

bowiem stosować się do tych samych regulacji, szczególnie w kontekście prze-

glądów technicznych i bezpieczeństwa. Co ciekawe, ze względu na maksymalną 

optymalizację kosztów poprzez redukcję zużycia paliwa i występowania usterek, 

zazwyczaj to właśnie lotnicze „low costy” mogą pochwalić się najmłodszą, najbar-

dziej zadbaną flotą.

Linie lotnicze – których unikać, a które wybierać?
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Prawdą jest jednak, że istnieje grupa przewoźni-

ków, co do których można mieć nieco większe 

zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa podróży 

i przestrzegania procedur. I chociaż statystycznie 

prawdopodobieństwo doświadczenia wypadku 

na ich pokładzie nadal pozostaje na niezwykle 

niskim poziomie, to w wielu zakątkach świata 

istnieją odpowiednie regulacje ograniczające 

dostęp takich linii do danej przestrzeni powietrz-

nej i lotnisk w celu zapewnienia najwyższych 

norm bezpieczeństwa. Najbardziej znanym przy-

kładem jest lista stworzona przez instytucje Unii 

Europejskiej, która określa zarówno konkretne 

linie, jak i całe kraje, które nie mają prawa ope-

rowania do i z państw wspólnoty. Wśród przy-

kładów znaleźć można przewoźników takich jak 

Iraqi Airways, Air Zimbabwe czy nigeryjskie Med-

View Airlines, a także wszystkich operatorów 

między innymi z: Afganistanu, Republiki Kongo, 

Kirgistanu, Nepalu, Libii oraz Sudanu. Pełną listę 

można znaleźć na tej stronie – https://www.trip-

savvy.com/eu-releases-black-list-of-airlines-54210

Komfort i udogodnienia
Na podstawie powyższej dyskusji możemy zatem 

pozostawić temat bezpieczeństwa podróży na 

pokładzie konkretnych przewoźników odpowied-

nim organom i przyjąć, że aspekt ten w żaden 

sposób nie powinien wpływać na naszą decy-

zję dotyczącą wyboru środka lotniczego trans-

portu. Zupełnie innym zagadnieniem będzie 

jednak komfort podróży – zagadnienie niezwykle 

istotne, szczególnie w przypadku dłuższych eska-

pad, ale również stosunkowo skomplikowane; 

czynników jest bowiem wiele, a większość z nich 

będzie zależała od tego, dokąd lecimy.
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Zacznijmy od połączeń krótkodystansowych. Niezależnie od tego, czy podróżu-

jemy na pokładzie tradycyjnej linii lotniczej (LOT, Lufthansa, Air France) czy też 

przewoźnika niskokosztowego (Ryanair, Wizz Air, EasyJet), różnice w większo-

ści wypadków będą znikome – szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w ostat-

nich latach obserwujemy stopniowe uproszczanie produktu oferowanego przez 

„normalne” linie – właśnie ze względu na rywalizację z tańszymi konkurentami. 

W rezultacie na rejsach regionalnych coraz rzadziej nadamy za darmo bagaż czy 

zjemy darmowy posiłek; usługi przez długi czas oferowane jako standard stają 

się dodatkowo płatnymi opcjami. Nie dzieje się to jednak bez powodu – jeżeli 

nomen omen ceną za tańsze bilety na dwugodzinnym rejsie ma być brak pew-

nych dodatków, które w żaden sposób nie utrudniają podróży (na przykład kiep-

skiej jakości posiłek), to obrany przez branżę kierunek wydaje się być w pełni 

zrozumiały. Czynnikiem decyzyjnym jest bowiem przede wszystkim port wylotu 

i przylotu, godziny podróży i cena biletu. Nawet dla wielu zasobniejszych pasa-

żerów podróżujących po Europie znacznie korzystniejszą ofertę może stanowić 

bezpośredni rejs z punktu A do punktu B oferowany przez linię niskokosztową niż 

bardziej komfortowa, ale dłuższa podróż z przesiadką w jednym z hubów (por-

tów przesiadkowych) czołowych linii lotniczych. O ile nie jesteśmy stale związani 

z jednym programem lojalnościowym (zbieranie mil, za które przysługują różne 

udogodnienia – saloniki, priorytetowa odprawa itd.) lub umową korporacyjną 

(niektóre firmy mogą korzystać wyłącznie z usług konkretnego przewoźnika), to 

właśnie powyższe aspekty można uznać za najważniejsze przy podejmowaniu 

decyzji o wyborze linii lotniczej na krótkiej trasie.

Różnice zaczynają mieć znaczenie w przypadku rejsów dalekodystansowych 

lub międzykontynentalnych. Mając z tyłu głowy wizję spędzenia 8, 10 czy nawet 

kilkunastu godzin na pokładzie samolotu, warto dokładniej przyjrzeć się szcze-
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gółowym informacjom dotyczącym przewoźników oferujących dane połącze-

nie, wykorzystywanych przez nich maszyn oraz standardu serwisu. Tyczy się 

to zarówno najpopularniejszej wśród pasażerów klasy ekonomicznej, jak rów-

nież kabin premium (business class, first class). O ile w przypadku rejsów do 3–4 

godzin najważniejszym dla mnie czynnikiem wybrania danej oferty będzie cena, 

to sytuacja znacząco różni się, gdy w grę wchodzi dłuższa podróż. Może bowiem 

okazać się, że rejs na pokładzie nowoczesnego samolotu dobrze ocenianych linii 

będzie kosztował o zaledwie 200–300 złotych więcej niż podróż z przewoźni-

kiem, którego standard nie różni się specjalnie od linii niskokosztowych, a wyko-

rzystywane samoloty pozostawiają wiele do życzenia pod względem komfortu 

– szczególnie, gdy mówimy o różnicy kilkuset złotych przy kwotach rzędu 2000–

3000 złotych za bilet.

Przykłady? Chociaż regularnie trafiam na promocyjne oferty linii Ukraine 

International Airlines do Azji, to jeszcze nigdy nie zdecydowałem się z nich sko-

rzystać; w interesujących mnie terminach okazywało się bowiem, że zamiast 

przesiadki w Kijowie za niewiele więcej mogę wybrać tę w jednym z krajów 

Zatoki Perskiej (Emirates, Etihad, Qatar Airways) oraz podróż na pokładzie kom-

fortowego, nowoczesnego Beoinga 787 Dreamliner, Boeinga 777 lub Airbusa 

A380 zamiast mocno wyeksploatowanego Boeinga 767 z kiepsko ocenianym ser-

wisem pokładowym. Dodatkowo w przypadku podróży liniami Emirates dwu-

krotnie miałem okazję skorzystać z darmowego hotelu i innych atrakcji podczas 

przedłużonej na własne życzenie przesiadki w Dubaju. Innym przykładem mogą 

Linie lotnicze – których unikać, a które wybierać?
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być rejsy do USA oferowane przez tanie linie lotnicze Norwegian – często okazuje się, że po 

doliczeniu wszystkich dodatkowo płatnych opcji (bagaż rejestrowany, posiłki) cena zbliża się 

lub przekracza oferty przewoźników tradycyjnych, którzy na rejsach dalekodystansowych 

nadal oferują pełny pakiet usług w cenie biletu.

Skąd jednak czerpać informacje o tym, na jakie udogodnienia możemy liczyć podczas 

podróży na pokładzie konkretnego przewoźnika? Przede wszystkim należy określić to, jaki 

model samolotu jest wykorzystywany do obsługi interesującej nas trasy – informację tę 

bez trudu zdobędziemy w systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Wybór nowoczesnego 

Boeinga 787, Airbusa A350 czy Airbusa A380 z dużym prawdopodobieństwem oznaczać 

będzie ponadprzeciętnie komfortową podróż ze względu na lepsze wyciszenie kabiny, wyż-

szą wilgotność powietrza oraz nowocześniejszy system rozrywki pokładowej. Z tą informacją 

możemy zacząć zgłębiać serwisy takie jak SeatGuru oraz recenzje pasażerów zamieszczane 

w internecie – tak, by porównać jakość posiłków, obsługi i innych aspektów danej linii lotni-

czej i wybrać tę o najlepszym standardzie.

Podsumowanie
Wybór linii lotniczej, na pokładzie której odbędziemy planowaną przez nas podróż, to 

istotne zagadnienie, którego nie powinniśmy jednak przesadnie odnosić do kwestii bezpie-

czeństwa, a zamiast tego skupić się na wyborze najbardziej komfortowej opcji – szczegól-

nie w przypadku dłuższych tras. Lotnictwo jest bowiem silnie regulowaną branżą, w której 

wypadki należą do niezwykle rzadkich; w tym kontekście warto pozostawić ten aspekt eks-

pertom, a osobiście zająć się najlepszym wykorzystaniem naszego czasu i budżetu na zapla-

nowanie niezapomnianych wakacji czy efektywnego wyjazdu biznesowego.

Linie lotnicze – których unikać, a które wybierać?
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Oda do iPada Pro

M I C H A Ł  Ś L I W I Ń S K I

Piszę te słowa jeszcze przed eventem związanym z nowym iPadem – dzisiaj jest 26 października, 

a wszystko stanie się jasne już w przyszłym tygodniu, czyli 30 października. Mam cichą nadzieję, że 

nowy iPad Pro będzie supernastępcą narzędzia, na którym aktualnie pracuję, czyli iPada Pro 10,5”.

@ M S l i w i n s k i

Oda do iPada Pro  |  Michał Śliwiński

https://twitter.com/MSliwinski
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Niecierpliwie czekając na nowego iPada, podzielę się z Tobą moimi ogólnymi spo-

strzeżeniami odnośnie do pracy na tym sprzęcie i zdradzę, dlaczego nie mogę się 

doczekać jeszcze lepszego modelu.

Od dawna „#iPadOnly”
Jeśli mnie znasz, to wiesz, że iPad jest moim głównym komputerem już od 

2012 roku, kiedy to „nabyłem drogą kupna” iPada 3 z ekranem Retina i łączem 3G. 

Potem miałem chyba wszystkie iPady, jakie wyszły i od ponad roku moim podsta-

wowym sprzętem jest iPad Pro w rozmiarze 10,5”. Oto dlaczego praca na nim to 

taka frajda.

1. Klawiatura Smart Keyboard
Klawiatura w iPadzie jest opcjonalna. Często wcale nie potrzebuję jej do pracy, bo 

zupełnie wystarcza mi sam tablet, po którym mogę „smyrgać” palcem w pozycji 

pionowej lub poziomej… Klawiatura zdecydowanie przydaje się natomiast, kiedy 

piszę artykuł do iMagazine.

Smart Keyboard to chyba najlepsze akcesorium do iPada w historii. Dzięki tej 

genialnej konstrukcji i specjalnemu złączu transport klawiatury nie jest proble-

mem – mam ją zawsze przy sobie. Zwinięta – zupełnie znika i tylko minimalnie 

„pogrubia” Smart Cover iPada. Rozwinięta – działa od razu, nie wymaga bate-

rii ani dodatkowego źródła zasilania i prawie zawsze jest rozpoznawana przez 

iPada. Prawie, bo czasami zdarzają się sytuacje, że iPad głupieje i nie jest pewny, 

czy klawiatura jest podłączona, czy nie… ale na szczęście są to tylko przypadki 

sporadyczne.

To właśnie na tej klawiaturze w aplikacji Ulysses piszę ten tekst. Widzę, że po pół-

tora roku działania jest już nieźle zużyta (co, mam nadzieję, widać na zdjęciach). 

Nie mogę sobie wyobrazić używania żadnej innej klawiatury.

2. Zawsze połączony z internetem
Jeśli kupować iPada, to tylko w wersji z łączem komórkowym. Denerwuje mnie 

jedynie fakt, że Apple życzy sobie taką dopłaty za tę dodatkową opcję. Ale za każ-

dym razem pokornie płacę to „frycowe”, bo warto. Dzięki temu gdziekolwiek nie 

pójdę z moim głównym komputerem, zawsze jestem online.

Oda do iPada Pro
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Koniec z szukaniem niezabezpieczonych Wi-Fi. Wyciągam iPada i jestem online. Tak 

po prostu. Zawsze. Kto z użytkowników Macbooków Pro może powiedzieć to samo?

W iPadzie mam na stałe kartę SIM z abonamentem od lokalnego operatora… 

i dzięki darmowemu roamingowi w Unii Europejskiej mam internet nawet 

w podróży!

Ostatnie wakacje spędziłem w USA i Kanadzie, gdzie za pomocą Ustawień zamó-

wiłem pakiet internetowy u lokalnego operatora dzięki Apple e-Sim… więc 

nawet tam byłem od razu online. To jest niesamowita wygoda!

3. Idealny do rozrywki
Zanim opowiem o pracy, potwierdzę, że iPad Pro świetnie sprawdza się do celów 

rozrywkowych. Mam na nim wszystkie aplikacje do oglądania filmów i często, gdy 

wybieram się na urlop lub w dłuższą podróż, ściągam odcinki ulubionych seriali 

lub filmy na Netfliksie (właśnie pojawił się najnowszy sezon „Suits”!) czy Amazon 

Prime (ostatnio obejrzałem cały pierwszy sezon „Jack Ryan”). Dzięki telewizji 

cyfrowej mam dostęp do HBO GO i mogę oglądać mojego ulubionego Johna 

Olivera, gdy tylko pojawi się nowy odcinek… oraz mieć dostęp do wszystkich 

sezonów „Doliny Krzemowej”.

4. Pliki zawsze pod ręką
Dzięki iOS12 zarządzanie i dostęp do plików na iPadzie są znacznie ułatwione. 

Bez względu na to, czy zapisane są na iCloud Drive (z którego korzystam ostatnio 

coraz więcej), czy na Dropboksie, mam dostęp do wszystkich materiałów z dowol-

nego miejsca na Ziemi.

Co więcej, korzystam z aplikacji Scanbot Pro. Wrzucając pliki PDF do jej foldera 

w iCloud, mogę skorzystać z wyszukiwania słów bezpośrednio w treści PDF-ów. 

Funkcja ta działa świetnie. Scanbot wyszukuje wyrazy w każdym PDF-ie, jaki 

do niego wrzucam, a potem mam dostęp do wyszukiwania tych słów nawet 

z poziomu głównej wyszukiwarki iPada!

5. Stworzony do notowania
Oprócz skanowania dokumentów do Scanbota, używam także kilku aplikacji do 

notatek. Zawsze byłem wiernym fanem Evernote'a i ciągle go używam, ale już nie 
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tak chętnie, jak kiedyś. Mam jednak dzięki tej appce dostęp do całej historii moich 

notatek z ostatnich 10 lat!

Dziś coraz częściej korzystam po prostu z aplikacji Notatki wbudowanej w iOS12 

i tam zapisuję, co trzeba.

Do bardziej kreatywnych notatek używam map myśli i genialnej aplikacji 

MindNode. Nie mogę już się bez niej obejść. W niej też zaczynam pisać każdy 

felieton do iMagazine – tworzę szkielet artykułu w formie mapy myśli, eksportuję 

ją w formacie Markdown do Ulyssesa i tutaj dopiero rozwijam temat.

6. Do rysowania też się nadaje
Jest jeszcze ołówek Apple Pencil, który fajnie działa z iPadem. Używam go, 

korzystając z aplikacji Linea lub Notatki. Gdyby tylko ten ołówek doczekał się 

w przyszłym tygodniu lepszej wersji, byłoby wspaniale… bo, choć ładnie zapro-

jektowany, zupełnie nie pasuje do iPada Pro!

Oda do iPada Pro
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Nie można go do niego nigdzie przyczepić. Ani do iPada, ani do klawiatury Smart 

Keyboard… Musiałem kupić tani zaczep do długopisów i przykleić go do iPada, 

aby móc Pencil nosić ze sobą i nie gubić. Mam nadzieję, że Apple to poprawi.

Uwielbiam robić zrzuty ekranu na iPadzie, do woli po nich bazgrolić, aby dokład-

nie pokazać komuś, o co mi chodzi… a następnie za pomocą rozszerzenia wysłać 

rysunek mailem, dodać do notatek, wrzucić na Slacka lub do zadania w Nozbe. 

Działa to niesamowicie sprawnie i dużo prościej niż na Maku.

7. Moje aplikacje do pracy są na miejscu
W wartościach firmy Nozbe wpisane jest, że używamy wyłącznie mobilnych roz-

wiązań do prowadzenia biznesu. O tym zresztą ostatnio opowiadałem na konfe-

rencji Mobiconf – wideo wkrótce będzie dostępne na ich stronie.

Dlatego właśnie aplikacje potrzebne mi do pracy są zawsze pod ręką!

• Jest Nozbe (oczywiście!) do zarządzania projektami i zadaniami w firmie.

• Jest Slack do czatowania z pracownikami.

• Jest Mail, Gmail i ostatnio nawet Spark do korespondencji.

• Jest pakiet biurowy (najczęściej korzystam z Numbers i Keynote), chociaż uży-

wam także Google Drive i powiązanych z nim aplikacji, ale ich jakość pozosta-

wia wiele do życzenia (Google, naprawdę nie umiecie zadziałać lepiej na iOS?!).

• Jest Textastic, gdybym chciał sobie pokodować.

• Jest Zoom do wideokonferencji.

• I sporo więcej aplikacji do codziennej pracy.

Coraz częściej także korzystamy w firmie z prywatnego serwera VPN. Ponieważ 

opcja ta jest wbudowana w iOS, w bardzo łatwy sposób można go włączyć. 

Gdyby jeszcze tylko Siri w aplikacji Shortcuts miała dostęp do tych ustawień, 

można by utworzyć praktyczne skróty i włączać VPN automatycznie, jak jestem 

poza domem.

Bonus: bo iOS to iOS… także na iPhonie!
Największym bonusem pracy na iPadzie jest fakt, że to samo, co mam na nim 

skonfigurowane, bez żadnego wysiłku dostępne jest na iPhonie. Dzięki temu nie-

mal zawsze mam przy sobie dwa komputery niemal idealnie zsynchronizowane. 
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Wychodząc z domu tylko z iPhone’em, mam dostęp do tych samych danych 

i materiałów, co na iPadzie, więc zawsze mogę być (i jestem!) produktywny.

Bonus 2: Podróżowanie z iPadem to bajka
Kiedyś miałem 12,9-calowego iPada Pro, ale już po kilku miesiącach zrozumiałem, 

że rozmiar 10,5” jest po prostu idealnym kompromisem pomiędzy mobilnością 

i wygodą pracy.

I z czasem tylko się w tym przekonaniu utwierdzam. Zabieram iPada niemal wszę-

dzie. Podróżowanie z nim to bajka. Mieści się do każdego plecaka lub męskiej 

torebki. Zajmuje mało miejsca, a jest niesamowity i mocny jak laptop.

Nie ukrywam, że mnóstwo radości sprawiają mi reakcje osób, które patrzą, jakie 

cuda wykonuję na iPadzie i nie mogą się nadziwić, co ta mała maszyna potrafi.

Do tego dzięki przejściówkom do HDMI, a czasami nawet VGA, mogę połączyć się 

z dowolnym projektorem, aby wyświetlić prezentację.

No i 10 godzin na baterii! Mój iPad praktycznie zawsze gotowy jest do pracy i nie 

muszę się martwić, aby podłączyć go do prądu. Cały dzień na luzie mogę na 

nim pracować.

Jeśli chodzi o podróżowanie, to trudno nie wspomnieć o aplikacjach takich 

jak Booking, AirBNB czy FlightRadar24, które po prostu ułatwiają życie w trasie 

i zamawianie lokum do spania i nie tylko.

Czy najlepszy komputer, jaki jest na rynku, będzie jeszcze lepszy?
Ty, czytając ten felieton, już pewnie o tym wiesz. Ja dowiem się już po najbliższym 

weekendzie… choć nie mam wątpliwości, że tak się stanie.

W swoim biurze domowym mam w odwodzie starego iMaca 5K z 2015 roku… 

i nie mam najmniejszej potrzeby, aby go wymieniać na nowszy – jest ciągle świet-

nym komputerem, a przecież jest tylko asystentem mojej głównej maszyny do 

pracy – iPada Pro, który za kilka dni zostanie dodatkowo ulepszony.

Nie mogę się doczekać! A Ty?

Lifestyle MacUsera
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Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała

PODUCHOPUZZLE K-ID  – CENA OD 69 PLN 
Kto z nas jako dziecko nie tworzył przeróżnych mieszkalnych konstrukcji ze wszystkiego, 

co znajdowało się w domu? Zarówno dla mojego dziecka, jak i dla dzieci znajomych, 

budowanie domów, tuneli, sklepików to w dalszym ciągu najlepsza zabawa wieńcząca 

każde spotkanie. Oczywiście należy się z tego cieszyć, bo kreatywność u dziecka to bar-

dzo ważna cecha, szkoda tylko, że goście nie mają na czym siedzieć. Krzesła, stoliki, pufy 

i tym podobne można zastąpić poduchopuzzlami marki K-ID. Stworzone przez młode 

mamy chcące udostępnić swoim dzieciom coś więcej, niż daje plastikowy świat zabawek. 

Dorośli też mogą razem z poduchopozzlami uruchomić swoją wyobraźnię. Potrzeba 

dodatkowego miejsca do spania, siedzenia, brak pomysłu na zagłówek do łóżka. 

Zastosowań modułów o wymiarach 50 × 50 wykonanych z pokrytej bawełną gąbki tapi-

cerowanej jest tyle, na ile pozwala wyobraźnia każdego z nas. Producentki cenią sobie 

minimalizm, dlatego podstawowa kolekcja jest w kolorach czarno-białych, ale jak to już 

jest w małych manufakturach, nie będzie problemu z indywidualnym zamówieniem.

http://www.twitter.com/norbertcala
http://www.k-id.pl/poduchopuzzle
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WÓZEK TURTLE KIDDY BUS 
– CENA OK. 6000 PLN 
Wycieczki z dziećmi to doskonały sposób na kre-

atywne spędzanie czasu wolnego. Kiedy plany 

przeobrażają się w rzeczywistość, naszym pocie-

chom zaczyna brakować sił, a i my nie zawsze jeste-

śmy w formie, aby użyczyć im naszych pleców. Przy 

jednym dziecku wystarczy zwykły wózek, a przy 

kilkorgu niezwykły Turtle Kiddy Bus. Produkt duń-

skiej firmy Winther idealnie sprawdzi się na wspo-

mnianych wycieczkach, zakupach, w drodze do 

przedszkola, jak również na wakacjach. W zależ-

ności od wersji pomieści maksymalnie sześcioro 

dzieci w wieku do czterech lat. Każde z nich do 

dyspozycji będzie miało osobny fotel wyposażony 

w pasy bezpieczeństwa. Dodatkowo pojazd można 

doposażyć w daszki chroniące przed słońcem, jak 

również płaszcz, dzięki któremu niestraszne będą 

żadne warunki pogodowe. Wózek jest niezwykle 

łatwy w prowadzeniu, a to za sprawą konstrukcji 

wykonanej z lekkich materiałów oraz skrętnych 

kółek. Znajdzie się również miejsce na podstawowe 

gadżety naszych dzieci, służy do tego specjalny 

schowek. Wersji kolorystycznych nie znajdziemy 

dużo, jest jedna – czarno-czerwona – ale prze-

cież nie o wygląd tu chodzi, tylko o radość dzieci 

i chwilę spokoju dla rodziców.

TOREBKI BOHOU  – CENA OD 199 PLN 
Bardzo lubię przechadzać się pomiędzy stoiskami 

na targach i obserwować ludzi, pasje, które pre-

zentują, słuchać, jak opowiadają o tym, co wypeł-

niło większość ich życia. Podobnie było właśnie 

z Boho. Para prywatnie związanych ze sobą ludzi, 

dziewczyna i chłopak, własnoręcznie zajmują się 

dość popularnym w ostatnim czasie tworzeniem 

torebek. Tyle tylko, że do tego celu wykorzystują 

bawełnę pochodzącą z recyklingu, czyli T-shirt Yarn. 

W ich ofercie znajdziemy z mnóstwo wzorów i kolo-

rów, tych prostych – na co dzień i bardziej stroj-

nych czy charakterystycznych – w rockowym stylu. 

Mniejszych na wieczorne wyjścia i tych większych. 

Miękkie i lekkie, w sam raz na jesienną aurę. Każdą 

z torebek możemy uzupełnić dodatkami w postaci 

różnych pasków, wypełniaczy, łańcuszków czy też 

breloków. Niewątpliwą zaletą jest również fakt, 

że dzięki ręcznej robocie zamówioną torebkę 

możemy spersonalizować, wybierając kolor włóczki, 

dodatku, a może nawet podrzucając jakiś swój wła-

sny pomysł.

http://www.a-winther.com/brands/winther/turtle-kiddy-bus-stroller
http://bohou.pl/kolekcja/crochet-bags
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ZEGAREK ORIS ROBERT KUBICA LIMITED 
EDITION – CENA 4990 PLN 
Robert Kubica to ostatnio głośny temat – powrót 

do Formuły 1, taśmy Morawieckiego… Z oka-

zji powrotu jeden z jego sponsorów, czyli firma 

Oris, przygotowała limitowany do 250 egzempla-

rzy zegarek. Otrzymał on stalową kopertę o śred-

nicy 42 mm z wodoszczelnością do 100 m wraz 

z gumowym paskiem. Cyferblat z białą podziałką 

minutową, białymi, wypełnionymi substancją 

flurorescencyjną indeksami godzinowymi oraz 

towarzyszącymi im czerwonymi cyframi został 

przykryty szafirowym szkłem z antyrefleksem. 

Poza głównym wskazaniem godzin i minut 

mamy też sekundnik oraz wskazanie dnia tygo-

dnia i miesiąca. Elementem wyróżniającym zega-

rek jest podpis Roberta na tarczy. Podpis Kubicy 

trafił również na przeszklony dekiel z mineral-

nego szkiełka. Mechanizm napędzający zega-

rek to Calibre 735 z automatycznym naciągiem 

i rezerwą chodu 38 godzin. Trzeba się spieszyć, 

moim zdaniem tych 250 sztuk w dobrej cenie 

rozjedzie się bardzo szybko.

KSIĄŻKA – WILL MCCALLUM „JAK 
ZERWAĆ Z PLASTIKIEM”  – CENA 35 PLN 
Świat znów zatoczył koło, i to za naszego życia. 

Pamiętam, że gdy byłem w podstawówce, szczytem 

nowoczesności był plastik. Plastikowe torebki, pla-

stikowe talerze. Wszystko plastikowe. Minęło 30 lat 

i świat zaczyna się odwracać od plastiku, rezygnu-

jąc z niego krok po kroku. Każdego roku do oce-

anów trafia niemal 13 milionów ton plastiku. Z tego 

powodu umiera milion ptaków morskich i 100 tys. 

żyjących w wodzie ssaków. Do 2050 r. w oceanach 

może znaleźć się więcej plastiku niż ryb. Z książki 

„Jak zerwać z plastikiem” dowiemy się, jak łatwo ze 

swojego życia eliminować mnóstwo plastiku.

Dowiemy się między innymi, że ubrania z dodat-

kiem tworzyw sztucznych warto prać w worku, 

który wyłapuje mikrowłókna, dlaczego zwykły 

szampon warto zastąpić szamponem w kostce, co 

zrobić, żeby twój ulubiony sklep ograniczył ilość 

używanego plastiku, jak urządzić urodzinowe przy-

jęcie bez plastikowych ozdób, słomek i kubków, itp. 

Pamiętajmy – zmiana zaczyna się od nas.

https://dolinski.pl/oris-williams-robert-kubica-01-735-7740-4184-set-rs/
http://www.insignis.pl/ksiazki/jak-zerwac-z-plastikiem/


DOM SOLACE – PREFABRYKOWANY DOM PLUSENERGETYCZNY  
– CENA OD 100 TYS. PLN 
Smutna prawda jest taka, że większość z naszych rodaków ma słabe warunki miesz-

kaniowe. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na lepszą przestrzeń jest Dom SOLACE. 

To prefabrykowany całoroczny dom polskiego pomysłu o powierzchni 34,98 m², 

który można w ciągu jednego dnia postawić na działce od 195 m². Można postawić 

go na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę, ponieważ nie posiada fundamentów. 

Co najważniejsze to dzięki optymalnej powierzchni mieszkalnej, doskonałej termo-

izolacji oraz energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznej, pozwala nam uwolnić 

się od rachunków za energię, ogrzewanie oraz ciepłą wodę. W środku mamy dwa 

poziomy, na dole łazienkę 2,94 m², kuchnię 3,69 m², korytarz 3,31 m², pokój dzienny 

20,15 m². Na antresoli znajduje się sypialnia 6,5 m² oraz garderoba 3,95 m². Dom 

SOLACE jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje: elektryczną, fotowol-

taiczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną i grzewczą. Cena to 100 tys. złotych za 

wersję bez instalacji i 150 tys. złotych z instalacjami.
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Nike Air Pegasus 
– 35 lat jednego buta

Są przedmioty, które sprzeciwiają się staremu przysłowiu: Jeśli coś jest do wszyst-

kiego, to jest do niczego. Już podaję przykłady: A scyzoryk armii szwajcarskiej? 

A mały fiat za PRL? Podobnie jak jest jeden czerwony scyzoryk, tak samo jest 

jeden model buta sportowego. W butach tych można iść wygodnie na spacer, 

na siłownię, ale i można bić rekordy życiowe podczas biegów masowych. Tym 

butem jest Nike Pegasus, obecnie w wersji 35.

Buty, podobnie jak urządzenia elektroniczne, pojawiają się w nowych odsłonach 

każdego roku. Ja mam model 34 z upgrade'em z poprzedniej zimy. Przebiegłem 

w nich 465 km. Nike Air Pegasus to najlepiej sprzedający się but w historii. Na 

początku podobny był trochę do Nike Cortez z bardziej agresywną podeszwą 

i osłoniętym noskiem. Z każdym rokiem, aż do 1985–1987, buty zyskiwały grubsze 

podeszwy. Bardziej wyglądały jak buty do koszykówki niż do biegania. W 2004 r. 

wyprodukowano specjalnie zaprojektowaną wersję kobiecą buta. But z wiekiem 
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Nike Air Pegasus – 35 lat jednego buta  |  Adalbert Freeman

A D A L B E R T  F R E E M A N @ Fr e e m a n A d a l b e r t

Nike Air Pegasus – 35 lat jednego buta

https://twitter.com/FreemanAdalbert


tracił na masie i zabudowanej podeszwie, by w latach 2012–2013 powrócić do 

formy lekkiego obuwia biegowego. Jego odchudzanie trwa do tej pory.

Pegasusy kojarzą się z nowościami. Jedną z nich jest poduszka gazowa. Jest to 

mały pojemnik wypełniony gazem i strukturą podobną do waty. Skład jest objęty 

tajemnicą firmy Nike. W mojej wersji są dwie. Jedna pod piętą, druga pod śród-

stopiem. W najnowszej wersji zastosowano jedną przez całą długość podeszwy. 

Zmienia to niewiele, jednak jest to jakiś postęp. Od wersji 33 zastosowano sys-

tem wiązania zwany FlyWire. Polega to na dodaniu dodatkowych linek pomiędzy 

zewnętrzną a wewnętrzną warstwą cholewki, przez które przechodzi sznurówka. 

Zaciskając sznurówkę, cholewka niejako otula ściślej naszą stopę.

Cholewka jest wykonana z miękkiego oddychającego materiału. Bezszwowa 

i dobrze wykonana. Jest wersja zimowa buta z cholewką chroniącą przed wodą. 

Wewnątrz jest miękko i nawet w moim przypadku nie miałem obtarć. Nowa wer-

sja wydaje się bardziej dopasowana i trochę inaczej ma wyprofilowany zapiętek. 
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Taki jakby odchylony do tyłu na samej górze. Cholewka nie ma tendencji do bru-

dzenia się i łatwo ją utrzymać w czystości.

Wkładka to standard Nike. Wyprofilowana i niezmienna się od kilku lat. Podobną 

miałem w kilku butach tego producenta. Sznurówki dosyć cienkie, jednak dobrze 

wykonane. Nie mają tendencji do rozwiązywania się. Zakończenia nie spadają, 

nawet przy częstym używaniu. 

Podeszwa wykonana w wersji 34 i 35 z pianki Cushlon. Patrząc z zewnątrz, 

ukształtowana jest podobnie do ZoomFly i VaporFly, czyli najszybszych butów 

z oferty Nike. Jest to nawiązanie do #breaking2, gdzie rekordzista w maratonach 

Eliud Kipchoge (w tym roku pobił rekord świata w maratonie berlińskim z czasem 

2:01:39) na torze Formuły 1 miał pobiec dystans maraton poniżej dwóch godzin. 

Układ podeszwy jest praktycznie niezmieniony. Powoduje to, że but dobrze 

trzyma się płaskich, ale chropowatych nawierzchni. Asfalt jest jego naturalnym 

środowiskiem.

Jedyną przeszkodą, by był to but całoroczny do biegania, jest właśnie pode-

szwa. Totalnie nie nadaje się na śnieg czy śliskie chodniki. Czuć wyraźny uślizg. 

Spokojnie można go używać więc do pierwszych przymrozków. Szczególnie 

w wersji wodoodpornej. Na początku miałem też wrażenie, że ucieka mi prawa 

noga na zewnątrz, ale po kilku treningach buty dopasowały się idealnie. But też 
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nie daje takiego komfortu stabilności, jak opisywany poprzednio Epic. Tu pode-

szwa jest dosyć wąska pod piętą, co dla osób, które miały problemy z niestabilno-

ścią kostki, może być niebezpieczne.

Nike Pegasus jest na szczycie butów z amortyzacją tej firmy. Doskonale czuć, jak 

pracują poduszki, ale przy biegaczach lżejszych tak naprawdę dają największego 

kopa. Wersja 34 w rozmiarze US 10 waży 301 g. Wersja 35 US 9 wg producenta 

waży 280 g. Drop buta to 10 mm. Dobrze sprawdza się u osób z lekką nadwagą 

oraz szczupłych.

Polecany na wszystkich forach dla osób początkujących, jak i dla zaawansowa-

nych biegaczy. Dobrze leży na nodze, a liczba wersji kolorystycznych każdego 

zadowoli. Cena obecna wersji 34 w promocjach jest genialna. Nie trzeba kupo-

wać najnowszych, by dobrze czuć się podczas biegu. Wersja 35 nie przynosi jakieś 

rewolucji. Mógłbym to porównać do zmiany pomiędzy iPhone’em X a XS. Niby 

lepszy procesor (poduszki gazowe), niby lepszy aparat, a jednak różnicy za wiel-

kiej nie ma w używaniu na co dzień.

Następne buty opiszę Salomon Sense Pro 2 na jesienne i zimowe bieganie. Jeśli 

ktoś chce, bym przetestował i opisał jakiś model butów, proszę o informację.
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
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iPhone XS – poprawiona X-tka, 
ze znacznie lepszym aparatem

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z

Tradycyjnie, miałem nie kupować nowego iPhone’a, bo tym razem nie trafiła się „okazja nie do 

odrzucenia”, ale jak zobaczyłem zdjęcia z jego aparatu, to wyciągnąłem kartę i wyszedłem ze sklepu 

z „małym” XS-em w kolorze Space Grey.

   /   SPRZĘT   /   8484iPhone XS – poprawiona X-tka, ze znacznie lepszym aparatem

@ m o r i d 1n

iPhone XS – poprawiona X-tka, ze znacznie lepszym aparatem  |  Wojtek Pietrusiewicz

http://www.twitter.com/morid1n
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Space Grey
Zacznę może od koloru, bo to przecież tak ważna kwestia w dzisiejszych czasach. Apple nie-

stety najfajniejsze kolory zarezerwowało dla przyszłych klientów modelu XR (ten czerwony!), 

skoro więc Iwona miała przejąć moją białą X-tkę, to chciałem, aby telefony odróżniały się na 

pierwszy rzut oka, kiedy będą leżały obok siebie. Nowy złoty kolor jest atrakcyjny, ale nigdy 

nie byłem człowiekiem preferującym subtelność białego złota lub polerowanej stali, nigdy 

więc nawet nie brałem go pod uwagę i została tylko jedna opcja – Space Grey.

To był błąd.

Owszem, jest śliczny, gdy jest czysty i tutaj leży sedno problemu. Nie lubię widzieć kurzu czy 

pyłków z kieszeni spodni, a te są wiecznie widoczne, szczególnie wokół aparatu na plecach. 

Cała reszta jest natomiast upstrzona moimi odciskami palców. Jeśli więc nie jesteście pedan-

tami, to powinniście być zadowoleni z niego. Podpowiem jeszcze, że polerowana stalowa 

ramka modelu białego powoduje, że brzegi ekranu wizualnie stają się mniejsze.

Ekran
Apple ponownie stworzyło jeden z najlepszych ekranów na rynku, który pod prawie każ-

dym względem przewyższa ten stosowany w X-tkach, ale w jednej kwestii jest krokiem 

wstecz. Otóż ekran ten tak dobrze wyświetla kolory (deltaE 0,3-0.4; wszystko poniżej 2 jest 

niezauważalne dla ludzkiego oka), że jest praktycznie przez wszystkich chwalony, ale wystar-

iPhone XS – poprawiona X-tka, ze znacznie lepszym aparatem
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czy patrzeć na niego pod kątem 30°, aby ta wartość skoczyła do deltaE 6,2 (to słaby wynik). 

X-tka po odchyleniu lepiej sobie z tym radziła, a jak już zaczynała się przebarwiać, to bardzo 

delikatnie na czerwono (co jest dla mnie mało zauważalne), a dopiero pod bardzo ekstremal-

nym kątem na niebiesko. XS od razu leci w niebieski i nic na to nie poradzimy, poza opcją pil-

nowania się, aby zawsze patrzeć na niego prostopadle.

Szkoda.

Bateria
Moja X-tka pożerała około 10% baterii na godzinę włączonego ekranu. Po uaktualnieniu 

do iOS 12 ta wartość wzrosła – teraz pobiera około 15% na godzinę włączonego ekranu. 

Analogicznie zachowuje się XS i może być to kwestią optymalizacji tej wersji systemu – jak 

wiemy, chodzi znacznie szybciej, nawet na starszych modelach typu iPhone 6, niż poprzed-

nicy. Nie płaczę przesadnie, ale chciałbym tutaj zobaczyć jeszcze ciut więcej optymalizacji 

w kolejnych wersjach iOS 12.

Cała reszta
W zasadzie nie zauważyłem żadnego wzrostu sprawności działania Face ID, chociaż kąt dzia-

łania tej funkcji jest niewątpliwie większy, bo potrafi mnie rozpoznać w sytuacjach, w któ-

iPhone XS – poprawiona X-tka, ze znacznie lepszym aparatem



rych X-tka już nie daje rady. To może mieć spore znaczenie dla osób, które mają uchwyty 

samochodowe, gdzie telefon nie jest skierowany bezpośrednio na ich twarze.

Aparat
Trochę dziwię się Apple, bo firma podczas prezentacji nowych modeli trochę zbagatelizo-

wała zmiany w aparacie. Jak wiemy, moduł aparatu składa się z dwóch obiektywów i dwóch 

matryc. Aparat szerokokątny ma teraz obiektyw odpowiadający 26 mm (poprzednio 28 mm), 

a ten drugi teraz odpowiada 52 mm (poprzednio 56 mm). Dla mnie – osoby, która uwiel-

bia 35 mm ogniskową – to trochę minus, ale nie będę z tego powodu rozpaczał. Największą 

zmianą jest jednak nowa matryca, która ma nie tylko większe piksele (1,4 µm zamiast 1,22 

µm), ale jest fizycznie o 32% większa (te dwie 

cechy nie muszą iść ze sobą w parze). 

Większe piksele zbierają więcej 

światła, co wraz ze zmianami 

w sposobie optymalizacji para-

metrów ekspozycji i wpro-

wadzeniu nowej funkcji 

Smart HDR spowodowało, 

że zdjęcia są inaczej gene-

rowane. Mają więcej detali, 

a szumy są usuwane nie-

znacznie inną metodą, więc 

po powiększeniu nie są tak 

bardzo miejscami rozmyte. 

Są też inaczej wyostrzane, 

a funkcja Smart HDR w okre-

ślonych sytuacjach redukuje 

lokalny kontrast (można go 

dodać, chociażby edytując 

zdjęcie w aplikacji Zdjęcia) 

– to z tego powodu internet 

narzekał, że iPhone „upięk-

sza” twarze, chociaż wcale 

tego nie robi. Jeśli chcecie się 
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ciut więcej na ten temat dowiedzieć,  to 
twórcy Halide napisali o tym wiele słów.

Za mało czasu i tryb 
portretowy
Przyznam się z bólem w sercu, że jesz-

cze nie miałem wystarczająco dużo czasu, 

aby sprawdzić aparat w wielu sytu-

acjach i dotychczas  opublikowałem 
tylko szybkie porównanie zdjęć zrobio-
nych za pomocą XS-a i X-tki w niemal 

idealnych warunkach oświetleniowych. 

Postaram się o więcej testów wkrótce, ale 

wstępnie jestem bardzo zadowolony ze 

zmian, szczególnie korzystając z trybu 

portretowego. Ten ostatni radzi sobie 

teraz znacznie lepiej niż w poprzedniku, 

ale nadal mu daleko do perfekcji. Są sytu-

acje, gdy fotografuje się sceny, które nie 

zawierają ludzi, gdzie potrafi spektaku-

larnie nie zrozumieć tego, co staram się 

za jego pomocą uzyskać. Rozmywa nie 

to, co trzeba albo pozostawia niektóre 

elementy, które powinny być poza głębią 

ostrości, idealnie wyostrzone.

Bardzo sprawnie spisuje się suwak do 

regulowania rozmycia, symulując przy-

słony od f/1.4 aż do f/16. Samo bokeh 

teraz przypomina mniej zwykłe roz-

mycie, a bardziej efekty uzyskiwane 

przez tradycyjne obiektywy do lustrza-

nek. Niestety, Aparat ani Zdjęcia nadal 

nie oferują możliwości zmiany punktu 

ostrości, pomimo że Focos i inne aplika-

cje  umożliwiają to od dawna.

https://blog.halide.cam/iphone-xs-why-its-a-whole-new-camera-ddf9780d714c
https://blog.halide.cam/iphone-xs-why-its-a-whole-new-camera-ddf9780d714c
https://imagazine.pl/2018/10/01/iphone-x-vs-xs-porownanie-aparatow-i-zdjec-czesc-1/
https://imagazine.pl/2018/10/01/iphone-x-vs-xs-porownanie-aparatow-i-zdjec-czesc-1/
https://imagazine.pl/2018/10/01/iphone-x-vs-xs-porownanie-aparatow-i-zdjec-czesc-1/
https://blog.halide.cam/iphone-xs-why-its-a-whole-new-camera-ddf9780d714c
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Niestety, nadal nie zmieniłem zdania i uważam, że Apple spokojnie mogło dodać tę funkcję 

do iPhone’a X – być może działałaby ciut gorzej i wolniej, ale powinna być jak najbardziej 

możliwa technologicznie. Skoro Focos od deweloperów trzecich to potrafi, to programiści 

Apple również powinni sobie poradzić z tym problemem. Być może pojawi się to w przy-

szłości, ale obawiam się, że to sztuczne marketingowe rozróżnienie pomiędzy modelami. Być 

może potrzebne, bo poza aparatem niewiele je różni.

Dla kogo?
XS to telefon dla osób, które robią skok ze starszych modeli niż X-tka. Widziałem parę osób 

przechodzących z 5-tek i 5S-ów – dla nich różnica w działaniu i możliwościach będzie niewy-

obrażalnie duża. Dla osób, które nie uważają aparatu za istotny element układanki, ale chcą 

mieć dwa obiektywy, co pozwala na większą różnorodność i kreatywność fotograficzną, pole-

cam znalezienie nowej zeszłorocznej 

X-tki, która jest po prostu znacznie 

tańsza. Podpowiem jedynie, że każdy 

powinien docenić opcję wyboru ogni-

skowej podczas robienia zdjęć, a nie 

tylko fanatycy fotografii smartfono-

wej. Dla reszty pozostaje kolorowy 

XR, który będzie miał tylko jeden 

obiektyw…

iPhone XS             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 5/6

Gdzie kupić: iSpot.pl

https://www.youtube.com/watch?v=QC2XaYrKSvE
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://ispot.pl/lista,iphone-xsxsmax-3626


Prawie miesiąc z iPhone XS Max

Długo, bardzo długo zastanawiałem się, co napisać o moim najnowszym iPhonie. Chciałem skupić 

się na wielu elementach i detalach, ale im dłużej myślę, tym mam większy problem. Dlaczego? Bo 

iPhone XS Max to jest telefon kompletny. Taki, na który czekałem od dwóch lat. I wreszcie go mam.
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iPhone XS Max jest duży. Jeśli chodzi o rozmiar, to 

jest taki sam jak wszystkie poprzednie Plusy, czyli 

odwołuję swoje poprzednie słowa. Nie jest wielki. 

Jest po prostu duży i da się z nim komfortowo żyć.

Zeszłoroczny iPhone X był przełomem. Bardzo 

mi się spodobał, jak tylko go zobaczyłem. Był to 

niesamowity powiew świeżości po latach nudy. 

Od razu mocno spodobała mi się koncepcja 

zamknięcia ekranu Plusa w rozmiarze mniejszego 

brata. Ale, jak się okazało, to ten rozmiar nie do 

końca był „plusowy”. Matematycznie niby prawie 

tak, ale realnie był to po prostu ekran mniejszego 

iPhone'a rozciągnięty jakby o jeden rząd ikon. Coś 

jak było z przesiadką z 4S na 5. Mnie, czyli oso-

bie przyzwyczajonej do proporcji ekranu Plusa, 

coś nie grało. Ale przyjąłem ochoczo zmianę i nie 

narzekając, przez rok używałem zadowolony X-a.

Ekran
Telefon dla mnie to moje narzędzie pracy. Często 

jestem, co wielokrotnie podkreślałem, w biegu. 

Nie zawsze mogę korzystać z komputera albo 

iPada, zatem duży ekran w telefonie bardzo uła-

twia mi pracę.

iPhone XS Max wreszcie jest tym, na co, jak się 

okazało, czekałem od przesiadki z Plusa. Mamy 

duży ekran z proporcjami Plusa. I to jest dla mnie 

absolutny hit. Wielki ekran zamknięty praktycz-

nie idealnie w rozmiarze starego Plusa. OLED, 6,5" 

z 458 ppi. Poezja. Odkąd go mam, bardzo doce-

niam czarne czernie, choć nigdy nie narzekałem 

na ekrany LCD ze starszych modeli. Trzeba pamię-

tać, że duży ekran jest wygodny, choć oczywiście 

ze zrozumiałych względów trudniej go obsługi-
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wać jedną ręką. Widać na nim oczywiście więcej treści niż na mniejszym, ale na razie jest to 

uzależnione od dewelopera aplikacji. Jeśli ekran appki nie jest dostosowany do Maxa, to ma 

tyle samo treści, co w X/XS (skalowanie).

Dzięki rozmiarowi ekranu pisanie nawet długich tekstów jest bardzo wygodne. Praca 

w Excelu czy szybka obróbka zdjęć nie stanowi problemu. Pracę ułatwia większa klawiatura 

ekranowa. Jest ona podobnej wielkości jak ta w Plusach. Może nawet minimalnie większa. 

Megawygodna.

Obudowa
Przejdźmy teraz do obudowy. Choć podobał mi się biały, tym razem wybrałem jednak kolor 

czarny, tzn. Space Grey, bo w Silver jednak szybciej widać rysy na stalowej ramce. Można 

je niby usunąć pastą polerską [https://imagazine.pl/2018/10/08/iphone-x-xs-bez-rys-jak-to-

-osiagnac/], ale to już jest jednak kombinacja. Czarny zwyczajnie mniej się rysuje, to jego 

niewątpliwa zaleta. Widać na nim, niestety, bardziej odciski palców – trudno. Coś za coś. 

Zauważyłem jedną rzecz – XS Max ma ewidentnie inne szkło i fakturę ramki, bo zdecydo-

wanie pewniej leży w ręku i nie wyślizguje się. Do tego stopnia, że zdecydowałem się nosić 

mojego Maxa bez żadnego pokrowca. Wcześniej zwyczajnie bałem się, że mi telefon wypad-



nie, teraz nie mam takiego wrażenia. Zdecydowałem się tylko na założenie na ekran szyby 

JCPAL Preserver. Okazjonalnie, np. na rower, zakładam jednak jeszcze pokrowiec Mujjo.

Wodoodporność
Będąc niedawno w czeskiej Pradze na premierze innego telefonu, Honora 8X, przytrafiła mi 

się pewna przygoda. Siedzieliśmy w pubie i zamówiliśmy piwo. Przyszedł kelner i absolutnie 

niezdarnie tak postawił na stole kufel, że ten się po prostu wywrócił, rozlewając swoją zawar-

tość prosto na mojego Maxa. W przypadku innych telefonów dostałbym zawału na miejscu. 

Tym razem tylko wściekłem się na kelnera za jego totalny brak profesjonalizmu, ale kom-

pletnie nie przejąłem się swoim telefonem. Co więcej, poszedłem jeszcze szybko do łazienki 

i umyłem go pod bieżącą wodą, tylko po to, aby nie śmierdział. Wodoodporność w iPhone-

’ach to nie jest marketingowy chwyt, to prawdziwa i w pełni działająca funkcja. Daje nam 

poczucie bezpieczeństwa w takich przypadkach jak mój.

Głośniki stereo
W XS i XS Max Apple poprawiło konstrukcję głośników zewnętrznych. Głośniki stereo robią 

świetne wrażenie. Są zaskakująco głośne i generują bardzo dobrej jakości, głęboki dźwięk. 

Wręcz, i mówię to bez żartów, można się zastanowić nad sensem podpinania jakiegoś 

małego głośniczka na Bluetooth, aby posłuchać muzyki.

Bateria
Apple zdecydowało się zamontować w Maksie relatywnie niedużą jak na ten rozmiar tele-

fonu baterię, bo tylko 3180 mAh. Ale zastosowanie energooszczędnych podzespołów, 
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a przede wszystkim nowego procesora A12 Bionic, daje nam komfort 1–2 dni używania 

telefonu w zależności od intensywności. Ja używam telefonu bardzo często. Co chwila coś 

w nim sprawdzam, wysyłam, odbieram, robię zdjęcie czy słucham muzyki albo podcastów. 

Cały bity dzień jestem w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu. Ale tak też było z moim 

X-em. Inna sprawa, że korzystam obecnie z bety iOS 12.1 i przez sam ten fakt może być gor-

sza optymalizacja pracy na baterii w rozwojowej wersji systemu. Dziś udało mi się osiągnąć 

zaskakujące 7 godz. 17 min czasu przed ekranem. Zazwyczaj jest to ok. 5 godz. Ale, jak wspo-

minałem, korzystam z bety systemu iOS. Reasumując, bateria jest bardzo dobra.

FaceID
W najnowszych iPhone’ach zostało poprawione FaceID. Na pewno FaceID łapie naszą 

twarz pod większym kątem. Wcześniej, gdy pracowałem i telefon leżał obok komputera 

na stole, aby go odblokować, musiałem nienaturalnie bezpośrednio nachylić się nad nim. 

Teraz wystarczy, że się tylko trochę przechylę i czujnik łapie. Parę osób zwracało uwagę na 

to, że FaceID w X wolniej działa niż to w XS/XS Max. Osobiście nie widzę różnicy w prędko-

Prawie miesiąc z iPhone XS Max



ści działania. Może to kwestia wersji systemu (na 

obu w trakcie testu była zainstalowana beta iOS 

12.1), ale oba telefony odblokowują się tak samo 

szybko.

Aparat
O aparacie opowiada w numerze Wojtek na przy-

kładzie swojego XS-a. Jest poprawa względem 

X-a, ale nie jest to jakiś mega skok. Zdjęcia są 

rewelacyjne w zasadzie niezależnie od warunków 

oświetleniowych. Bardzo podoba mi się nowy 

tryb portretowy z możliwością zmiany przysłony 

i przez to rozmyciu tła już po wykonaniu zdjęcia. 

Minus XS-y dostają za beautygate, czyli mydło 

w aparacie przednim. Niby poprawka iOS12.1 ma 

to niwelować, ale na becie aż takiej poprawy nie 

widzę. Zaskakujący fuckup jak na tę klasę pro-

duktu. Kompletnie tego nie rozumiem.

Uwagi
Na koniec muszę wspomnieć jeszcze o kilku kwe-

stiach. XS i XS Max są pierwszymi telefonami 

w ofercie Apple wspierającymi opcję Dual SIM. 

Wszystkie mają miejsce na zwykłą kartę SIM oraz, 

co ma być uruchomione niebawem, sprzętowe 

wsparcie dla eSIM. Trzeba pamiętać, że na rynku 
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chińskim dostępny jest XS i XS Max będący prawdziwą wersją Dual SIM. Niestety, nie będzie 

on nigdzie indziej dostępny. Ciekawe swoją drogą, czy taki chiński model będzie działać 

z naszymi, polskimi kartami.

Druga sprawa to NFC. Nowe iPhone’y są pierwszymi, które potrafią automatycznie odczy-

tać NFC np. na wizytówkach czy w innych miejscach. Wcześniej nie było tej funkcji. Otworzy 

ona, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości szersze możliwości naszym telefonom.

Ostatnia rzecz – martwi mnie brak w komplecie przejściówki Lightning-Jack. Lubię swoje 

stare słuchawki (B&O H6 oraz RHA T10i), ale też korzystam z mikrofonu zewnętrznego wpisa-

nego właśnie do Jacka. Serio, przy tej cenie mogli ją już zostawić. Co więcej, mogli dać lep-

szą, mocniejszą ładowarkę, a to już temat na inny tekst…

Podsumowanie
iPhone XS Max wrócił formą, czyli wielkością obudowy, do rozmiaru Plusa, jednocześnie ofe-

rując ekran o cal większy. To jest coś niesamowitego. Po pierwszych obawach, że powrót 

może być trudny i mogę nie wytrzymać z takim rozmiarem, zadecydowanie przekonałem 

się i zostaję z Maksem na dłużej. Mam telefon kompletny, ze świetnym ekranem, aparatem, 

wodoodporny i pięknie wyglądający. Czekałem na niego długo. Dziękuję za pomoc w zdo-

byciu mojego Maxa iSpotowi, bo nadal nie jest to takie łatwe. Jakbyście szukali takiego 

modelu jak mój, to możecie go kupić np. właśnie w iSpot.

Prawie miesiąc z iPhone XS Max
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Apple Watch Series 4
 – pierwsze wrażenia

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z

Nie ukrywam, że to właśnie na nową iterację Apple Watcha czekałem najbardziej… oraz najdłużej, 

bo ponad 3 lata – byłem użytkownikiem stalowego Series 0, a dzięki premierze Series 4 znalazłem 

powód na przesiadkę na nowszy model. Poprzednie „poprawki” oryginału były niewielkimi skokami, 

trochę podobnie jak z iPhone’a X na XS czy z 6-tki na 6S. A Series 4? To jak skok z pierwszego 

iPhone’a na 4-kę, czyli pierwszy model z Retiną.
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Model
Zdecydowałem się na model Nike+, w rozmiarze 44 mm, 

z aluminiową kopertą w kolorze Space Grey i z paskiem 

Nike Sport Loop (model z wszytą odblaskową nicią). 

Tym razem odpuściłem sobie skok na model stalowy 

z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest sprzedawany 

w Polsce, więc Apple nie zapewnia mu tutaj serwisu. 

Po drugie, nie potrzebuję LTE, a w przypadku modeli 

stalowych trzeba za nie płacić. Pomijam tutaj fakt, że 

na ten moment żaden operator jeszcze nie wspiera LTE 

w Apple Watchu. Po trzecie, stalowy model w interesu-

jącej mnie konfiguracji kosztuje 749 USD, a uważam to 

za zbyt wysoką kwotę za komputer na nadgarstek, który 

po trzech latach straci 90% swojej wartości.

Koperta
Apple Watch pierwszy raz poddano większym zmia-

nom niż tzw. kosmetyka. Mamy nową kopertę, miesz-

czącą większe ekrany, nowe wymiary i to wszystko 

przekłada się na zmieniony wygląd.

Pierwsza generacja Apple Watcha, tzw. Series 0, miała 

kopertę o grubości 10,5 mm. Dopiero Series 2 przytyło do 

11,4 mm i nic się nie zmieniało aż do Series 4, które (pra-

wie) wróciło do swojej oryginalnej wagi – ma 10,7 mm 

grubości. Jeśli to zestawimy z faktem, że koperta jest 

teraz szersza o 1,6 mm i wyższa o 1,5 mm, to… będzie 

nam się wydawało, że niewiele się zmieniło. Prawda 

jest jednak inna, bo wizualnie zegarek jest bardziej pła-

ski, a nieznacznie bardziej zaokrąglone rogi nadają mu 

znacznie bardziej „zegarkowate” proporcje. Nie dość, że 

lepiej leży na nadgarstku, to lepiej na nim wygląda.

Ekran
Powyższe zmiany, wraz z zastosowaniem technologii 

ekranu podobnej do tej w iPhonie X, zwiększyły jego 
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powierzchnię o ponad 30%. To wbrew pozorom ogromna różnica, chociaż będzie to zależało 

od wykorzystywanej tarczy. Zaokrąglone rogi ekranu również zmieniły podejście firmy do 

koloru tła, które teraz nie musi być w jedynym słusznym kolorze (czarnym).

Lubię duże zegarki i preferuję również duże smartwatche, ale z innego powodu. Jeśli mają 

być użyteczne, to chcę widzieć wszelkie informacje na nim wyświetlane, a im większy ekran 

(który przy okazji musi być dobrze zagospodarowany), tym łatwiej się go użytkuje. To wła-

śnie w tej kwestii jest największa przepaść do poprzedników, a pisząc „przepaść”, mam na 

myśli coś przypominającego patrzenie się w dół ze szczytu Everest.

Tarcze
Apple wprowadziło kilka nowych tarcz wraz z debiutem Series 4 i nie są one dostępne 

w starszych modelach. Chamstwo! Być może, ale po prostu nie zmieściłyby się na ich 

ekranach.
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Mowa oczywiście o Infograph i Infograph Modular. 

Sam zdecydowałem się na tę pierwszą i przez pierw-

szych kilka dni nie mogłem połapać się w ilości infor-

macji, które ta tarcza może nam dostarczyć. Wyświetla 

aż 8 komplikacji oraz godzinę. Postanowiłem jednak 

wytrwać z nią i przez kolejne dni modyfikowałem ją 

pod swoje potrzeby, a przez cały czas towarzyszył mi 

miś panda o imieniu Pascal (znajdziecie go w aplikacji 

PCalc dla iPhone’a).

W międzyczasie eksperymentowałem też z innymi, ale 

zawsze wracałem do Infograph, bo przez kolejne dni 

w końcu zrozumiałem, czym Series 4 z tą tarczą różni 

się od poprzednich modeli…

Series 0 służył mi jako zegarek na co dzień, który 

wyświetlał mi poziom mojej aktywności fizycznej 

i podawał na rękę powiadomienia, kiedy te nadcho-

dziły. Series 4 robi to, ale również znacznie więcej. 

Stał się moim centrum pogodowym i informacyjnym, 

zależnie od wybranej tarczy czy wyświetlanych na 

nich informacji (nadal nad nimi pracuję). Przez ostat-

nie lata jedyne powiadomienia, którym pozwoliłem 

opuszczać mój telefon, to były SMS-y i połączenia 

telefoniczne. Interakcje z czymkolwiek innym były 

irytujące i rozpraszały. Series 4 okazał się jednak zna-

komitym narzędziem do szybkiego i sprawnego prze-

glądania zawartości nadchodzących maili – to mnie 

najbardziej zaskoczyło.

Series 4 stał się dla mnie czymś znacznie bardziej 

funkcjonalnym.

Paski
Na szczęście Apple zachowało kompatybilność 

pasków – te z modeli 38 mm pasują do nowego Series 
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4 w rozmiarze 40 mm, a z 42-ki pasują do 44-ki. Mój Series 4, jak już wspominałem, wyposa-

żono w Nike Sport Loop, który jest szalenie wygodny, ale ma kilka wad. Po pierwsze, pętelka 

brzydko się układa, a po drugie, usłyszałem, że „wygląda bardzo tanio”. Normalnie nie przej-

muję się zdaniem innych, ale sam jestem fanem pasków sportowych (tych wykonanych 

z fluoelastomeru, czyli gumowych) i szybko do nich wróciłem. Obecnie mam trzy – czarny, 

granatowy i czerwony. Brakuje mi czegoś jasnoszarego i muszę to naprawić.

Wydajność
Jako użytkownik Series 0, na wszystko musiałem czekać. Każda operacja na zegarku, po 

tych trzech latach, wymagała cierpliwości. Czekałem na wyświetlenie się powiadomienia. 

Czekałem na pojawienie się karty, płacąc Apple Pay. Nawet czekałem na zapalenie się tarczy 

po podniesieniu zegarka. Nowy Apple S4 – serce Series 4 – to skok o lata świetlne w kwe-

stiach wydajności. Wszystko jest natychmiastowe. Na nic nie muszę czekać. 

Tak powinno być od początku.
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Cyfrowa koronka
Nowa koronka strasznie przypadła mi do gustu, bo teraz każde jej przekręcenie towarzyszy 

„tykanie” Taptic Engine, a haptyka daje wrażenie, że zamontowano tam zębatki. Płynność 

i wyczuwalność całości jest teraz na zupełnie innym poziomie.

Bateria
Series 4 mam zaledwie kilka dni, więc to się jeszcze może zmienić, ale mój dotychcza-

sowy najbardziej intensywny dzień zakończyłem z 67% baterii. Z powodzeniem powinien 

wytrzymać długi weekend, od piątku do niedzieli, bez szukania ładowarki.

Następny krok

Apple ma jeszcze długą drogę przed sobą, aby uczynić Apple Watch naprawdę inteligent-

nym urządzeniem, które będzie dostarczało nam informacji, których potrzebujemy wtedy, 
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gdy są nam one niezbędne. Tego mi najbardziej 

brakuje – tego „smart” ze słowa „smartwatch”.

Zanim to się jednak stanie rzeczywistością, to 

gorąco polecam każdemu Series 4. Moja Iwona, 

początkowo była ogromnie sceptycznie nasta-

wiona do tej koncepcji (ma obecnie Series 1), 

a dzisiaj nie potrafi sobie wyobrazić dnia bez 

komputera na nadgarstku (przypomnę, że ona 

raczej stara się unikać nowych technologii). 

Oczywiście, należy jego pracę dostosować do 

własnych potrzeb, ale nowy Series 4 jest tak 

dobry, że za stratę uważam niedoświadczenie 

tego, co oferuje.

Apple Watch Series 4        

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: /56

• Wydajność: 5/6

Uwagi do oceny
• każdy model powinien być 

wyposażony w szkło szafirowe,

• Apple powinno więcej pracy 
włożyć w design tarcz,

• deweloperzy trzeci powinni mieć 
szansę tworzenia własnych tarcz,

• nadal brakuje ekranu, który 
by świecił non stop,

• chciałbym, aby bateria trzymała 
tydzień na jednym ładowaniu.

Gdzie kupić: iSpot.pl

Apple Watch Series 4 – pierwsze wrażenia

https://ispot.pl/watch-watch-series4


Genialny Sonos Beam

W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z

Jak pierwszy raz zobaczyłem nowego Beama od Sonosa, to zainteresowałem się nim, bo miał 

wsparcie dla AirPlay 2. Potem zobaczyłem jego rozmiar i stwierdziłem, że to „małe gówno” nie 

będzie grało i nie zadowoli moich potrzeb w absolutnie żadnym wymiarze. Beam od paru dni stoi 

u mnie pod telewizorem i świadczy usługi dźwiękowe w salonie. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, 

że bardzo (ale to bardzo!) mocno się myliłem.
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@ m o r i d 1n

Genialny Sonos Beam  |  Wojtek Pietrusiewicz

http://www.twitter.com/morid1n


Co to jest?
Sonos Beam jest soundbarem, wyposażonym w asystenta głosowego Amazona – Alexę 

– oraz standard AirPlay 2. Wyposażono go w cztery pełnopasmowe głośniki niskotonowe 

i jeden głośnik wysokotonowy. Ma też pięć wzmacniaczy i tyle samo mikrofonów. Z tyłu 

znajduje się złącze HDMI-ARC (zwrotne), gniazdo zasilania, Ethernet 10/100 oraz optyczne 

wyjście audio. Jest przy okazji niewielki, bo ma wymiary 68,5 × 651 × 100 mm (wysokość × 

szerokość × głębokość).

HDMI-ARC oznacza, że jeśli chcemy rozszerzyć nasz telewizor o Beama, to musi on wspierać 

ten standard. Jeśli będziemy chcieli podłączyć dodatkowo Apple TV, to musimy to zrobić 

przez telewizor. Szkoda – gdyby Beam miał jeszcze jedno złącze wejściowe HDMI, to byłby 

produktem niemalże idealnym. Ratunkiem zostaje oczywiście złącze optyczne, ale wtedy 

rezygnujemy z CEC-a.

Moje uwagi i setup
Mój telewizor nie wspiera HDMI-ARC. Jest przy okazji tak zamontowany (i waży tyle), że 

nawet gdybym chciał się dostać do portów na jego plecach, to potrzebowałbym jeszcze 

ze dwie osoby, aby go najpierw zdemontować. Telewizor komunikuje się z amplitunerem 

za pomocą kabla HDMI, do którego z kolei podłączone są wszelkie inne urządzenia, w tym 

Apple TV (kiedyś miałem jeszcze podłączony dekoder, PlayStation i Maca). Całość zwieńcza 

pięć głośników, z czego dwa główne są wysokiej jakości i wielokrotnie droższe od Beama.

To spowodowało u mnie konsternację. Jak to testować, aby miało jakikolwiek sens? Dzisiaj 

źródłem mojego wideo jest wyłącznie Apple TV – od paru lat nie korzystam już z niczego 

innego – trochę to ułatwiło mi decyzję. Mój setup z Sonosem zatem wygląda tak:

• Apple TV dostarcza obraz do telewizora,

• Apple TV łączy się z Beamem poprzez AirPlay i dostarcza mu bezprzewodowo dźwięk 

– można to skonfigurować odpowiednio w ustawieniach (lub przytrzymać przycisk Play 
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na pilocie przez kilka sekund, z tą uwagą, że ta funkcja nie działa w aplikacji YouTube, bo 

oni muszą wszystko robić po swojemu).

W optymalnej sytuacji jednak zdecydowałbym się na połączenie przewodowe, ale dzisiaj nie 

mam takiej możliwości, więc miejcie to na uwadze. Pamiętajcie też, że porównuję maleńki 

soundbar do systemu 5.1, którego cena jest wielokrotnie wyższa (w zasadzie to do 5.0, 

gdyż odłączyłem subwoofer, bo szklanki w kuchni mi podskakiwały na półce i wkurzałem 

sąsiadów).

AirPlay 2 i HomePod
Mój HomePod stoi pomiędzy kuchnią a salonem i to z niego codziennie korzystam do słu-

chania muzyki (głównie moje playlisty, odtwarzane za pomocą Apple Music). Jego zadaniem 

jest grać na tyle głośno, abym słyszał muzykę, ale jednocześnie na tyle cicho, abym mógł się 

skupić na swoich zadaniach.

Telewizor (i tym samym Sonos Beam) znajdują się na przeciwległej ścianie, gdybym połą-

czył go więc z HomePodem, to wypełniałby mi idealnie pomieszczenie dźwiękiem, prawda? 

Dzięki AirPlay 2 jest to banalnie proste, bo wystarczy, że powiem „Hey Siri, play my Top 200 

playlist on the living room speakers” (ta funkcja wymaga dodania Sonosa do HomeKita, co 

zajmuje kilka sekund i trzeba zrobić raz), a dźwięk zaczyna grać z obu jednocześnie. Poziom 

głośności oczywiście również reguluję głosowo, ale całością można też sterować z poziomu 

Centrum Sterowania w iPhone’ach lub iPadach.
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Beam gra bardzo podobnie do HomePoda, czyli 

znacznie lepiej niż dobrze, ale jest kilka różnic. 

Oferuje ciut mniej basu (HomePod moim zda-

niem ma go za dużo), ale kompensuje to peł-

niejszym środkiem i górą. Porównywanie ich ze 

sobą jednak nie ma żadnego sensu, bo ważniej-

sze jest to, jak grają razem, a robią to wybornie. 

Potwierdza to przy okazji mój pomysł, że w przy-

szłości po prostu będę miał jedynie głośniki 

wspierające AirPlaya w domu. W każdym razie 

dźwięk teraz wypełnia salon z prawie z każdej 

możliwej strony, a dodatkowo pełniej dociera do 

mojego biurka i kuchni.

Mogłem wcześniej robić coś podobnego z moim 

Apple TV podłączonym do amplitunera, bo ten 

pierwszy przecież też może służyć jako „gło-

śnik”. Niestety, przez to, że sygnał musi z Apple 

TV dotrzeć do amplitunera, a potem kablami 

do pięciu głośników, powoduje, że jest kilku-

dziesięciomilisekundowe opóźnienie względem 

HomePoda, przestałem więc korzystać z tej funk-

cji. Dla kontrastu Sonos Beam i HomePod są ide-

alnie z sobą zsynchronizowane.

No, ale przecież to „małe gówno” nie zagra tak 

dobrze, jak dobry system audio

Osoby, które mnie znają, wiedzą, że lubię 

dobre systemy dźwiękowe. Te systemy jednak 

wymagają kompromisów i wielu metrów kabli. 

Dodatkowo mają sens tylko w sytuacji, w któ-

rej rzeczywiście wykorzystujemy ich możliwości 

w pełni, czyli odpowiednio mocno odkręcamy 

kurek. Po pierwsze, od wielu lat nie słucham 

głośno muzyki (ani filmów). Po drugie, mam na 
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względzie wspomnianych współtowarzyszy tej społeczności – mnie wkurza, gdy ktoś pusz-

cza coś na pełny regulator, sam staram się tego więc nie robić. Po trzecie, gdy zależy mi na 

immersji w dźwięku, to korzystam ze słuchawek.

Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że Sonos Beam gra więcej niż dobrze. Nie miałbym 

też żadnych oporów, żeby zastąpić nim mój amplituner i pięć głośników, chociaż dokupił-

bym parę Sonos One (odpowiedniki HomePoda), aby wykorzystać je jako tylne głośniki do 

kina domowego. Dźwięk wydobywający się z niego jest czysty i pełny. Niestety, nie ma tak 

dobrego rozróżnienia kanałów na lewy i prawy, bo znajdują się bliżej siebie, ale pomimo 

tego da się je wyraźnie usłyszeć. Nie zmienia to faktu, że należycie wypełnia pokój dźwię-

kiem, pomimo że siedzę od niego w odległości 5,5 m, a nie mam przecież tylnych Sonosów.

Podczas słuchania muzyki nie gra głośniej niż na 20-30%, a przy filmach podgłaśniam go do 

80-90% (mój salon ma około 35 metrów kwadratowych). W obu tych zakresach nie słyszę 
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wyimek

wyimek

zniekształceń. Przypominam ponownie, że korzystałem z niego tylko bezprzewodowo, rów-

nież podczas oglądania filmów, więc spodziewam się, że po HDMI nie będzie gorzej.

Rozsądek?
Nie wiem, czy chęć dążenia do minimalizmu przychodzi u mnie z wiekiem, ale jestem 

naprawdę zachwycony tym Sonosem. Wystarczą dwa kable i postawienie go pod telewi-

zorem, abym mógł wywalić ogromny amplituner i siedem kabli do niego podłączonych. 

Oczywiście przydałby mi się też nowy telewizor, ale nadal czekam, aż obecny mi się zepsuje, 

a tymczasem mogę się ratować kablem optycznym (jak już uda mi się dostać za telewizor). 

Już samo to jest dla mnie imponujące, ale tutaj w komplecie dodatkowo otrzymujemy znako-

mity głośnik, wspierający HomeKit i AirPlay 2, które może w każdej chwili dołączyć do całości.

Zapomniałem wspomnieć, że Sonos Beam kosztuje 1899 złotych. Tylko 1899 złotych. Jak 

dodamy do kompletu dwa Sonosy One, to zamykamy się w kwocie 3897 złotych za trzy gło-

śniki, które mogą niezależnie odtwarzać audio i służyć przy okazji jako system kina domo-

wego. Przewodowo lub nie, jeśli mamy Apple TV.

Wygląda na to, że sam siebie właśnie przekonałem do niego, a nawet nie napisałem o aplika-

cji Sonosa, która dodatkowo wspiera wszelkie usługi muzyczne (Spotify, Apple Music, Deezer 

i więcej) oraz radia internetowe (TuneIn, w tym RMF Classic, którego namiętnie słucham).
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Sonos Beam      

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 5/6



Yamaha – VINYL 500

J A R O S Ł A W  C A Ł A

VINYL 500 to gramofon nie tylko z Bluetoothem, ale również z Wi-Fi i, co najważniejsze, z opcją 

multiroom. Nadążacie? Yamaha nie przestaje zaskakiwać, po tym, jak pokazali pianino, pierwszy na 

świecie instrument z możliwością multiroom, przyszedł czas na gramofon, aż boje się pomyśleć, co 

będzie dalej.
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@ c a l a m u z y k a

Yamaha – VINYL 500  |  Jarosław Cała

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Wydawało mi się, że moja wyobraźnia nie ma żadnych ograniczeń, ale patrząc na sprzęt, 

który stoi na moim biurku, zaczynam w to wątpić. Przecież w najśmielszych snach nie 

wyobrażałem sobie, że analogowy dźwięk może być przenoszony bezprzewodowo. 

Oczywiście tak właśnie się stało i pamiętam, jak testowałem gramofon z możliwością pod-

łączenia do bezprzewodowego głośnika. Przyznam, że byłem lekko zszokowany. Teraz 

Yamaha przygotowała dla mnie kolejny poziom „incepcji”. VINYL 500 to gramofon nie 

tylko z Bluetoothem, ale również z Wi-Fi i, co najważniejsze, z opcją multiroom. Nadążacie? 

Yamaha nie przestaje zaskakiwać, po tym, jak pokazali pianino, pierwszy na świecie instru-

ment z możliwością multiroom, przyszedł czas na gramofon, aż boje się pomyśleć, co będzie 

dalej. Pralka? Żarty na bok, bo pisząc ten tekst, słucham sobie albumu „TUTU” Milesa Davisa, 

który jednocześnie gra w biurze oraz jest bezprzewodowo wysyłany do sypialni, żeby żona 

miała klimat przy czytaniu. Zaimponowałem 

jej sprzętem audio, a to mogę stawiać na równi 

z zimowym wejściem na ośmiotysięcznik i to bez 

aparatury tlenowej. Sam również nie pamiętam, 

kiedy byłem tak bardzo podekscytowany roz-

pakowywaniem paczki ze sprzętem do testów. 

Chyba nawet trzęsły mi się trochę ręce. Oprócz 

VINYL 500 dostałem również od chłopaków  

Yamaha – VINYL 500

Wydawało mi się, że moja wyobraźnia 

nie ma żadnych organiczneń, ale patrząc 

na sprzęt, który stoi na moim biurku, 

zaczynam w to wątpić.
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z Top Hi-Fi & Video Design dwa głośniki Yamaha MusicCast 20, co dało mi możliwość w pełni 

przetestowania możliwości gramofonu. Szczególnie, że w aplikacji Yamahy możemy dwa 

MusicCast 20 zestawić w parę stereo, co znzcząco podnosi walory dźwiękowe. Patrząc na 

to, co dzieje się teraz na rynku fonograficznym, to ten krok, aby połączyć analog z wielkimi 

możliwościami cyfrowymi, wydaje się mistrzostwem świata. W jednym ręku mamy wszystkie 

serwisy streamingowe, internetowe radio, serwery muzyczne i naszą kolekcję winylowych 

płyt. Słuchanie muzyki nigdy nie było tak proste i tak bardzo na wyciągnięcie ręki. Wystarczy 

pobrać aplikację. 

Wielokrotnie o niej pisaliśmy przy okazji praktycznie każdego sprzętu Yamaha, która na sys-

tem MusicCast postawiła wszystko. Teraz przejdę do samego gramofonu, bo to on gra dzisiaj 

pierwsze skrzypce. Niezwykle cieszę się, że Yamaha absolutnie nic nie kombinowała i posta-

wiła na klasyczną kanciastą formę i minimalizm. VINYL 500 jest dostępny w dwóch kolo-

rach, czarnym i białym, a każdy z nich jest w rozpoznawalnym dla tego producenta połysku. 

Minimalna liczba przycisków na konsoli i dwie delikatne diody LED informujące o stanie połą-

czenia. Patrząc od strony analogowej, to gramofon jest kwintesencją prostoty. Niezawodny 

Yamaha – VINYL 500
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napęd paskowy, proste ramię, odważnik, niezła wkładka i możliwość wybrania obrotów mię-

dzy 33 a 45. Dodatkowo w zestawie jest pokrywa, która zabezpiecza przed kurzem czy też 

niepowoływanymi rękoma albo łapami zwierzaka. Niezwykłym plusem jest wbudowany 

przedwzmacniacz, co umożliwia połączenie gramofonu z urządzeniem niemającym wejścia 

PHONO. Na tyle mamy wyjście „LINE OUT” oraz „PHONO OUT” i w ten prosty sposób VINYL 

500 może działać z każdym wzmacniaczem czy też z głośnikami typu monitor. Tak właśnie 

stało się u mnie. Nie musiałem rozłączać mojego analogowego stereo, tylko na górze w pseu-

dogabinecie zyskałem dodatkowy gramofon. Już wiem, jaki będzie płacz przy oddawaniu. 

Cała zabawa z VINYL 500 zaczyna się od magicznego przycisku „Connect” i aplikacji 

MusicCast. Nagle z klasycznego analogowego gramofonu staje się bestią wpuszczoną 

Patrząc na to, co dzieje się teraz na rynku fonograficznym, to ten krok, aby połączyć 

analog z wielkimi możliwościami cyfrowymi, wydaje się mistrzostwem świata.
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w cyfrową dżunglę. Możliwości połączeń mamy 

mnóstwo, od niezawodnego portu Ethernet, przez 

Bluetooth, Wi-Fi aż po AirPlay. Yamaha zadbała o to, 

żeby każdy klient mógł podłączyć ten gramofon do 

urządzeń audio, jakie ma w domu. 

Kolejną sprawą jest niekończąca się lista obsługiwa-

nych formatów, które VINYL 500 przyjmuje. Tak jak 

w przypadku niemal wszystkich urządzeń z rodziny 

MusicCast, ten gramofon obsługuje pliki wysokiej 

rozdzielczości: ALAC do 96 kHz/24 bity, WAV/FLAC/

AIFF do 192 kHz/24 bity oraz uwaga DSD do 11,2 MHz! 

Przejdźmy do praktyki, a to przejście jest niezwy-

kle szybkie. Cała konfiguracja nie zajęła mi za dużo 

czasu, a to kolejna zasługa japońskiego producenta. 

Wszystkie materiały Yamaha dostarcza w bardzo czy-

telnych, obrazkowych instrukcjach w naszym ojczy-

stym języku. Każdy ze sprzętów po kolei dodajemy 

do naszej sieci Wi-Fi, nadajemy im nazwę, określamy, 

w jakim pomieszczeniu się znajduje i dodajemy ikonę 

w postaci zdjęcia. Czytelnie, prosto i ładnie to wygląda 

w aplikacji. Nie widzę sensu po raz kolejny opisywania 

wszystkich szczegółów MusicCast, bo mam wraże-

nie, że w prawie każdym numerze iMagazine znajdzie 

się coś o tym systemie. W skrócie powiem Wam, że 

to obszerna aplikacja i swobodne poruszanie się po 

niej będzie Was kosztowało jeden wieczór, ale jak już 

zagłębicie się w jej czeluści, to odkryjecie muzyczny 

Yamaha – VINYL 500

Puszczając sobie muzykę z winyli, byłem 

w stanie wysłać ją bezprzewodowo do łazienki 

lub do sypialni albo jednocześnie wszędzie 

słuchać wspomnianej płyty „TUTU”.
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wyimek

wyimek

świat znajdujący się w jednym miejscu. Mój system po konfiguracji wyglądał tak: gramofon 

w gabinecie podpięty pod monitory, jeden z głośników MusicCast 20 w sypialni oraz drugi 

głośnik w łazience. Teraz mogłem decydować, gdzie co ma grać i z jakiego źródła. Puszczając 

sobie muzykę z winyli, byłem w stanie wysłać ją bezprzewodowo do łazienki lub do sypialni 

albo jednocześnie wszędzie słuchać wspomnianej płyty „TUTU”. Oczywiście byłem w stanie 

odseparować głośniki i np. w sypialni puszczać jednocześnie muzykę z Tidala. Niesamowite, 

prawda? Teraz już wiecie, dlaczego pisałem, że słuchanie muzyki z różnych źródeł nigdy nie 

było tak proste. Chciałem wymyślić jakąś piękną puentę na koniec, ale nie znalazłem nic 

lepszego niż to, co o gramofonie napisał sam producent: „Krok w przyszłość z hołdem dla 

przeszłości. MusicCast VINYL 500 to urządzenie stworzone dla nowej generacji audiofilów, 

łączące w sobie klasyczny gramofon z nowoczesnym odtwarzaczem sieciowym”. Z tymi sło-

wami Was zostawię.  

Yamaha – VINYL 500        

Dane techniczne:
• Typ ramienia: Proste 

• Typ wkładki: MM 

• Stosunek sygnał/szum: 67 dB 
(A-weighted, 20 kHz, LPF) 

• Odczyt płyty: Manualny 

• Pasmo przenoszenia: Fs 44.1 kHz; 2 
Hz to 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 
2 Hz to 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 
kHz; 2 Hz to 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 
192 kHz; 2 Hz to 96 kHz (+0 / -6 dB) 

• Prędkość obrotowa: 33 1/3, 45 

• Przeniesienie napędu: Pasek 

• Wymiary (S × W × G): mm 
450 × 136 × 368

• Waga kg: 5,7

Cena: 2 777 PLN

Yamaha – VINYL 500



Ovevo Tango D18 – dwa bądź jeden

P A W E Ł  H A Ć

Małe, przenośne głośniki brzmią coraz lepiej, jednak dotąd żadne nie pozwalały na uzyskanie efektu 

stereo. Tymczasem okazuje się to bardzo proste – wystarczy, by zamiast jednego większego wziąć 

dwa małe i je ze sobą połączyć.
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Ovevo Tango D18 – dwa bądź jeden  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac
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Sprzętu do słuchania muzyki mobilnie jest aż nadto. Rynek przenośnych głośników jest 

nasycony tak bardzo, że nie sposób nie znaleźć urządzenia wpisującego się w nasze ocze-

kiwania. Większość spełnia podstawowe warunki, jakimi jest długo trzymająca bateria, 

odporność na zachlapanie oraz dobra głośność. Wciąż jednak są sposoby, by i tu się czymś 

wyróżnić. Opracowany przez Ovevo głośnik Tango D18 ma wszystkie wspomniane wyżej 

cechy, ale przy tym może zmienić się w najmniejszy zestaw stereo, jaki kiedykolwiek widzia-

łem. Tak naprawdę D18 to nie jeden, a dwa identyczne głośniki, zaprojektowane tak, by po 

złączeniu ich magnetycznych podstaw tworzyły jedno, większe urządzenie. Obudowa jest 

przezroczysta i przywodzi na myśl SoundSticks od Harman Kardon. Wyjątkowe wzornictwo 

zostało wyróżnione nagrodą iF Design Award 2018 i nie ma się czemu dziwić – tak umiejętne 

połączenie funkcjonalności i elegancji zdarza się niezmiernie rzadko. Tango D18 jest zrobiony 

nieco gorzej, niż wygląda, plastik robi dobre wrażenie, ale spasowanie elementów nie jest 

idealne. Ponadto przezroczysta obudowa szybko pokrywa się delikatnymi, widocznymi pod 

światło rysami. Podstawa każdego z głośników jest gumowa, co nie tylko czyni łączenie ich 

cichszym, ale też zabezpiecza je przed przesuwaniem się. Konstrukcja ma stopień szczelno-

ści IPX5, wytrzyma więc krótkie zanurzenie na głębokość do 1,5 m.

Komunikacja w T18 została rozwiązania w wyjątkowy sposób. Wystarczy włączyć parowanie na 

obu głośnikach, by po wybraniu dowolnego na telefonie drugi automatycznie się przyłączył. 

Da się też sparować każdy z nich z innym źródłem. Ponadto można też podłączyć je przewo-

dowo, przez mini Jack. Drugim złączem jest mini USB, służące jedynie do ładowania akumula-

tora. Ten jest niezły, bo wytrzymuje około 5 godzin, ale naładowanie go do pełna zajmuje już 

niemal 3 godziny. Czas pracy wypada więc dobrze, zwłaszcza że na baterię nie ma zbyt wiele 

przestrzeni. Rozłączenie i złączenie głośników nie wywołuje w nich żadnej akcji, przez cały 

czas odtwarzają muzykę dokładnie tak samo. Do kontrolowania odtwarzania służy tylko jeden 

przycisk, czyli włącznik. Krótkie wciśnięcie powoduje wstrzymanie lub wznowienie odtwa-

rzania, da się też w ten sposób odbierać połączenia bądź je odrzucać (przez przytrzymanie 

go dłużej). Nie można jednak prowadzić za jego pomocą rozmów, bo nie wyposażono go 

w mikrofon. O regulacji głośności można zapomnieć – aż tylu przycisków tu nie ma.

Wygląd Tango T18 odgrywa bardzo istotną rolę, ale zdecydowanie bardziej interesuje mnie 

to, jak brzmi. Każdy moduł wyposażono w pojedynczy głośnik z dodatkową membraną 

Ovevo Tango D18 – dwa bądź jeden

Wyjątkowe wzornictwo zostało wyróżnione nagrodą iF Design Award 2018.
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basową u podstawy. Generowany dźwięk charakteryzuje się niezłą ilością detali, z przyzwo-

itą górą i środkiem, ale i z dudniącym basem, jeśli tylko zwiększymy głośność zbyt mocno. 

To zdecydowanie głośniki przeznaczone do odtwarzania na średnim poziomie głośności, po 

zwiększeniu go pojawiają się trzaski, a bas zagłusza wszystko. Należy wspomnieć natomiast 

o możliwości rozłączenia ich i postawienia, choćby po obu stronach laptopa. Efekt stereo jest 

naprawdę dobry, czuć przestrzeń, jakiej nie jest w stanie zasymulować żaden pojedynczy 

głośnik. Pomimo wodoszczelności i dołączonego do zestawu świetnego, grubego etui, jest 

to zdecydowanie bardziej domowy lub biurowy sprzęt niż kompan w podróży.

Tango D18 zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów. Ładny i stosunkowo tani, jak na 

tak egzotyczne rozwiązanie, oferujący też niezłe brzmienie i dźwięk stereo – nie sposób 

tak opisać żadnego innego głośnika. Odporność na wodę też jest istotna, przydatna nawet 

w domu, jeśli używamy go w łazience lub w kuchni. Moje wątpliwości budzi właściwie tylko 

jakość materiałów – jest dobrze, ale pojawiające się dość szybko ryski mogą z czasem spra-

wić, że obudowa straci swój połysk. A to byłaby wielka szkoda.

Ovevo Tango D18 – dwa bądź jeden

Ovevo Tango D18           

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Plusy: 
• modułowa budowa pozwalająca 

uzyskać dźwięk stereo 

• wygodna obsługa i parowanie 
dobra bateria

Minusy: 
• jakość spasowania obudowy

Cena: 399 PLN 
Do kupienia w: ZG-Sklep

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://zgsklep.pl/product-pol-1085-OVEVO-TANGO-D18-glosnik-bleutooth-transparentny-wodoopdorny.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl


Samsung Galaxy Tab S4 
– surowa ewolucja

P A W E Ł  H A Ć

Premiery tabletów przechodzą z coraz mniejszym echem. Trudno się jednak temu dziwić, 

wciąż najczęściej stosowane są do zadań, które nie wymagają rosnącej mocy obliczeniowej, 

a optymalna wielkość ekranu ukształtowała się już dawno temu. Tab S4 nie wyłamuje się 

z tego schematu – Samsung ulepszył i tak bardzo dobrą konstrukcję, ale nie pokusił się 

o wprowadzenie żadnej znaczącej zmiany.
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Wzornictwo smartfonów Samsunga, szczególnie z linii S i A, od kilku lat budzi podziw. Ekrany 

wypełniają fronty urządzeń coraz bardziej, a bryły obudów są zgrabne i przyciągają wzrok. Na 

ich tle Tab S4 wygląda nijak. Samsung zrezygnował z logo na froncie, ale nie wprowadził jed-

nocześnie żadnego charakterystycznego elementu (którym w serii S jest Infinity Display), który 

wyróżniałby go spośród innych. Szklany tył i aluminiowa ramka robią świetne wrażenie, cóż 

jednak z tego, skoro bardzo podobnie wygląda mnóstwo innych tabletów. Trudno mieć jakie-

kolwiek zastrzeżenia co do jakości materiałów i spasowania – wszystko jest perfekcyjne, nawet 

lekko wystający obiektyw aparatu nie przeszkadza. Tablet nie leży na stole idealnie płasko, ale 

i nigdy go w ten sposób nie używam (i myślę, że nie jestem jedyny). USB-C i mini Jack są na dol-

nej krawędzi (jeśli używamy tabletu w trybie portretowym), natomiast złącze klawiatury trafiło 

na dłuższą krawędź. Dziwi mnie, że w związku z tym aparat nie został przeniesiony na prze-

ciwległą stronę, by podczas korzystania z klawiatury móc jednocześnie prowadzić wygodnie 

rozmowę czy odblokowywać ekran za pomocą skanera tęczówki i twarzy. Samsung rozmieścił 

cztery głośniki na krótszych krawędziach, jak w iPadach Pro. To bardzo rozsądne rozwiązanie, 

sprawdzające się praktycznie zawsze, bo nie sposób zasłonić naraz więcej niż dwa. W zestawie 

jest też rysik, który z uwagi na gabaryty nie ma schowka w obudowie. Trzeba nosić go osobno, 

ale nadrabia za to ergonomią.

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja
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Zeszłoroczny Galaxy Tab był świetnym narzędziem 

do rysowania i odręcznego pisania. Dzięki odczy-

tywaniu 4096 poziomów nacisku i przemyślanemu 

oprogramowaniu rysik doskonale uzupełniał możli-

wości tabletu. Tegoroczna wersja tego akcesorium 

jest jeszcze lepsza. Rysik wygląda jak klasyczne 

pióro, dlatego po wzięciu go do ręki wydaje się 

zaskakująco lekki (zrobiono go z błyszczącego plastiku). Ma tylko jeden przycisk, służący do 

wywoływania różnych akcji, od wymazywania tekstu po wywoływanie menu akcji z dowol-

nego miejsca systemu. Nie łączy się co prawda z tabletem przez Bluetooth, nie zrobimy więc 

z niego zdalnej migawki, ale umówmy się, to tablet, takiej funkcji nikomu nie będzie brakować. 

Nie mogło zabraknąć też AirView, czyli wyświetlania podglądu rzeczy po umieszczeniu nad 

nimi końcówki rysika. Mam wrażenie, że Samsung udoskonalił rozpoznawanie pisma odręcz-

nego, teraz transkrypcja jest na tyle dobra, że mogła zastąpić mi klawiaturę przy wpisywaniu 

krótkich haseł czy zdań. Rysowanie i pisanie odręczne jest równie dobre, co w poprzednim 

modelu – urządzenie wykrywa, gdy opieramy na ekranie dłoń i ignoruje ją. Nie działa to ideal-

nie, bo w notatkach zdarzają się całkiem liczne, drobne kreski i kropki, ale nie uniemożliwiają 

one jednoczesnego pisania. Rysik nie byłby tak dobry, gdyby nie oprogramowanie. Do dyspo-

zycji dostajemy znaną z innych urządzeń Samsunga aplikację Notes, która nie doczekała się 

żadnych zauważalnych zmian. Pozwala na synchronizację notatek z chmurą, samo ich tworze-

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja

By w pełni wykorzystać możliwości trybu 

DEX, trzeba nosić ze sobą przynajmniej 

mysz Bluetooth.
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nie jest bardzo proste, bo pozwala przechodzić płynnie między pisaniem na ekranowej klawia-

turze, korzystaniem z rysika i wstawianiem multimediów. Co więcej, tablet pozwala też zrobić 

notatkę na wygaszonym ekranie (wystarczy umieścić nad nim rysik i wcisnąć na nim przycisk) 

– korzystałem z tego częściej, niż się spodziewałem.

Tryb DEX, znany już z Samsunga Galaxy S8, pozwalał korzystać z urządzenia w sposób zbli-

żony do klasycznego PC. Po podłączeniu docka do monitora, myszy i klawiatury na ekranie 

wyświetlany był interfejs przypominający Windows, z paskiem na dole i ikonami na ekranie. 

Aplikacje uruchamiały się domyślnie w oknach, a dzięki „przeciągnij i upuść” i skrótom klawi-

szowym, wykonywanie niektórych zadań, zwłaszcza związanych z pracą na plikach. Galaxy Tab 

S4 jest pierwszym urządzeniem, które nie dość, że nie wymaga już docka, to ponadto może 

wyświetlić taki interfejs na własnym ekranie. Wbrew pozorom, nie zmienia to całkowicie tego, 

jak używamy tabletu, ale daje wiele nowych możliwości, szczególnie w połączeniu z klawia-

turą i myszą. Trochę szkoda, że Samsung nie oferuje nakładki z klawiaturą i zintegrowanym 

gładzikiem – to byłby już przełom, bo choć podobne konstrukcje w świecie Androida istniały 

już lata temu (choćby Asus Transformer działał na tej samej zasadzie), to żadne nie miało tak 

dobrego interfejsu „desktopowego”, co nowy Tab. By w pełni wykorzystać możliwości trybu 

DEX, trzeba nosić ze sobą przynajmniej mysz Bluetooth (działają też te z odbiornikiem USB, ale 

wtedy do zestawu dochodzi jeszcze adapter). Samsung świetnie rozwiązał też kwestię podłą-

czania tabletu do zewnętrznego ekranu – podpinałem go bezpośrednio przez USB-C, do HDMI 

potrzebny jest adapter. Do wyboru są trzy tryby działania, w zależności od potrzeb możemy 

wyświetlić na obu ekranach (tabletu i monitora) interfejs tabletowy, na podłączonym monito-

rze uruchomić DEX, a na tablecie pozostawić standardowy interfejs (można wtedy przeciągać 

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja
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kursor pomiędzy ekranami) bądź też pracować tylko na monitorze w trybie DEX, a Taba używać 

jak tabletu graficznego. Jeśli nie mamy klawiatury Bluetooth, to w tym ostatnim trybie może on 

ją również zastąpić. Mnogość trybów działania, obsługa myszy oraz złącze USB-C, zapewniające 

kompatybilność z wieloma adapterami sprawiają, że w przypadku konieczności prezentowa-

nia czegokolwiek w miejscu, gdzie nie jestem pewny, jaki sprzęt zastanę, Tab S4 jest znacznie 

lepszym wyborem niż każdy iPad. Choć DEX działa bardzo dobrze, wciąż niewielu dewelope-

rów zdecydowało się dostosować do niego swoje aplikacje. W tym trybie działa każdy program 

(a przynajmniej nie trafiłem żadnego, który by się nie uruchomił), ale w niewielu widziałem 

interfejs, który wykorzystywałby potencjał tego rozwiązania. Nawet aplikacje Samsunga nie 

zawsze dobrze wykorzystują przestrzeń, jaką daje DEX na dużym ekranie.

Głównym elementem tabletu, z którym jesteśmy w ciągłej interakcji, jest ekran. Ten w Tab S4 

jest fenomenalny. Wykonany w technologii OLED, o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, pro-

porcjach 16:10 i przekątnej 10,5 cala. Odwzorowanie kolorów, jak przyzwyczaił nas w ostatnich 

smartfonach Samsung, jest świetne. Tak, można je podkręcić, by czuć się jak po LSD, ale nic nie 

stoi na przeszkodzie, by wybrać zdecydowanie bardziej naturalne barwy. Proporcje ekranu są 

natomiast dużo lepsze do oglądania filmów niż 4:3, stosowane jeszcze w poprzedniej generacji 

urządzenia. Owszem, korzystając z tabletu w pionie, miałem wrażenie braku miejsca i źle wyko-

rzystanej przestrzeni, szybko się jednak przyzwyczaiłem. Gdyby ekran miał mniejszą przekątną, 

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja



   /   SPRZĘT   /   124

najprawdopodobniej byłby to problem, ale byłem w stanie 

przeglądać większość stron w pionie bez żadnego dyskom-

fortu. Na minus zaliczam natomiast maksymalny czas podświe-

tlenia bez dotykania ekranu, wynoszący zaledwie 10 minut. To 

krótko, nawet jak na ekran OLED, a że z tabletu bardzo często 

korzystam w kuchni do wyświetlania przepisów i minutnika, 

mocno mi to przeszkadzało. W parze z doskonałym ekranem 

powinien iść równie dobry dźwięk, zwłaszcza że na obudowie 

znalazło się logo AKG. Głośniki owszem, grają głośno i czysto, 

ale co do ich brzmienia można mieć sporo zastrzeżeń. Tab S4 

nie zastąpi choćby prostego głośnika Bluetooth – brzmienie 

jest ubogie w detale, przez co słuchanie muzyki nie jest naj-

przyjemniejszym doświadczeniem. Z serialami czy podcastami 

jest dużo lepiej, bo głos brzmi już zdecydowanie bardziej natu-

ralnie. W ustawieniach możemy wybrać tryb Dolby Atmos 

z kilkoma ustawieniami korektora, które mają spory wpływ na 

brzmienie. Szkoda jednak, że trzeba żonglować nimi ręcznie, 

bo automatyczny dobór korekcji nie działa dobrze i nie urucha-

mia zawsze właściwych ustawień.

W specyfikacji technicznej Tab S4 nie ma niczego zaskakują-

cego. Ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami o tak-

towaniu 2,35 GHz i czterema „słabymi”, z taktowaniem 1,9 GHz, 

4 GB pamięci RAM, 64 GB wbudowanej pamięci i możliwość 

rozszerzenia jej kartami microSD, dwa aparaty, w tym tylny 

o matrycy 13 megapikseli – urządzenie jest bardzo mocne, tak, 

jak każdy się tego spodziewa, i działa doskonale płynnie w każ-

dej sytuacji z wyjątkiem obracania ekranu, który ma lekkie 

opóźnienie. Tab odpala też PUBG na najwyższych detalach, choć 

niewiele to tej grze pomaga. Czasy klatkującego i brzydkiego 

TouchWiza dawno minęły, zamiast niego mamy znaną z Tab 

S3 lekką nakładkę, która nie doczekała się żadnych zauważal-

nych zmian. Obecnie (czyli w październiku 2018) najwyższą wer-

sją Androida dostępną na Tab S4 jest Oreo 8.1. Pod względem 

komunikacji również nie ma na co narzekać – mamy zarówno 

Wi-Fi obsługujące MU-MIMO, jak i LTE, jest też Bluetooth 5.0. Nie 

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja
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wyimek

wyimek

mogło zabraknąć też zabezpieczeń biometrycznych w postaci hybrydy skanera tęczówki i twa-

rzy, te jednak działają słabo. Skan da się wykonać, zarówno trzymając urządzenie w pionie, jak 

i w poziomie, ale za każdym razem trzeba trzymać kamerę na wprost twarzy. Często zdarza się, 

że skan trzeba powtórzyć, choć lepsze to, niż odblokowanie za pomocą zdjęcia właściciela. Do 

FaceID nie ma jednak startu, dziwi mnie, że przy tak niskiej jakości zabezpieczenia Samsung nie 

zdecydował się na pozostanie przy sprawdzonym skanerze linii papilarnych. Niewątpliwą zaletą 

urządzenia jest natomiast bateria, która wystarcza na przynajmniej 10 godzin mieszanego korzy-

stania, z przeglądaniem internetu, pisaniem tekstów, wysyłaniem maili i oglądaniem Netfliksa, 

łącząc się z siecią naprzemian przez LTE i Wi-Fi. DEX potrafi zużywać ją zauważalnie szybciej, 

wciąż jednak nie na tyle szybko, bym odradzał włączanie go bez podpięcia tabletu do zasilania.

Podsumowując Tab S4, czuję się tak, jakbym sprawdzał pracę bardzo dobrego ucznia. Wiem, 

czego się spodziewać i to dostaję, niemniej jednak odczuwam pewien niedosyt, wynikający 

z braku choćby odrobiny ryzyka i chęci wymyślenia czegoś nowego. Samsung dopracował swój 

tablet i niemal każdy jego element jest świetny. Z drugiej jednak strony, mam wrażenie, że to 

wszystko już widziałem. Tab S4 kojarzy mi się z niezawodnością w pracy i rozrywką na wysokim 

poziomie (z wyjątkiem słuchania muzyki), ale też z ubogą bazą oprogramowania firm trzecich, 

dostosowanego do tabletów. Android tak niestety ma, ale jeśli korzystacie głównie z poczty, 

przeglądarki i serwisów streamingowych, nie będzie to dla Was problemem.

Samsung Galaxy Tab S4      

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy: 
• doskonały ekran 
• DEX bez zewnętrznego ekranu 
• oprogramowanie wykorzystujące 

możliwości rysika
Minusy: 
• słabo działające zabezpieczenia 

biometryczne 
• przeciętne głośniki
Cena: około 3000 PLN

Samsung Galaxy Tab S4 – surowa ewolucja



Kenu AirBase Magnetic 
– niezauważalny

Z telefonu w samochodzie korzystam bardzo często, przydaje się zarówno do nawigacji, jak i do 

odtwarzania muzyki czy podcastów. Dzięki nowemu uchwytowi Kenu znalazłem na niego idealne 

miejsce, by nie zasłaniał deski rozdzielczej, ale też by był zawsze w zasięgu wzroku.
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127127

W kategorii uchwytów samochodowych Kenu jest 

niewątpliwie jedną z bardziej rozpoznawalnych firm. 

Minimalistyczny, wpinany do kratki wentylacyjnej 

AirFrame doczekał się kilku wersji, z czasem powstały 

też inne, równie charakterystyczne modele. AirBase 

Magnetic różni się od AirFrame praktycznie wszyst-

kim, bo nie montujemy go do kratki, a do szyby albo 

deski rozdzielczej, a telefon jest z nim połączony dzięki 

metalowej płytce i magnesom. Mocowanie jest przez 

to odrobinę bardziej uniwersalne, bo jeśli nie pasuje 

bądź nie trzyma się deski rozdzielczej, to można je 

zawsze zaczepić do szyby. Uchwyt zrobiono z moc-

nego plastiku, na dole znalazła się przyssawka, nato-

miast na jego końcu mamy głowicę z magnetycznym 

uchwytem i gumową obwódką, która amortyzuje 

telefon i stabilizuje go. Jakość materiałów jest dobra, 

ale spasowanie budzi moje lekkie wątpliwości, bo 

po wyjęciu z pudełka musiałem ścisnąć dwie części 

uchwytu, by zatrzaski wskoczyły na miejsce (podczas 

jazdy nigdy jednak nic się nie rozłączyło).

Do uchwytu można zamontować właściwie każ-

dego smartfona, nawet ciężkiego i wielkiego Xiaomi 

MiMix 2S czy iPhone'a XS Max. Jedynym warunkiem 

jest przyklejenie do niego metalowej płytki, co ogra-

nicza uniwersalność uchwytu, zwłaszcza jeśli korzy-

stamy z różnych urządzeń. Sam zdecydowałem się 

nakleić płytkę na etui, i to nie tylko w obawie o ewen-

tualne rysy. W smartfonach ładowanych indukcyjnie 

naklejenie tego elementu może utrudniać lub całko-

wicie uniemożliwiać ten proces. Warto więc uprzed-

nio sprawdzić, w którym miejscu umieszczona jest 

cewka, by jej nie zasłonić. Zastosowana w dodanej do 

zestawu płytce taśma pozwala przekleić ją bez utraty 

przyczepności na inne urządzenie lub etui – sprawdzi-

łem to i faktycznie na kolejnej powierzchni trzyma się 
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równie dobrze. Po kilku takich zabiegach siła kleju z pewnością jednak spada, dlatego alter-

natywą jest dokupienie kolejnej płytki.

Mocowanie telefonu w uchwycie jest banalne, bo sprowadza się tylko do zbliżenia urządze-

nia do głowicy. Magnesy są bardzo silne i przyciągają z odległości około centymetra, przez 

co czasem trafiałem w uchwyt nierówno. Odczepianie telefonu wymaga siły, ale to aku-

rat dobrze – mam pewność, że na dziurawej drodze nagle nie odpadnie. Głowica pozwala 

swobodnie obracać telefon wokół, a także wychylać go na boki, zawsze da się znaleźć 

optymalne ustawienie. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że nawet podczas jazdy po nie-

równościach pozostawała stabilna i nie obracała się. Początkowo obawiałem się, że uchwyt 

może niezbyt dobrze trzymać się deski rozdzielczej, ale gdy ta zaczęła się lekko podnosić 

podczas odłączania telefonu, uspokoiłem się. Prędzej dorobię się dziury w kokpicie, niż roz-

biję telefon o drążek biegów, wjeżdżając w dziurę.

Kenu opracowało świet-

nego AirFrame'a i dzięki 

temu zaistniało na rynku, ale 

AirBase Magnetic jest rów-

nie pomysłowy. Jego kon-

strukcja i zasada działania są 

banalnie proste, a przy tym 

niesamowicie funkcjonalne. 

Zastosowane mocowanie nie 

należy do najbardziej uniwer-

salnych, może też uniemożli-

wić współpracę z niektórymi 

smartfonami, chyba że jeste-

śmy gotowi poświęcić łado-

wanie indukcyjne na rzecz 

wygodnego uchwytu (nie 

jest to jednak reguła). Jeśli to 

nie przeszkoda bądź możemy 

się z tym pogodzić, AirBase 

Magnetic jest jednym z naj-

lepszych obecnie dostępnych 

mocowań na rynku.

Kenu AirBase Magnetic             

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• bardzo mocny magnes 
• łatwy montaż w większości samochodów 
• zajmuje mało miejsca
Minusy: 
• metalowa płytka może blokować 

ładowanie indukcyjne
Cena: około 130 PLN 

Dystrybutor: Alstor

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html


Elgato EVE Room 2 
– Dbaj o świeże powietrze

Elgato to jeden z tych producentów, który dość wcześnie przedstawił i wprowadził do sprzedaży 

produkty zgodne z HomeKit. Ma ich w swojej ofercie całkiem dużo, a jednym z pierwszych był 

Eve Room, czyli czujnik temperatury i wilgotności. W tym roku po kilku latach trafiła na rynek jego 

odświeżona wersja, nazwana Eve Room 2. Premierę miała na targach IFA we wrześniu, a teraz 

zapraszam na jej test.
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Wyświetlacz ma kilka trybów pracy, może wyświetlać temperaturę, jakość powietrza, 

wilgotność lub wszystko naraz. Widoki zmieniamy przyciskami obok ekranu. Oczywiście 

wszystkie dane możemy odczytać też w aplikacji Dom lub jeszcze lepiej w tej od produ-

centa. Appka Eve daje nam dostęp do danych archiwalnych, wykresów oraz pozwala na 

tworzenie dużo bardziej skomplikowanych automatyzacji w powiązaniu z danymi zbiera-

nymi przez ten czujnik.

Skoro jesteśmy przy zbieranych danych, Elgato EVE Room 2 po dodaniu do HomeKit 

instaluje się nam jako trzy różne kontrolki: Pomiar temperatury – Poziom wilgotności 

– Pomiar jakości powietrza (nie monitoruje go w trybie oszczędzania energii). Samego 

dodawania nie będę opisywał po raz kolejny, bo jest to proste i chyba już każdy miał 

z tym styczność lub o tym czytał. Dodam tylko, że Eve Room 2 łączy się przez protokół 

Bluetooth Low Energy.

Wracając do pomiarów, pierwsze dwa raczej nie wymagają szerszego komentowania, ale 

trzeci już tak. Ten czujnik nie mierzy nam ani poziomu pyłów zawieszonych PM2.5 czy 

PM10, czyli popularnego smogu. Nie mierzy też zwartości dwutlenku węgla w powie-

trzu. Mamy natomiast informację o stężeniu lotnych związków organicznych, w skrócie 

LZO. LZO są emitowane przez wiele rzeczy w domu, w tym piece, chemikalia, materiały 
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budowlane, środki higieny osobistej, papie-

rosy, odświeżacze powietrza, sprzęt biurowy, 

meble, środki czyszczące. Mogą one powodo-

wać szereg problemów zdrowotnych, w tym 

ból głowy, podrażnienie oczu i dróg odde-

chowych, objawy ze strony układu oddecho-

wego, alergie. Podwyższony poziom LZO ma 

zdecydowanie niekorzystny wpływ na moż-

liwości kognitywne, takie jak myślenie strate-

giczne i podejmowanie decyzji. The Eve Room 

2 wykonuje pomiary LZO i przedstawia je jako 

ocenę jakościową powietrza w aplikacji oraz 

na ekranie. W aplikacji możemy też zobaczyć 

dokładne wskazania w jednostkach µg/m3 oraz 

wykresy pomiarów w czasie.

Ten czujnik nie mierzy nam ani 

poziomu pyłów zawieszonych 

PM2.5 czy PM10, czyli popularnego 

smogu. Nie mierzy też zwartości 

dwutlenku węgla w powietrzu. Mamy 

natomiast informację o stężeniu 

lotnych związków organicznych, 

w skrócie LZO.
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Oczywiście sama wiedza o tym, że mamy złe powietrze, nie poprawi naszego życia, ale 

może nam pomóc w diagnozie, co z naszym powietrzem jest nie tak oraz skłonić do zmian 

w otoczeniu. Dane te mogą posłużyć też do automatyzacji, np. uruchamiania oczyszczacza 

w momencie, gdy spadnie jakość powietrza lub po prostu wysłania powiadomienia

Moje testy EVE Room 2 pokazały, że urządzenie jest dość dokładne w pomiarach zarówno 

temperatury, jak i wilgotności. W porównaniu do innych czujników pomiar nie różnił się 

więcej niż 2%, co jest wynikiem zdecydowanie wystarczającym do domowych zastoso-

wań. Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, czy pomiar LZO jest tak samo dokładny, ale 

model zastosowanego modułu mierzącego ma bardzo dobre opinie.

Żeby nie było, że Elgato EVE Room 2 jest idealny, ma też swoje wady. Właściwie to jedną, 

cenę. 449 złotych to całkiem dużo jak na takie urządzenie. Na rynku jednak brak podob-

nych konstrukcji, więc jeśli potrzebujemy pomiaru LZO, to albo odpowiedni czujnik stwo-

rzymy sami, albo musimy wydać prawie 500+.

Ocena iMagazine:      

Elgato EVE Room 2 – Dbaj o świeże powietrze

Oczywiście sama wiedza o tym, że mamy złe powietrze, nie poprawi naszego 

życia, ale może nam pomóc w diagnozie, co z naszym powietrzem jest nie tak 

oraz skłonić do zmian w otoczeniu.



OSRAM dla HomeKit 
– coraz większe portfolio

Do tej pory na polskim rynku wśród źródeł światła zgodnych z HomeKit królował Philips z serią HUE 

oraz IKEA z TRÅDFRI. Obie firmy zdobyły spory kawałek rynku i nie zamierzają z niego rezygnować. 

Rośnie im jednak szybko spora konkurencja. I to taka bardzo znana. Żarówki OSRAM, może mają 

kontrowersyjną nazwę, ale to jednak bardzo uznana, również w Polsce, marka.
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Do tej pory portfolio produktów Osram zgodnych z Homekit było bardzo małe, ale firma 

inwestuje w ten rynek i robi to trochę inaczej niż reszta producentów, o czym za chwilę. Tym 

razem do redakcji trafiły dwa produkty. Żarówka o prostej nazwie SMART+ BT CLA GLOBE60 

50 5.5 W/2700 K E27 oraz taśma LED SMART+ HK Flex 3P Multicolor.

SMART+ BT CLA GLOBE60 50 5.5 W/2700 K 
E27 – cena 249 złotych. To duża, wielkości dużej 

pomarańczy, ozdobna żarówka, dająca efekt 

żarówki żarnikowej Edisona. Ma moc znamio-

nową 5,5 W i trwałość do 20 000 h. Jest to raczej 

żarówka nastrojowa, jej moc nie jest na tyle duża, 

aby mogła stanowić pojedyncze źródło świa-

tła. Po dodaniu do HomeKit można ją ściemniać. 

Żarówka robi doskonałe wrażenie i naprawdę 

świetnie sprawdzi się jako element dekoracyjny 

w naszym domu lub biurze

LED SMART+ HK Flex 3P Multicolor – cena 
299 złotych. Ta taśma LED składa się z trzech 

60-centymetrowych kawałków. Poszczególne 

kawałki można dodatkowo docinać z wyznaczo-

nych miejscach lub podłączyć do nich kolejne, 

wydłużając listwę. Możemy za pomocą aplika-

cji Home regulować jej temperaturę barwową 

w zakresie 2000–6500 K, jak i kolor w zakresie 

16 milionów barw światła. Paski są wyposażone 

w taśmę przylepną 3M, aby łatwiej było ją umie-

ścić we wskazanym miejscu. Wykorzystanie taśm 

LED zależy już tylko od naszej wyobraźni.

OSRAM dla HomeKit – coraz większe portfolio.

Do tej pory portfolio produktów Osram 

zgodnych z Homekit było bardzo małe, ale 

firma inwestuje w ten rynek i robi to trochę 

inaczej niż reszta producentów.
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Wszystkie produkty Osram, które wymieniłem, są zgodne z HomeKit, to jeszcze nic szcze-

gólnego, ale jednocześnie nie wymagają posiadania żadnej bramki w przeciwieństwie do 

konkurencji. Do komunikacji z naszym HomeKitowym domem wykorzystuje Bluetooth, 

a dokładniej BLE, czyli Bluetooth Low Energy. Brak jakiejkolwiek bramki to ogromna zaleta. 

Na przykład żarówki zgodne z HomeKit, czyli Philips Hue czy Ikea TRÅDFRI, wymagają 

bramki, co więcej, bramka wymaga wpięcia do sieci kablem Ethernet. Jeśli więc mamy 

w domu np. tylko modem LTE, bez złącza Ethernet, to nie skorzystamy z nich. W przypadku 

Osram SMART+ ten problem zupełnie nie istnieje. Żarówka łączy się bowiem bezpośrednio 

z naszym telefonem. Oczywiście, jeśli chcemy źródłem światła sterować zdalnie lub mieć 

ustawione automatyzacje z nią związane, to musimy mieć w domu Apple TV (wersja tvOS 

10 lub nowsza) lub iPada (wersja iOS 10 lub nowsza). Taki urok HomeKit.

Samo dodawanie tych źródeł światła do naszego domu jest jak to zawsze w HomeKit bar-

dzo proste. Po podłączenie urządzenia do prądu/wkręceniu do oprawki, w aplikacji Dom kli-

kamy „Dodaj akcesorium” i skanujemy kod HomeKit, który znajdziemy na kartce w pudełku. 

Hmm, ale jakiej kartce? No właśnie, wyjmując żarówkę z pudełka, pewnie większość to, co 

jest w pudełku razem z nią, wyrzuca do kosza. Na pewno zaś małą niepozorną karteczkę. 

Biegnijcie szybko do kosza jej poszukać, bez niej nie dodamy żadnych urządzeń Homekit do 

naszego domu. Polecam też zapisanie sobie wszystkich kodów, np. w aplikacji  HomePass.

Po zeskanowaniu kodu musicie tylko wybrać, w jakim pomieszczeniu będzie Wasza żarówka. 

To wszystko. Większość producentów decyduje się mimo zgodności z HomeKit dodać swoją 

własną aplikację, w przypadku Osram takiej nie ma. Wszystko robimy z aplikacji natywnej 

OSRAM dla HomeKit – coraz większe portfolio.

https://itunes.apple.com/us/app/homepass-for-homekit/id1330266650?mt=8&at=11lHMT
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lub innych zgodnych z HomeKit. Wszystko, czyli 

sterowanie włączeniem, jasnością, barwą, nasy-

ceniem światła. Oczywiście nadal możecie włą-

czyć i wyłączyć światło klasycznym włącznikiem 

na ścianie. Niestety, co chyba jest dość jasne dla 

wszystkich, miałem o to pytania, więc to podkre-

ślam, jeśli wyłączycie żarówkę klawiszem, to już 

jej nie włączycie z HomeKit. Nie będzie przecież 

miała prądu i w HomeKit będzie widniała z informacją „Brak odpowiedzi”. Jeśli chcecie mieć 

zawsze możliwość sterowania z HomeKit, to powinniście na stałe mieć doprowadzone zasila-

nie do żarówki, a przyciski zamienić na te zgodne z HomeKit. Oczywiście w przypadku taśmy 

LED ten problem nie istnieje, bo przecież cały czas jest podłączona do prądu.

Jak napisałem kilka linijek wyżej, źródła światła Osram zgodne z HomeKit nie mają bramki, 

co ma dobre i złe strony. Dobre opisałem, teraz złe. SMART+ korzysta z Bluetooth, a takie 

połączenie w HomeKit jest wolniejsze niż np. Wi-Fi. Objawia się to tym, że czasem trzeba 

chwilkę poczekać na reakcję żarówki na wciśnięcie ikony w aplikacji lub przycisku zgodnego 

z HomeKit. Ile trwa ta chwila? Różnie, czasem 1 s, czasem 10 s. Na szczęście zazwyczaj jednak 

nie przekracza 2 s. To i mało i dużo.

Większość producentów decyduje się 

mimo zgodności z HomeKit dodać 

swoją własną aplikację, w przypadku 

Osram takiej nie ma.



EZVIZ C6T i C6T RF 
– proste kamery dla naszego domu

Kamery zgodne z HomeKit nie należą do najtańszych. Czasem jednak warto mieć w domu kamerę, 

która też może robić za elektroniczną nianię. Ważne, aby miała duże możliwości i była stosunkowo 

tania. Dlatego Ezviz C6T wydaje się bardzo dobrą opcją, przetestowałem ją w dwóch wariantach.
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EZVIZ to konsumencka, adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw marka 

Hikvision, firmy wyspecjalizowanej w kamerach wideo. Wyróżniają ją urządzenia 

Plug&Play, bardzo proste w konfiguracji. Ta prostota jest tu naprawdę ciekawa. Co prawda 

konfiguracja nowej kamerki nie jest tak prosta, jak nowego urządzenia z HomeKit, ale też 

szybka i łatwa. Dodanie kamerki do sieci Wi-Fi może odbyć się poprzez wysłanie sygnałów 

dźwiękowych z naszego telefonu położonego obok. Żadnego skomplikowanego paro-

wania, łączenia się z drugą siecią. Tutaj też widać, że EZVIZ cały czas udoskonala samo 

oprogramowanie.

Po co nam kamerka w domu? Tutaj wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb, 

może być to kwestia monitoringu pod naszą nieobecność, podgląd naszych domowych 

zwierzaków, ale kamerki te mają także funkcję niani i na przykład pozwalają na dwukierun-

kową komunikację głosową. Opcji wykorzystania jest więc sporo.

Testowałem Ezviz C6T i C6T RF Edition. Urządzenia różnią się tym, że model RF Edition 

jest też hubem pozwalającym stworzyć dzięki tej kamerce system alarmowy. W zesta-

wie otrzymujemy pilota oraz czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi. O ile czujnik jest dość 

spory i średnio estetyczny w porównaniu chociażby z Fibaro, to sama kamerka jest bardzo 

ładna. Umieściłem ją na szafce RTV w salonie i na pierwszy rzut oka trudno się domyślić, 

że to kamerka. To zgrabna, biało-czarna kulka. Uważam to za duży atut tego urządzenia 

– prosty, nienarzucający się design. Przy czym mamy do czynienia z produktem za około 

350 złotych w wersji podstawowej i około 800 złotych w wersji hub. Najprostsza kamera 

HomeKit to wydatek 559 złotych, Arlo Baby Netgear kosztuje ponad 900 złotych. Różnice 

EZVIZ C6T i C6T RF – proste kamery dla naszego domu



są więc znaczące i warto tu sobie samemu odpowiedzieć, czy będziemy pewni, że ze 

sprzętu będziemy intensywnie korzystać i warto wtedy zapłacić więcej za lepszą jakość 

plastiku, zgodność z HomeKit, czy może ma być to sprzęt spełniający swoje zadanie, ale 

niewart większych nakładów finansowych.

C6T to kamera 1080p, obracająca się 

o 360º, dzięki czemu możemy zobaczyć 

wszystko dookoła. Dzięki wbudowanym 

czujnikom jest w stanie wyśledzić ruch 

i podążać za obiektem lub nas poinfor-

mować o tym, że ruch został wykryty. 

Pozwala też robić zdjęcia 360º. W apli-

kacji możemy sami sterować ruchem 

kamery. Urządzenie radzi sobie dobrze 

w dzień, ale też w nocy czarno-biały 

obraz jest ostry, szczegółowy. Gdyby 

rzeczywiście w domu pojawił się intruz, 
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nie byłoby większych problemów z jego 

uwiecznieniem. Jeśli chodzi o rejestra-

cję, to możemy włożyć do kamerki kartę 

microSD o pojemności do 128 GB lub też 

zakupić rejestrator sieciowy NVR EZVIZ.

Co ważne, możemy też włączyć tryb pry-

watności, w którym kamera chowa się do 

środka i wyłączone są dźwięki oraz pod-

gląd na żywo dla osób, którym udostęp-

niamy obraz z kamery, co z pewnością 

może zapewnić pewien komfort psy-

chiczny, zwłaszcza tym, którzy na co dzień 

zaklejają kamerki w laptopach karteczkami.

Jeśli chodzi o samą aplikację EZVIZ, to 

cieszy zabezpieczenie dostępu przez 

TouchID, a ogólnie aplikacja działa bar-

dzo szybko. Wygodny jest też podgląd 

na żywo z dwóch kamer. Trochę gorzej 

z responsywnością, gdy chcemy obrócić 

kamerę. Tutaj niestety reakcja pomiędzy 

kamerą a aplikacją jest wolniejsza i trzeba 

do tego się przyzwyczaić, inaczej kamera 

szybko obróci się w jeden z kątów. 

Niestety, nie przetestowałem jej łączno-

ści z Amazon Alexa i Google Assistant, ale 

producent zapewnia, że takowe są, domy-

ślam się, że można w ten sposób szybko 

ustawić tryb prywatności.

C6T to bardzo funkcjonalna kamerka 

z satysfakcjonującymi parametrami, jeśli 

chodzi o jakość wideo czy ustrzelonych 

zdjęć. Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze, 

podobnie jak konfiguracja. W połączeniu 
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z atrakcyjną ceną, zwłaszcza podstawo-

wego modelu C6T, sprzęt jest idealnym 

rozwiązaniem do podstawowego monito-

ringu domu, mieszkania czy właśnie jako 

elektroniczna niania w pokoju niemow-

laka. To dopiero mój początek z tą kamerą 

i myślę, że jeszcze będzie okazja dodania 

komentarza po dłuższym użytkowaniu. 

Oby nigdy nie musiała nam służyć do 

weryfikacji złodzieja! Mnie na razie jedynie 

wspomaga w upewnieniu się, że automa-

tyzacje HomeKit poszły w ruch w czasie 

nieobecności. Fajnym pomysłem Ezviz jest 

też stworzenie prostego, bezprzewodo-

wego systemu alarmowego, który może 

być dobrą alternatywą dla osób, które 

takiego nie mają, a chcą niskim kosztem 

i bez pomocy innych osób go stworzyć. 

Sam nie obraziłbym się, jakby ta integra-

cja z HomeKit w przyszłości została jednak 

dołożona.
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Wybieramy Smart TV 

Wybór telewizora nie jest łatwy, w końcu to urządzenie na kilka lat, które będzie stać w naszym 

salonie. Musimy uwzględnić nie tylko cenę, ale też rozmiar, jakość obrazu, wygląd, a także, co istotne, 

system operacyjny odpowiadający za cały interfejs i Smart TV. Do wyboru mamy kilka platform. 

Zdecydowanym faworytem jest tu Samsung i jego Tizen, już tłumaczę dlaczego.
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Wybieramy Smart TV   |  Paweł Okopień

https://twitter.com/paweloko


Wybór, który może przyprawić o zawrót głowy
Możemy nie chcieć korzystać z funkcji Smart TV w telewizorze, ale we współczesnych mode-

lach są one ściśle zintegrowane z ekranem. Oznacza to, że wybór platformy wpływa na to, 

jak nasz telewizor będzie działał. Dotyczy to uruchamiania, stabilności, przełączania pomię-

dzy poszczególnymi funkcjami. Z interfejsem tym będziemy spotykać się przy każdym 

włączeniu telewizora. Dlatego też nawet jeśli na co dzień korzystamy z przystawek, warto 

zastanowić się nad wyborem i dobrać platformę dopasowaną do naszych potrzeb.

Wybór jest dość duży i skomplikowany. Na rynku telewizorów nie ma podziału na dwa wio-

dące systemy jak w urządzeniach mobilnych. Owszem, jest tu też Android TV, ale mamy też 

wspomnianego Tizena, którego znajdziemy we wszystkich telewizorach Samsunga z dostę-

pem do sieci, czyli od ekranów premium QLED do podstawowych modeli za nieco ponad 

tysiąc złotych. Jest też webOS oraz liczne autorskie platformy oparte o Linuksa. Co więcej, 

niektórzy producenci stosują różne systemy w zależności od modelu telewizora. Warto więc 

to zweryfikować przed zakupem. 

Prędkość działania
Od samego początku w oczy rzuca się prędkość działania systemu. W przypadku Tizena już 

po trzech sekundach na ekranach QLED pojawia nam się hub i obraz z kanałów telewizyjnych. 

Dla porównania w niektórych modelach konkurencyjnych jest to nawet 40 sekund. Podobnie 
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błyskawiczne jest przechodzenie nie tylko przez poszczególne ekrany menu, ale też pomię-

dzy poszczególnymi aplikacjami. Każdego roku testuję kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt 

modeli telewizorów. W żadnym innym systemie przełączanie się pomiędzy dekoderem tele-

wizji satelitarnej, Netfliksem a Youtube’em nie jest tak szybkie. A przecież w niektórych przy-

padkach producenci stosują specjalny przycisk do uruchomienia Netfliksa na pilocie.

Nawigacja
Skoro mowa o pilocie, to ten dodawany do Samsunga jest bardzo minimalistyczny. 

Niektórych może dziwić fakt, że jest na nim tylko kilka przycisków, brakuje chociażby klawi-

szy numerycznych. Wszystko sprowadza się do interfejsu. Samsung zaczął oferować swoje 

telewizory z dostępem do funkcji internetowych już w 2009 roku, w 2011 roku zaczął okre-

ślać je mianem Smart TV. W 2015 roku pojawił się pierwszy raz system Tizen, a od 2016 roku 

mamy interfejs, który jest dostępny w obecnych telewizorach. To była bardzo długa droga 

pokonana przez inżynierów firmy w celu uzyskania rozwiązania, które będzie proste 

w obsłudze, a jednocześnie jak najbardziej funkcjonalne. Misja zakończyła się sukcesem. Nie 

znajdziemy tu dużego ekranu powitalnego, który był obecny chociażby pięć lat temu i wciąż 

jest w innych systemach. Całe centrum sterowania to belka pojawiająca się u dołu ekranu. 

Wybieramy Smart TV 
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Tu mamy dostęp do ustawień telewizora, wyboru źródła czy wyboru konkretnych aplikacji. 

Co więcej, mamy też szybki dostęp do wybranych pozycji z Netfliksa czy player.pl, a to jesz-

cze bardziej przyśpiesza odpalenie serialu czy filmu. Dodatkowo pilot może też pełnić funk-

cję pilota uniwersalnego. Jeden bardzo mały, zgrabny, dobrze wykonany pilot jest w stanie 

zastąpić nam pilota nie tylko do telewizora, ale też dekodera telewizyjnego, amplitunera/

soundbara, czy też nawet posłużyć do obsługi menu w konsoli do gier. To bardzo ważne, że 

podejście smart w telewizorach Samsung wychodzi znacznie szerzej niż same aplikacje czy 

sterowanie, ale o tym za chwilę. Przejdźmy do aplikacji.

Dostępność aplikacji
W przypadku aplikacji Smart TV warto zauważyć, jak długą drogę przeszliśmy w ostatnich 

latach. Pierwsza idea inteligentnych telewizorów zakładała, że będą pełniły funkcję nowo-

czesnej telegazety. W przeszłości w telewizorach Samsung pojawiły się tak ambitne projekty, 

jak obsługa konta bankowego przez telewizor, zakupy w aptece internetowej czy sklepie 

spożywczym, a nawet opcja zamówienia pizzy. Obecnie owszem, znajdziemy przeglądarkę 

internetową, są też dodatkowe aplikacje i jeśli ktoś jest chętny, to pizzę rzeczywiście zamówi 

przez telewizor. Clue to jednak serwisy wideo na życzenie. Telewizor zawsze pozostanie tele-

wizorem, ekranem do wyświetlania treści wideo. Powinien zatem robić to jak najlepiej i nas 

nie ograniczać. Dlatego też lista aplikacji VOD, którą znajdziemy w Samsungu, jest naprawdę 

długa, a najważniejsze to:

Wybieramy Smart TV 
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• Netflix

• Player.pl

• Ipla

• HBO GO

• VOD TVP

• Amazon Video Prime

• ShowMax

• Eleven Sports

• Vod.pl

• Filmbox Live

• Cineman

• Google Play Movies

• YouTube

Do tego dochodzą jeszcze mniej popularne serwisy VOD i aplikacje, które jednak mogą 

przypaść do gustu, na przykład aplikacje oper i filharmonii z różnych stron świata. Wybór 

jest naprawdę duży, a w dodatku Samsung daje możliwość przetestowania tych zasobów 

zupełnie za darmo. Do końca roku trwa promocja Smart Pack, w której kupując dowolny 

tegoroczny ekran QLED TV lub inny telewizor Samsung UHD o przekątnej 65-cali, zyskuje się 

dostęp do czterech z siedmiu wybranych przez nas aplikacji. To na przykład 90 dni dostępu 

do HBO Go za darmo, pakiet IPLA SPORT na 180 dni, czy Player+ również na 180 dni. Zresztą 

przykład aplikacji Player+ pokazuje, że do telewizora nie musimy podłączać żadnych dodat-

kowych przewodów. Wystarczy połączyć się z domowym Wi-Fi, by mieć dostęp do kilku-

dziesięciu kanałów telewizyjnych. 

W porównaniu do innych platform Smart TV oferta Samsunga jest najbogatsza, w Android TV 

wciąż brakuje na przykład HBO GO. Samsung też stale współpracuje z lokalnymi dostawcami 

i to właśnie na te telewizory jako pierwsze pojawiają się najnowsze aplikacje. Nic dziwnego, 

że 80% kupowanych nowych telewizorów Samsunga jest podłączanych od razu do sieci.

Tryb Ambient – telewizor, który wkomponuje się w otoczenie
W przypadku Samsunga określenie Smart TV jest znacznie bogatsze, czego przykładem jest 

Ambient Mode. To tryb, który uruchamiamy, gdy nie oglądamy telewizji, ale nie chcemy, 

aby telewizor był czarną plamą w naszym salonie. Wtedy telewizor przełącza się na coś, co 

można nazwać nowoczesnym wygaszaczem ekranu, a tak właściwie współczesną formą 

obrazu w salonie. Co prawda dla tych, którzy szukają dzieł sztuki, Samsung przygotował 

Wybieramy Smart TV 
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oddzielne modele The Frame, ale też każdy QLED TV 2018 może pełnić funkcję dużej cyfro-

wej ramki na zdjęcia lub wyświetlać jeden z motywów, który w dodatku może być dostoso-

wany kolorystycznie do naszej ściany. Za pomocą specjalnej aplikacji na naszym telefonie 

telewizor dostosowuje się kolorystycznie do otoczenia. Na ekranie oprócz tej tapety może 

pojawiać się godzina, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, może być odtwarzana 

muzyka albo wyświetlać się dodatkowa animacja. To ciekawe stylistycznie rozwiązanie, które 

przede wszystkim uprzyjemnia widok, kiedy jesteśmy w dużym pokoju, a nie korzystamy 

z telewizora. Jeśli dodamy do tego pojedynczy przewód w wybranych ekranach QLED czy 

opcjonalne podstawy, mamy telewizor, który odnajdzie się w każdym wnętrzu. I właśnie to 

też należy uznać za smart.

Steruj z kanapy swoim inteligentnym domem
Tizen to także wiele dodatkowych opcji, które mogą okazać się przydatne dla niektórych 

użytkowników. Jedną z bolączek w naszym kraju jest fakt, że nie możemy jeszcze korzystać 

z Bixby, czyli głosowego asystenta Samsunga. W innych krajach ta funkcja już działa i pozwala 

jeszcze sprawniej poruszać się po wybranych opcjach za pomocą komend głosowych. Miejmy 

nadzieje, że zmieni się to w najbliższej przyszłości, telewizory są na to już gotowe. Natomiast 

od modelu NU8002 wzwyż dostępne jest wsparcie dla SmartThings, czyli samsungowego sys-
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temu inteligentnego domu. Dzięki temu na ekranie telewizora dowiemy się, że pralka właśnie 

zakończyła pranie albo uruchomimy naszego robota odkurzającego. Natomiast na lodówce 

FamilyHub obejrzymy telewizję śniadaniową z podłączonego do telewizora dekodera bez 

uruchamiania telewizora. SmartThings jest platformą, która może integrować się też z innymi 

urządzeniami na przykład inteligentnym oświetleniem. Pod tą samą nazwą w AppStore znaj-

dziemy też aplikację na iOS, która umożliwi nam sterowanie telewizorem przez iPhone’a. 

Będziemy mogli też łatwo wyświetlić zdjęcia z telefonu na dużym ekranie.

Połączenie sprzętu z oprogramowaniem przynosi pożądane rezultaty
Wspomniany iPhone jest często przywoływany jako przykład doskonałego połączenia pod-

zespołów z system operacyjnym, dzięki czemu telefon jest stabilny i działa bez większych 

problemów. Samsung w przypadku telewizorów wybrał tę samą drogę. Firma jest odpowie-

dzialna zarówno za oprogramowanie, jak i komponenty oraz wygląd. Dzięki dbaniu o każdy 

z tych aspektów i ich połączenie otrzymujemy sprzęt kompletny. Telewizory nie zawodzą 

pod względem wzornictwa, działania czy jakości obrazu. A określenie Smart TV oznacza wię-

cej niż tylko możliwość uruchomienia YouTube’a.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung

Wybieramy Smart TV 



Mercedes A – Hej Mercedes

Historia Mercedesa A nie jest usłana różami. Większość osób pamięta słynny test łosia, w którym 

prawie przewraca się na bok. To było w roku 1997, a większość ludzi nadal to pamięta. Te 20 lat to 

jednak przepaść w technologii i w motoryzacji. Miałem okazję właśnie testować najnowszego 

Mercedesa A oznaczonego jako W177, który też się wyróżnia, ale dużo bardziej pozytywnie.
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To czwarta generacja tego modelu, która do salonów wjechała w 2018 roku. Nowy projekt 

nadwozia pozwolił na osiągnięcie rekordowo niskiego w segmencie C współczynnika oporu 

powietrza wynoszącego 0,25. Nadwozie uzyskało wyższą sztywność, a wnętrze Mercedesa 

Klasy A czwartej generacji oferuje obecnie więcej miejsca na wysokości ramion, łokci i nad 

głowami podróżnych. Siedząc w środku, mamy wrażenie, że jesteśmy w dużo większym 

samochodzie. Jedyne, czego może brakować, to miejsca na nogi z tyłu, kiedy z przodu siedzi 

wysoka osoba. Ułatwiony został dostęp do tylnej części, a bagażnik o pojemności 370 l jest 

o 29 l większy niż w poprzedniku. Otwór załadunkowy umieszczono niżej jest on teraz o bli-

sko 20 cm szerszy, a podłoga bagażnika o 11,5 cm dłuższa. Klasa A mierzy 4419 mm długości 

przy rozstawie osi wynoszącym 2729 mm, co jest wartością rekordową dla segmentu.

Mercedes wykonał naprawdę dobrą robotę 

i samochód może się podobać. Ja jednak 

chciałem się skupić na systemie MBUX (czyli 

Mercedes-Benz User Experience). To system mul-

timedialny zastępujący zarówno klasyczną deskę 

rozdzielczą, jak i ekran centralny. W nowym 

Mercedesie A mamy jego najnowszą i najbar-

dziej rozwiniętą wersję.
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Oczywiście, jak to w przypadku 

samochodów bywa, można mieć różne 

wersje ekranów. Ja polecam dopłacenie 

i konfigurację w której mamy 2 ekrany 

10,25”, umieszczone za wspólna taflą szkła.
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System składa się z dwóch ekranów umieszczonych przed kierowcą oraz w centralnej czę-

ści deski rozdzielczej. Oczywiście, jak to w przypadku samochodów bywa, można mieć 

różne wersje ekranów. Ja polecam dopłacenie i konfigurację, w której mamy 2 ekrany 10,25”, 

umieszczone za wspólną taflą szkła. Taka konfiguracja ekranów robi niesamowite wrażenie, 

szczególnie, że ekrany mają wysoką rozdzielczość, wyświetlana grafika jest bardzo ładna.

Ekran prawy, umieszczony centralnie, odpowiada za wyświetlanie nawigacji, ustawień samo-

chodu, wskazań klimatyzacji itp. Jest przy tym ekranem dotykowym i wszystkich ustawień 

możemy dokonywać właśnie dotykowo. Tej samej wielkości ekran umieszczony przed kie-

rownicą nie jest już oczywiście dotykowy i odpowiada za wyświetlanie parametrów jazdy, 

jak szybkość, obroty silnika itp. Jest to jednak wszystko bardzo umowne, bowiem na ekranie 

przed kierowcą możemy mieć praktycznie dowolne dane i chyba w żadnym samochodzie 

nie spotkałem jeszcze tak wielu możliwości konfiguracji. Możemy wyświetlić tam nie tylko 

zegary, ale również nawigację, informację o odtwarzanych multimediach. Tych ustawień 

jest naprawdę bardzo dużo i każdy może skonfigurować sobie ekran pod siebie. Samochód 

posiada też profile użytkownika, więc każdy z użytkowników może ustawić system pod 

siebie i wybrać odpowiedni profil po uruchomieniu. To bardzo ważne, bo wygląd systemu 

może być na tyle różny, że niełatwo się połapać po wejściu do samochodu ustawionego 

przez kogoś innego.

Mercedes A – Hej Mercedes
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Mimo że system jest bardzo rozbudowany, to 

Mercedes do perfekcji doprowadził jego obsługę, 

jest to moim zadniem najlepsze rozwiązanie na 

rynku. Ekran centralny, jak wspomniałem, jest 

dotykowy, to dobrze, bo czasami na postoju 

taki sposób sterowania jest najszybszy. Jednak 

w czasie jazdy może być to rozpraszające, dla-

tego kierowca ma do dyspozycji sporej wiel-

kości touchpad umieszczony w miejscu, gdzie 

w większości samochodów jest lewarek skrzyni 

biegów. W Mercedesach biegi zmienia się w miej-

scu, gdzie w innych samochodach uruchamia 

się wycieraczki. Może to i dziwne, ale działa i jest 

całkiem przyjemne. Wracając do touchpada, ten 

umieszczony w miejscu lewarka skrzyni biegów 

jest, jak wspomniałem, duży i steruje ekranem 

centralnym. Możemy na nim np. pisać litery, 

gdy wprowadzamy adres w nawigacji. Ale żeby 

było jeszcze bezpieczniej, to całym systemem 

w Mercedesie możemy sterować z kierownicy. 

Mamy na niej 2 małe touchpady żywcem przy-

pominające te stosowane kiedyś w telefonach 

Blackberry. Touchpad po prawej stronie kierow-

nicy służy do sterowania ekranem centralnym, 

a ten po lewej stronie do sterowanie ekranem 

kierowcy. Jest to szalenie wygodne, nie odciąga 

naszej uwagi od drogi i daje pełną kontrolę 

Mercedes A – Hej Mercedes

W Mercedesach biegi zmienia się 

w miejscu, gdzie w innych samochodach 

uruchamia się wycieraczki. Może 

to i dziwne, ale działa i jest całkiem 

przyjemne.
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wprost z kierownicy. Dzięki tak wielu możliwościom sterowania oraz przemyślanej trójwy-

miarowej strukturze menu rozbudowany system, jakim jest MBUX, staje się bardzo przy-

stępny. Co ciekawe, system będzie się uczył naszych zachowań i sam dostosowywał do 

naszych przyzwyczajeń. Aby był bardzo szybki, zastosowano 6-rdzeniowy procesor z 8 GB 

RAM i układem graficznym NVIDIA Reilly PX lub Parker 128.

W nowej A klasie jest jednak coś, czego nie ma żadnym innym Mercedesie: „Hej, Mercedes” 

– to wirtualny asystent wywoływany właśnie tym hasłem. Działa on w języku polskim i obsłu-

guje mowę naturalną. Możemy poprosić samochód o otworzenie rolety dachowej, możemy 

porosić o podniesienie temperatury i przy tym nie musimy mówić: „Ustaw klimatyzację na 

20 stopni”, możemy powiedzieć: „Zimno mi”, a Mercedes podniesie temperaturę. Możemy 

też zapytać, czy będziemy jutro potrzebowali parasola, a samochód odpowie nam, jakie 

jest prawdopodobieństwo deszczu. Możemy wreszcie w ten sposób ustawić nawigację do 

domu lub restauracji. Asystent głosowy „Hej Mercedes” to rozwiązanie stworzone specjalnie 

na zamówienie tej firmy. Nie posiłkowano się tu jak inni producenci zewnętrznymi rozwiąza-

niami jak Amazon Alexa czy Google Assistant. A co jeszcze ważniejsze całość działa offline, 

bez łączności z internetem. Rozpoznawanie głosu i algorytmy sztucznej inteligencji zaimple-

mentowano bezpośrednio w samochodzie. System działa zadziwiająco dobrze i doskonale 

wyłapuje słowa kluczowe, jednak trzeba nauczyć się z nim rozmawiać, bo nie zawsze zrozu-

mie, o co nam chodzi. Szczególnie w skomplikowanym języku polskim. Ogromnym plusem 

jest to, że możemy sami dokonać aktualizacji oprogramowania, wystarczy podpiąć samo-

chód do telefonu z dostępem do internetu. Producent zapewnia, że z każdą aktualizacją „Hej 

Mercedes” będzie coraz bardziej inteligentny i będzie potrafił coraz więcej.

Nowa A klasa to bardzo nowoczesny samochód, jeden z bardziej technologicznie zaawan-

sowanych na rynku. Fajne jest to, że Mercedes podszedł do tego kompleksowo. Mamy 

wielkie, nowoczesne dotykowe ekrany, mamy też 4 złącza USB do ładowania telefonów, 

2 z przodu, 2 z tyłu, wszystkie w standardzie USB-C. Możemy też wyposażyć go w bez-

przewodowe ładowanie w standardzie Qi. To ważne, bo w tym samochodzie można 

Mercedes A – Hej Mercedes

Fajne, jest to, że Mercedes podszedł do tego kompleksowo. Mamy wielkie, 

nowoczesne dotykowe ekrany, więc mamy też 4 złącza USB do ładowania 

telefonów, 2 z przodu, 2 z tyłu, wszystkie w standardzie USB-C.
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mieć CarPlay w wersji bezprzewodowej. To jedyny samochód osobowy dostępny na pol-

skim rynku z takim systemem. Musimy jednak uważać w czasie zmawiania tego systemu, 

bowiem Mercedes sprzedaje A klasę z przewodowym i bezprzewodowym CarPlay i sprze-

dawcy nie bardzo potrafią rozróżnić, który to który, nie potrafią lub nie mogą. Z tego co 

udało mi się ustalić, do dopiero Merecedesy z 3. kwartału 2018 roku mają wersję bezprze-

wodową. Ale powiem Wam, że sam system Mercedesa jest tak dobrze przemyślany i ładny, 

że nie chce się uruchamiać CarPlay.

Wiele rzeczy pewnie pominąłem, jak np. aplikację Mercedes Me, która pozwala na zdalne 

sterowanie samochodem, ale to mam już prawie każdy model na rynku. Mercedes 

zaś świetnie odrobił lekcję i stworzył prawie idealny system multimedialny dla samo-

chodu. Jego najnowsza wersja dostępna na razie tylko w A klasie prawie nie ma wad. 

Jednocześnie powoduje, że o samochodach zaczynamy pisać jak o komputerach i smart-

fonach, zwracając uwagę na takie niuanse jak procesor, karta grafiki czy aktualizacje 

oprogramowania.
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Gry i programy z App Store

Tak ciekawego pomysłu jeszcze w Polsce nie było. Dawid Podsiadło został boha-

terem ośmiobitowej gry mobilnej. Gry w której można wygrać bilety na specjalny 

event. Gra została stworzona we współpracy z Red Bullem. „Dawid Podsiadło gra”, 

swoją stylistyką nawiązuje do bardzo kultowych gier z lat 80. i 90., takich jak Super 

Mario Bros czy Contra. Hit Man, człowiek od hitów, kradnie Dawidowi prawie wszyst-

kie hity, a naszym zadaniem będzie ich odzyskanie. W tym celu musimy omijać prze-

szkody, strzelać do przeciwników i ogólnie dobrze się bawić. Ale zabawa to nie 

wszystko bo oprócz możliwości wcielenia się w grze w muzyka można również wy-

grać wyjątkowe nagrody. W każdym tygodniu, aż do 9 grudnia 2018, dziesięć osób 

z najlepszymi wynikami wygrywa podwójne zaproszenie na specjalny koncert Dawi-

da Podsiadło, który będzie miał miejsce 20 grudnia 2018 w Warszawie na scenie Te-

atru Narodowego. Dziesięć kolejnych osób z rankingu najlepszych wyników otrzyma 

najnowszą płytę artysty z jego autografem.

Cena: Gratis                    

D A W I D  P O D S I A D Ł O  G R A

N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała

https://itunes.apple.com/pl/app/dawid-podsiad%C5%82o-gra/id1417161966?mt=8
http://www.twitter.com/norbertcala
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Od miesiąca w Polsce można w końcu zostawić dokumenty od samochodu 

w domu. Nie musimy zabierać ani dowodu rejestracyjnego, ani polisy ubez-

pieczeniowej. Może być to jednak pewną niedogodnością, na przykład pod-

czas wypadku. Skąd wiadomo, że drugi uczestnik ma ważne ubezpiecze-

nie? Tu z pomocą przychodzi aplikacja Na Wypadek. Jest ona skierowana do 

osób uczestniczących w kolizji lub wypadku. Dzięki aplikacji mamy możli-

wość sprawdzenia, czy pojazd sprawcy ma wykupione i ważne ubezpiecze-

nie OC. Wystarczy podać numer rejestracyjny lub VIN samochodu. Aplikacje 

dodatkowo krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez wszystkie czyn-

ności, jakie należy wykonać, aby odpowiednio zabezpieczyć miejsce wy-

padku, przy okazji szczegółowo dokumentując całe zdarzenie. Posiadaczom 

pojazdów aplikacja pomoże zarządzać polisami OC, AC, pomocą assistance 

oraz terminami badań technicznych.

Cena: Gratis            

Squash to nie jest przesadnie popularna dyscyplina sportu w Polsce, 

a szkoda, bo ma niski próg wejścia, całościowo rozwija nasze ciało oraz 

daje dużo frajdy. Jeśli byście chcieli zacząć grać, to przyda się Wam apli-

kacja BE5T. Dzięki niej znajdziecie korty do squasha w najbliższej oko-

licy, trenerów, który prowadzą zajęcia w waszym mieście czy wreszcie 

chętne osoby do gry. Przeczytacie także poradniki na temat samej gry, 

zasady, porady dla początkujących. Aplikacja ma także pełną bazę wy-

ników w meczach oraz bazę zawodników. Po zalogowaniu będziecie 

mieli dostęp do własnych statystyk, jeśli jesteście zarejestrowani jako 

profesjonalny gracz. Jednym słowem BE5T to najlepsze i w sumie jedy-

ne miejsce informacji dla początkującego, ale także zaawansowanego 

gracza squasha. 

Cena: Gratis            

N A  W Y P A D E K 

S Q U A S H  A P P K A  B E 5 T

Office dla Macuserów

https://itunes.apple.com/pl/app/na-wypadek/id913152397?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/squash-apka/id951260568?mt=8&at=11lHMT


Office 2019 i odświeżony Office 365 
– co nowego?

Od października w ofercie Microsoftu dostępny jest nowy Office 2019, który jest następcą Office 

2016, to opcja dla tych użytkowników, którzy są zainteresowani  jednorazowym zakupem licencji 

na jedno urządzenie. Nowości doczekał się także Office 365, który teraz dostępny jest w wersjach 

Business Premium, Personal i Home. Oczywiście oba warianty pojawiły się od razu na macOS. My 

sprawdzamy, jakie są kluczowe nowości obu pakietów. 
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P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o

Office 2019 i odświeżony Office 365 – co nowego?  |  Paweł Okopień

https://twitter.com/paweloko


Pakiet Office – wybierz wersję dla siebie i swojej firmy
Oferta Microsoftu, jeśli chodzi o dostępne wersje, jest bardzo różnorodna. Można zapytać, po 

co aż tyle wersji tego samego pakietu. Przyglądając się im, dostrzeżemy, że dzięki temu Office 

jest dostępny dla każdego, w zależności od potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak 

i użytkowników biznesowych. W końcu pakiet Office to standard i trudno się na co dzień obyć 

bez Worda, Excela i PowerPointa. W skład pakietu podstawowego wchodzi także OneNote 

oraz Outlook, dla profesjonalistów są dostępne natomiast także aplikacje Access i Publisher, 

te jednak  wymagają już systemu Windows. Kluczowa jest jednak swoboda wyboru wersji 

i licencji. 

Office 2019 wciąż jest dostępny w pudełku, czyli możemy zakupić go w sklepie, choć nadal 

musimy go pobrać z internetu. W pudełku znajdziemy tylko klucz. W przypadku systemu 

Windows wraz z nowym komputerem system Office jest gotowy do instalacji. Możemy też zaku-

pić jednorazowe licencje online w sklepie Microsoft lub na stronach partnerskich. Kupując Office 

2019, płacimy tylko raz. Podstawowa licencja na wersję Office Home & Student 2019 to koszt 

639,99 złotych i jest przeznaczona na jeden komputer. Jeśli jednak chcemy zawsze cieszyć się 

aktualną wersją (to nie oznacza, że Office 2019 nie otrzymuje aktualizacji), a dodatkowo mieć też 
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1 TB przestrzeni w chmurze OneDrive, możemy 

wybrać wariant subskrypcyjny, czyli Office 

365. Dla wersji Personal to koszt 299,99 zło-

tych rocznie lub 29,99 złotych miesięcznie. 

Wersja dla użytkowników domowych kosztuje 

429,99 złotych rocznie. Dla firm dostępny jest 

pakiet Office 365 Business oraz nowy Business 

Premium w cenie od 8,80 euro miesięcznie. 

W przypadku Business Premium użytkownicy 

firmowi otrzymują między innymi dostęp do 

Skype dla firm, Microsoft Teams czy hosting 

poczty e-mail o rozmiarze 50 GB. W przypadku 

użytkowników domowych ważną zmianą jest 

powiększenie grona użytkowników do sześciu 

osób, z których każdy może mieć po 1 TB prze-

strzeni w chmurze OneDrive. Zniesiono też 

limit instalacji, który poprzednio ograniczał się 

do pięciu urządzeń. Teraz swobodnie możemy 

już instalować Office na wszystkich swoich 

komputerach, a także tabletach i smartfonach 

z iOS i Android. 

Najważniejsze nowości Office 
2019 i Office 365
Zmian w systemach jest dużo, szczególnie 

odczują to osoby przesiadające się z klasycz-

nych wersji Office, zwłaszcza gdy na przykład 

pominęli poprzednią wersję Office 2016. Także 

użytkownicy Office 365 dostrzegą nowe funk-

cje. Od razu użytkownicy pakietu Office na 

komputerach z macOS powinni odczuć szyb-

kość działania aplikacji, teraz Word i spółka 

korzystają z nowych narzędzi programi-

stycznych, a to oznacza, że najnowsze wer-

sje Office 365 i Office 2019 działają wyłącznie 

na urządzeniach z macOS 10.12 i nowszych. 
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EXPERIENCE

EDUCATION

SKILLS

JAN ‘15 – PRESENT
SENIOR BRAND MANAGER, CONTOSO – BELLEVUE WA
 • Responsible for the marketing of a product or service in its entirety, from research and 
  development through sales.
 • Oversee the wide-reaching advertising initiatives and direct the marketing research.

SEPT ‘12 – JAN ‘15
BRAND MANAGER, FIRST UP CONSULTANTS – SEATTLE WA
 • Planned, developed and aided in marketing efforts for various brands and products.
 • Created strategies to take advantage of market opportunities.
 • Conceptualized strategic initiatives and implemented details of large-scale campaigns. 

JUN ‘11 – SEPT ‘12
ASSISTANT ACCOUNT EXECUTIVE, FIRST UP CONSULTANTS – SEATTLE WA
 • Met with clients to discuss and identify their advertising needs and goals.
 • Collaborated with agency colleagues to devise large and small-scale campaigns that met 
  the client's brief and budget.
 • Prepared and presented campaign ideas and budget to the client.

2013 – 2015
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF SEATTLE

2013 – 2015
SENIOR BRAND MANAGER, UNIVERSITY OF SEATTLE

• Brand Management • Marketing Strategy 
• Business Development • Market Research

Resume Assistant

Role

 Senior Brand Manager

Industry

 Computer Software

Work experience examples
Powered by LinkedIn public profiles

Top skills for Senior Brand Manager

Digital Marketing · Marketing · 

Filter examples by top skills

Senior Brand Manager, QuickBooks Online Edition
2001- 2004

Developed campaigns for targeted groups, including 
accountants and small business publication 
audiences.
• Marketing strategy: Created annual marketing 
plans, foundations documents...
 Read more                    Is this example helpful?    Yes    No

Senior Brand Marketing Manager
Nov 2010 - Jun 2013

• Led content strategy, virtual team management, 
and execution of Tier 1 Events.
• Updated the Microsoft Advertising brand value 
proposition, positioning & messagingframework by...
 Read more                    Is this example helpful?    Yes    No

Senior Manager, Corporate Brand
Jun 2014 - Oct 2015

• Drove education and training of vendors and
internal stakeholders on brand guidelines to uphold 
the integrity of the brand.
• Conducted comprehensive review of brand
guidelines t...
 Read more                    Is this example helpful?    Yes    No
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Jednocześnie Microsoft informuje, że Office 

będzie wspierał trzy najnowsze wersje systemu 

macOS, czyli wraz z pojawieniem się 10.15, wspar-

cie straci macOS Sierra 10.12. Atutem tej decyzji 

jest szybkość działania i stabilność systemu.

Użytkownicy najnowszej wersji Office’a dla 

macOS niestety nie otrzymali jeszcze ciemnego 

motywu, który pojawił się w wersji dla Windows. 

Osoby pracujące z tekstem docenią nowy tryb 

Focus, czyli koncentracji. Dzięki niemu możemy 

pracować w programie Word na „czystej kartce 

papieru”. Bardzo fajne jest to, że możemy wybrać 

tło wokół dokumentu. Co prawda skeumorfizm 

odszedł w niepamięć wraz z iOS, ale całkiem miłe 

dla oka jest pracowanie nad tekstem nie z czar-

nym tłem, a z dębowym blatem. Tryb koncen-

tracji pojawił się także w Outlooku. Odświeżony 

Word to również większe możliwości personaliza-

cji, funkcja tłumacza ułatwiająca pracę nad doku-

mentami w wielu językach, a także udoskonalone 

wykorzystanie pisma odręcznego i udogodnienia 

dla osób z problemami wzroku i słuchu. Ostatnio 

Word doczekał się także wprowadzenia auto-

zapisu przy współpracy wielu użytkowników. 

Wersja dla Mac doczekała się też wsparcia dla 

Researchera, który ułatwia znajdywanie informa-

cji do wykorzystania w dokumentach. Natomiast 

Outlook zyskał wsparcie dla wzmianek, które 

znamy chociażby z serwisów społecznościowych.

Nowa wersja Excela to nowe funkcje, takie jak 

TEXTJOIN, CONCAT, IFS, a także nowe wykresy, 

w tym mapy i wykresy lejkowe. Założenie 

Microsoftu jest takie, że dzięki wprowadzonym 

nowościom użytkownicy mają zyskać więcej 
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możliwości analizy danych (PowerPivot i Power Query), jednocześnie firma pogłębia integrację 

Excela z PowerBI, czyli swoim narzędziem Business Intelligence dla profesjonalistów.

PowerPoint w przypadku macOS jest nieco pomijany ze względu na obecność Keynote, 

warto jednak sprawdzić nową wersję tego programu. Chociażby dlatego, że teraz pozwala 

na tworzenie prezentacji w 4K i eksportowanie ich w takiej rozdzielczości. Dodano też funk-

cję płynnej zmiany, czyli tworzenie animacji z obiektów w prezentacji. Nowy PowerPoint 

wspiera też obiekty 3D, pliki SVG i inne bez konwersji. Inną nowością w PowerPoint dla Mac 

jest Designer, który pozwala w prosty sposób tworzyć bardzo dobrze wyglądające prezen-

tacje z listami, infografikami (SmartArt graphics) i odpowiednią adaptacją zdjęć czy rysun-

ków. Takie nowości sprawiają, że PowerPoint staje się bardzo nowoczesnym narzędziem do 

prezentacji. Warto się nim zainteresować na nowo, zwłaszcza że Apple nie rozpieszcza użyt-

kowników Keynote, jeśli chodzi o nowości.

Drobnych zmian w Office 2019 i Office 365 jest znacznie więcej, warto zajrzeć na stronę 
Microsoftu i przejrzeć ostatnie nowości, a może okazać się, że któraś z nich będzie przydatna 

w naszej pracy. Nie wszystkie nowości z Office 2019 są nowościami dla użytkowników pakietu 

w wersji subskrypcyjnej. Ta jest aktualizowana na bieżąco i cały czas pojawiają się kolejne 

funkcje, część pojawiła się już parę miesięcy wcześniej. Wciąż też będą nowe opcje dostępne 

w następnych aktualizacjach.

Jeszcze lepszy i wciąż niezastąpiony Office
Rewolucja w interfejsie Office’a czy w podejściu do dystrybucji usługi nastąpiła już znacznie 

wcześniej. Teraz mamy ewolucyjne zmiany, ale to zmiany, które pozwalają wykonywać nam 

nasze zadania szybciej, lepiej, bardziej efektywnie, a w przypadku nowych wykresów czy 

PowerPointa – także bardziej efektownie. Office 2019 jest też doskonałą alternatywą dla tych, 

którzy nie przekonali się do modelu subskrypcyjnego. Choć niewątpliwie oferta abonamen-

towa ma swoje plusy, jak przestrzeń w OneDrive, aplikacje na iOS czy ciągłe wprowadzanie 

nowości. Każdy może jednak wybrać Office’a dla siebie i komfortowo pracować, niezależnie, 

czy jest to Windows, czy MacOS, czy też Android lub iOS. 
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Office 2019 i odświeżony Office 365 – co nowego?

Teraz mamy ewolucyjne zmiany, ale to zmiany, które pozwalają wykonywać 

nam nasze zadania szybciej, lepiej, bardziej efektywnie, a w przypadku 

nowych wykresów czy PowerPointa – także bardziej efektownie. 

https://support.office.com/pl-pl/article/co-nowego-w-usłudze-office-365-95c8d81d-08ba-42c1-914f-bca4603e1426
https://support.office.com/pl-pl/article/co-nowego-w-usłudze-office-365-95c8d81d-08ba-42c1-914f-bca4603e1426


http://www.szykulski.com/pl/kalendarz


lead

Assassin's Creed: Odyssey

Starożytna Grecja kojarzy się zarówno z bogatą kulturą, historią i mitologią, jak i nieustannymi 

konfliktami zbrojnymi. Do osadzenia w niej kolejnej historii asasynów pasuje więc idealnie, tyle że 

tym razem żaden się w niej nie pojawia.

   /   GRY   /   Assassin's Creed: Odyssey 164164

P A W E Ł  H A Ć @ p a w e l h a c

Assassin's Creed: Odyssey  |  Paweł Hać

http://www.twitter.com/pawelhac


   /   GRY   /   165165

Gdy w 2008 roku wydano Assassin's Creed, nikt nie podejrzewał, że będzie to początek 

liczącej sobie już 10 lat serii. Przez osiem odsłon wydawanych właściwie co roku mechanika 

rozgrywki była mniej lub bardziej modyfikowana, w końcu gracze mieli jednak dość powta-

rzalnego systemu walki opartego na kontrach, czyszczenia map z mnóstwa znaczników 

oznaczających coraz bardziej powtarzalne zadania przeplatane wchodzeniem na wieże. 

Fabuła również coraz słabiej napędzała rozgrywkę, przez co w 2015 roku zdecydowano o zro-

bieniu przerwy w cyklu wydawniczym i wydaniu kolejnej odsłony dopiero dwa lata później. 

Assassin's Creed: Origins powróciło nie tylko z całkowicie nową mechaniką walki i dużo bar-

dziej interesującą eksploracją ogromnego świata, ale też z zupełnie inną historią, opowia-

dającą o początkach bractwa. W Odyssey cofamy się jeszcze dalej, bo do starożytnej Grecji, 

a nasz bohater nijak nie przypomina praworządnych i poważnych postaci, jakie znamy 

z innych odsłon.

Bohater, ale niekoniecznie, bo już na początku musimy zdecydować, czyimi poczynaniami 

pokierujemy: Kassandry czy też Aleksiosa. Wybór jest tylko kosmetyczny, bo wpływa jedynie 

w minimalnym stopniu na dialogi. Historia ma swój początek na Kefalonii, niewielkiej wyspie, 

która służy za wprowadzenie do fabuły i podstawowych mechanik rozgrywki. Tak rozwią-

zany samouczek bardzo mi odpowiada, bo ze wszystkim zapoznajemy się we własnym tem-

pie. Osoby znające Origins odnajdą się natychmiast, bo sterowanie jest właściwie takie samo, 

jednak ci, którzy znają tylko starsze odsłony, przeżyją szok, zwłaszcza podczas walki. Kontra 

jest wciąż możliwa, ale nie jest już podstawową, a jedną z wielu umiejętności, które trzeba 
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opanować. Przeciwnicy atakują nas zazwyczaj w kilkuosobowej grupie, zarówno z bliska, 

jak i z dystansu. Ponadto nie czekają, aż skończymy okładać jednego ze współtowarzyszy, 

potrafią przerywać ataki i uderzać z każdej strony. Nasze ataki muszą natomiast dosięgnąć 

przeciwnika, bohater nie doskakuje do niego automatycznie, przez co walka wymaga dużo 

większej precyzji. Co więcej, przeciwnicy walczą w kilku stylach, w zależności od używanej 

broni, mają też ataki specjalne, których nie da się przerwać i jedynym wyjściem jest unik. Ot, 

takie Dark Souls w wersji light, bo ekranu informującego o śmierci nie widzimy co minutę. 

W stosunku do Origins pojawiło się kilka zmian: nie ma już tarcz (choć przeciwnicy ich uży-

wają), nie da się więc cały czas za nimi chować, walka wymaga stosowania większej liczby 

uników. Pojawiły się też specjalne umiejętności – jak taranowanie przeciwników, wyrywanie 

im tarczy czy spartański kopniak, posyłający oponentów w przepaść. Odnawiają się dość 

szybko, jeśli atakujemy i wypełniamy pasek na dole ekranu. Jeśli walczymy z przeciwnikami 

na podobnym poziomie, walka jest doskonale zbalansowana. Wpadnięcie pomiędzy kilku 

przeciwników nie jest dobrym pomysłem, co więcej, bez umiejętnego łączenia ataków spe-

cjalnych, kontr i uników momentami robi się naprawdę trudno.

Arsenał, którym posługuje się bohater, jest całkiem spory – nie mogło zabraknąć jedno-

ręcznego miecza i włóczni, są też topory, sztylety i pałki. Do walki dystansowej mamy łuk, 

który pozwala wystrzelić kilka strzał jednocześnie, podpalać je (a tym samym przeciwników), 

a nawet sterować nimi w locie. Nie ma za to… ukrytego ostrza. Chronologicznie Odyssey 

jest pierwszą historią o asasynach, stąd też wiele elementów charakterystycznych dla serii 

się w niej nie pojawia. Ostrze zastąpiono włócznią Leonidasa, która służy do cichego elimi-

nowania wrogów, ale jest też używana w otwartej walce. Ma również kilka iście magicznych 
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właściwości, jak wywoływanie błysku oślepiającego przeciwników czy przenoszenie nas do 

przeciwnika, którego ugodziliśmy włócznią z dystansu. Jeśli ktoś oczekuje po Odyssey reali-

zmu, srogo się zawiedzie. Pozostali będą bawić się świetnie, bo wszystkie magiczne bądź, na 

pierwszy rzut oka, dziwne rozwiązania, bardzo dobrze się uzupełniają i są całkiem rozsądnie 

wkomponowane w rozgrywkę. Ekwipunek wygląda bardzo standardowo, elementy zbroi 

można zmieniać na inne lub ulepszać już posiadane, da się też grawerować na nich znaki, 

nadając im tym samym specjalne właściwości. Sprzęt ma też kilka poziomów unikalności, 

przedmioty pospolite nie dają żadnych premii, a im rzadsze znajdujemy, tym więcej bonu-

sów nam dają. Opanowanie ekwipunku jest dość proste, bo przedmioty opisano poziomem 

i kolorem (tożsamym z ich unikalnością), nie trzeba się zresztą nim szczególnie przejmować, 

bo bohater udźwignie dosłownie wszystko.

Eksploracja świata zawsze była ważnym elementem serii. W Odyssey wypracowano kom-

promis pomiędzy czystością interfejsu i nawigowaniem po obszarze gry. Na górze ekranu 

wyświetla się kompas ze znacznikami, te wyświetlają się też w polu widzenia, jeśli śledzimy 

jakieś zadanie bądź też oznaczymy przedmioty, ludzi lub miejsca za pomocą orła. To dokład-

nie takie samo rozwiązanie, co w Origins: Ikaros (czyli wspomniany ptak) pełni funkcję drona, 

który z powietrza oznacza interesujące rzeczy (czasem włącza się też do walki, by rozpraszać 

przeciwników). Dzięki temu wspinanie się na punkty synchronizacji nie jest już tak istotne, 

jest ich zresztą znacznie mniej niż w poprzednich odsłonach gry. Wszelkie elementy parko-

urowe też odgrywają mniejszą rolę niż kiedykolwiek, bo zabudowa jest znacznie mniej gęsta 
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niż w miastach znanych z poprzednich odsłon, a i wspinanie uproszczono do przytrzymywa-

nia przycisku i wskazywania kierunku, w którym ma podążać bohater. Aleksios i Kassandra 

wchodzą po niemal gładkich ścianach niczym Peter Parker, nie męczą się przy tym, a spada-

jąc z wysokości, odnoszą obrażenia, ale właściwie nigdy nie giną. W Oddysey debiutuje tryb 

eksploracji, który zmienia sposób, w jaki znajdujemy kolejne cele misji. Zamiast wyraźnej 

pinezki na mapie, otrzymujemy wskazówki, gdzie powinniśmy się udać. W ten sposób gra 

zmusza nas, by poznać okolicę i uważniej przyglądać się nie tyle detalom, ile architekturze 

i charakterystycznym obiektom. Spowalnia to rozgrywkę, ale jeśli ktoś przeznaczył sobie na 

Odyssey dużo czasu, jest to zdecydowanie bardziej interesujący tryb gry niż z klasycznymi 

znacznikami. Nie sposób zresztą nie chcieć przyjrzeć się lepiej wirtualnej Grecji – mapa nie 

dość, że jest olbrzymia, to oferuje gigantyczną liczbę detali, miasta, które żyją i zmieniają się, 

niesamowitą przyrodę, z dzikimi zwierzętami (które oczywiście można oskórować) i zróżni-

cowaną roślinnością, a także z morzem, które przemierzamy na swojej galerze. Bitwy mor-

skie wróciły już w Origins, ale tam były jedynie krótkimi przerywnikami właściwej historii. 

Odyssey czerpie garściami z Black Flag (według mnie najlepszej odsłony serii), galera jest 

więc dużo bardziej użyteczna. Tu statek pozwala nie tylko walczyć, ale i podróżować, a do 

przedostawania się z jednej wyspy na drugą jest wręcz niezbędny. Można go ulepszać pod 

kątem walki i wytrzymałości, można też werbować do niego załogę. Mechanizm natych-

miast skojarzył się mi z Metal Gear Solid V, bo, aby pozyskać kogoś nowego, należy go 

ogłuszyć i przekonać do przyłączenia się do nas (nie liczcie na negocjacje, to kwestia wci-

śnięcia jednego przycisku). Nie trzeba jednak werbować załogi po każdej bitwie, by uzupeł-

nić straty – pozyskujemy jedynie przybocznych, którzy to dają nam różne premie podczas 

bitwy. Mechanizm jest więc bardzo prosty, dość mało znaczący i można go nawet pominąć. 

Świat gry można przemierzać też konno, co jest chyba najlepszą metodą na duże dystanse. 

Alternatywą jest szybka podróż pomiędzy punktami obserwacyjnymi, na które się wspięli-
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śmy, ale zostawiam to sobie na później, gdy będę czyścił mapę z zadań pobocznych, już po 

zakończeniu fabuły.

Z racji wykonywanej profesji bohater podejmuje się różnych zadań, niezależnie od tego, kto 

jest zleceniodawcą. Wcielamy się bowiem w najemnika, który przede wszystkim zarabia, 

zabijając ludzi na zlecenie. Fakt, przy okazji odzyskuje różne przedmioty, odkrywa miejsca 

i pomaga innym ludziom, jednak niemal każde zadanie w grze wymaga od nas walki. Mamy 

tu znane z poprzednich odsłon zdobywanie fortów i obozowisk, znajdowanie skrzyń czy też 

wspinanie się. Całkowitą nowością są bitwy, w których stajemy po stronie Aten lub Sparty 

– te staczane są pomiędzy dziesiątkami żołnierzy, pośród których lądujemy i my. Wcześniej 

możemy ułatwić sobie zadanie, zabijając przywódcę miasta, niszcząc zapasy i zabijając żoł-

nierzy. O dziwo, nawet wątek główny nie oferuje zbyt dużego zróżnicowania misji. System 

walki jest jednak na tyle dobry i zróżnicowany, że nie odczułem przesytu. Część zleceń da się 

też wykonać po cichu (i jest to nawet premiowane dodatkowym doświadczeniem), ale pole-

gają one głównie na eliminacji i kradzieży, więc i tak zostawiamy po 

sobie stos trupów. Ponadto wrogowie mają stałe ścieżki 

poruszania się i są durni jak zwykle – gdy zobaczą ciało, 

nie wszczynają zawsze alarmu, porzucają też poszu-

kiwania bohatera błyskawicznie, by po chwili poczuć 

wbijane między żebra ostrze. Po raz pierwszy Assassin's 

Creed oferuje rozbudowane dialogi i możliwość podej-

mowania wyborów. Większość dialogów i tak ma to samo 

zakończenie, niezależnie od poprowadzonej rozmowy, ale 

zwłaszcza w głównym wątku decyzje bohatera mają wpływ 

na dalszą fabułę (co więcej, gra ma kilka zakończeń). Dla 

przykładu, podczas jednej z rozmów ze zleceniodawcą 
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możemy zdecydować, czy go zabić, czy też darować mu i odejść. Jeśli się go pozbędziemy, 

odetniemy jedną ze ścieżek rozwiązania większej sprawy, gdy natomiast opanujemy gniew, 

ten ucieknie, a i tak rzucą się na nas jego żołnierze. Tu jednak będziemy mogli go odnaleźć 

i dowiedzieć się już znacznie więcej. Bardzo przypomina mi to Wiedźmina, w którym dialogi 

nie dość, że też były rozbudowane, to menu rozmów wygląda tu właściwie tak samo, jak 

w naszej polskiej produkcji. Jeśli obawiacie się drętwych rozmów, to macie trochę racji, bo 

w poprzednich odsłonach bywało różnie. Tym razem udało się stworzyć wciągającą histo-

rię z wyrazistym bohaterem, umiejącym i zachować powagę, i posługiwać się sarkazmem, 

a i odciąć się komuś, gdy zajdzie potrzeba. Pozostałe postacie wypadają różnie, choć zazwy-

czaj nie miałem ochoty przewijać dialogów. Od czasu do czasu przenosimy się też do cza-

sów współczesnych, ale trafiamy tam bardzo rzadko, a przedstawione tam wydarzenia są 

mało istotne. Główny wątek nie mógł się obejść bez stowarzyszenia, dla odmiany określo-

nego mianem Czcicieli (wszak zakon Templariuszy powstanie dopiero kilkaset lat później), 

z którym będziemy walczyć, nie zabrakło też bardzo stereotypowych postaci. Wszystko jed-

nak ze sobą gra, a dzięki dużej liczbie zadań pobocznych główny wątek nie męczy, gdy poja-

wiają się w nim znane z poprzednich odsłon motywy.
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Odyssey ma więcej wspólnego z gatunkiem RPG niż kiedykolwiek wcześniej. Bohater awan-

suje na kolejne poziomy, zdobywając punkty i stając się coraz silniejszy. Punkty są ważne, bo 

pozwalają rozbudować drzewko umiejętności – podzielono je na zdolności łowcy (związane 

z atakami dystansowymi), wojownika i asasyna (czyli skradaniem i atakiem z zaskoczenia). 

Rozwój następuje dość wolno, dlatego warto rozsądnie gospodarować punktami, w począt-

kowej fazie rozgrywki determinują taktykę, jaką możemy przyjąć podczas realizowania 

zadań, zwłaszcza jeśli wymagają one wyższego poziomu niż obecnie mamy. Różnica dwóch 

poziomów powoduje, że walka jest już naprawdę trudna, wyższa rozbieżność sprawia, że 

podejmowanie zlecenia nie jest dobrym pomysłem. To z jednej strony zrozumiały system, 

mający na celu ukierunkowanie gracza na konkretne zadania, z drugiej jednak strony umie-

ranie od dwóch ciosów przeciwnika, a następnie ubicie go bez trudu tym samym sprzętem 

po awansie o cztery poziomy wygląda nieco kuriozalnie. W grze wprowadzono też roz-

budowany system wrogich najemników, którzy mogą stanąć na naszej drodze. Jeśli grali-

ście w Śródziemie: Cień Mordoru, będziecie wiedzieć od razu, o co w nim chodzi. Świat gry 

przemierzają najemnicy o różnych cechach, słabościach i mocnych stronach. Z racji tego, 

że robimy mnóstwo złych rzeczy, zdarza się nam zdenerwować kogoś na tyle mocno, że 

wyznaczy nagrodę za naszą głowę. Wtedy też zaczynają nas ścigać najemnicy, a im więcej 

sobie nagrabimy, tym więcej ich jest i tym są silniejsi. Wyjścia z sytuacji mamy aż trzy: zapła-

cić zadośćuczynienie, pokonać najemników bądź zabić zleceniodawcę. Wspominałem już, że 

bohater nie jest krystalicznie czystą postacią o dobrych intencjach? Nie? No to wspominam 

– dużo bliżej mu do Edwarda Kennwaya z Black Flag niż do Altaira czy Bayeka.

Ubisoft ma niesamowitą zdolność kompresowania miast i krajów do formatu dającego zmie-

ścić się w grze, nie pozbawiając ich jednocześnie klimatu i charakterystycznych cech. Nie 

inaczej jest w przypadku Grecji, która nie dość, że piękna i zróżnicowana, to nie sprawia też 

wrażenia sztucznie zmniejszonej na potrzeby gry. To prawdopodobnie zasługa podróżowa-

nia statkiem – dzięki niemu Kefalonia, w której zaczynamy, wydaje się odległa, gdy podró-

żujemy po innych krainach. Gra wykorzystuje wszystko, co oferują współczesne konsole, 

jest i 4K i HDR, ale z uwagi na to, że grałem na PlayStation 4, nie mogłem ich doświadczyć. 

Pomimo ogromnego świata i mnóstwa detali, gra zazwyczaj działa płynnie, choć potra-

fiła losowo stracić płynność przy gwałtowniejszym ruchu kamery. Na pochwałę zasługują 

modele postaci i ich animacja, jedynym, co można było zrobić wyraźnie lepiej, jest mimika 

twarzy. Główna postać ma ją na dobrym poziomie, ale pozostali rozmówcy momentami 

poruszają ustami w sposób nieprzystający do żadnego języka. Dialogi w grze są dostępne 

w kilku językach, w przypadku angielskiego aktorzy starają się mówić z akcentem stylizo-

wanym na grecki. Brzmi to różnie, ponownie mam wrażenie, że skupiono się na głównym 
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bohaterze, bo jako jedyny konsekwentnie trzyma się akcentu. Nie sposób nie wspomnieć 

o muzyce – uważam, że jest ona najbardziej dopracowanym elementem oprawy audiowi-

zualnej, tak dobrze buduje klimat opowieści. Nieodłącznym elementem serii są też błędy, tu 

niestety nie obyło się bez odstępstw. Postacie potrafią utknąć na jakimś obiekcie, poruszać 

się po dziwnych ścieżkach (na przykład przechodząc po skrzynce, zamiast ją obejść), a cza-

sem i nie widzieć też bohatera lub zobaczyć go przez obiekt. Momentami kuleją też anima-

cje dobijania wrogów, bohater potrafi wbić ostrze obok leżącego na ziemi wroga, a z jego 

klatki piersiowej i tak wesoło siknie krew. Nie są to rażące błędy, uniemożliwiające roz-

grywkę, ale z powodu tego, jak często widzimy niektóre animacje, poprawienie ich byłoby 

bardziej niż wskazane.

Formuła Assassin's Creed, jakie znaliśmy przed Origins, wyczerpała się całkowicie. Pomimo 

to, że nowe odsłony kontynuują historię, robią to w zupełnie inny sposób. Odyssey wzięło 

z Origins to, co działało, dokładając jednocześnie kilka nowych mechanik i stawiając bardziej 

na fabułę i walkę. Efekt? Najlepszy Assasin's Creed, jaki widziałem (a ograłem każdą dużą 

odsłonę, nie kończąc jedynie Revelations i Syndicate), a także jedna z najlepszych gier akcji 

dostępnych na tę generację konsol. Wiem, że kierując poczynaniami Aleksiosa, spędzę z nią 

jeszcze wiele godzin, co w obliczu ostatnich premier powinno być mocną rekomendacją.

Ocena:       

Assassin's Creed: Odyssey



lead

Poznań Game Arena 2018

P AT R Y C J A  R U D N I C K A

W drugi weekend października Poznań został opanowany przez cosplayerów oraz fanów gier 

i technologii. Normalnym widokiem był Deadpool jadący tramwajem lub Kylo Ren z Ezio (Assassin’s 

Creed) zamawiający kawę i ciastko w kawiarni mieszczącej się w pobliżu Targów Poznańskich. Stało 

się tak za sprawą odbywającej się tu co roku imprezy Poznań Game Arena. 

@ i P a t r y c j a R
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Poznań Game Arena 2018  |  Patrycja Rudnicka

https://twitter.com/iPatrycjaR
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PGA odbywa się już od 2004 roku, kiedy to połą-

czone były z najstarszymi targami informatycz-

nymi w Polsce – Infosystem. Prezentacje nowych 

gier i turnieje przyciągnęły tylu fanów rozrywki 

multimedialnej, że organizatorzy postanowili 

organizować je osobno. Ten rok był rekordowy 

pod względem odwiedzających – przez imprezę 

przewinęło się ponad 76 tys. osób.

Poznań Game Arena rozpoczęło się w piątek 12 

października od konferencji poznańskiej firmy 

Inea. Największy w Wielkopolsce dostawca inter-

netu zapowiedział wprowadzenie do swojej 

oferty symetrycznego łącza 10 Gb/s (więcej info: 

https://imagazine.pl/2018/10/13/inea-wprowadza-

-synchroniczne-lacze-10gb-s/). Następnie zaczęły 

się turnieje i prezentacje gier.

PlayStation w swojej strefie położyło nacisk na 

VR. Można było zagrać w Astrobot oraz Firewall. 

Wybrałam to drugie. Choć mam w domu PS VR, 

z braku czasu skorzystałam z niego do tej pory 

może trzy razy i jeszcze nie zdarzyło mi się zagrać 

w strzelankę. Wrażenia niesamowite, problemem 

jest tylko to, że choć nasza postać chodzi (za 

pomocą pada) to my musimy stać w miejscu. Na 

początku skręcając podczas przechodzenia przez 

drzwi, prawie się przewróciłam. Szalejący błędnik 

jednak szybko się przyzwyczaja. Poza tym rozsta-

wione były stanowiska z Call of Duty Black Ops 4, 

grą, która miała światową premierę i wzbudziła 

wiele emocji wśród graczy. Również zaliczam 

się do fanów CoD i już się nie mogę doczekać 

momentu, aż gra pojawi się na mojej konsoli.

Poznań Game Arena 2018
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XBOX za to mocno cisnął Forza Horizon 4, czemu 

się nie dziwię. Gra jest bardzo grywalna, a grafika 

przecudna. W niektórych momentach aż czło-

wiek nie wierzy, że to grafika komputerowa, a nie 

film. Dodatkowo na specjalnych stanowiskach 

z kamerkami premierowo można było potańczyć 

do Just Dance 2019.

Dość mocno zaskoczyło mnie Nintendo 

z ogromną strefą LABO. Poza tym promowany 

był głównie Switch, na którym można było zagrać 

premierowo w Diablo III oraz m.in. w Fortnite, 

Zeldę, Super Mario Odyssey, Donkey Kong 

Country Tropical Freeze, Bayonetta 2 i Splatoon. 

Na targach odbyły się także przedpremie-

rowe pokazy Tom Clancy’s The Divisions II oraz 

Assassin’s Creed Odyssey.

PGA to nie tylko pokazy gier, ale także rozgrywki 

na żywo. Komputronik Gaming oprócz sklepu, 

gdzie można było zakupić ze sporym rabatem 

wybrane sprzęty, zorganizował turnieje z Lenovo 

– Fortnite i Forza Horizon 4 oraz z Samsungiem 

– V-Rally Championship. LG z kolei rozstawiło kil-

kadziesiąt stanowisk do CS:GO. A na wielkiej sce-

nie zbudowanej przez X-KOM można było śledzić 

ESL Mistrzostwa Świata prowadzone przez Kingę 

Kujawską. 

Jedna z hal była przeznaczona na tzw. Indie 

Games, czyli gry z niezależnych małych studio 

developerskich. Stacjonowała tu m.in. Poznańska 

Gildia Graczy, zrzeszająca zarówno fanów gier, 

jak i ich twórców. W tej hali moją uwagę zwró-

ciło małe stoisko Bold Pixel i ich retro gra w stylu 
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point-and-click Back to 1998, w którą można było 

przedpremierowo zagrać.

Przez cały czas trwania targów pomiędzy sto-

iskami przechadzali się youtuberzy oraz cosplay-

erzy, z którymi można było sobie porozmawiać 

i zrobić zdjęcie.

Kolejna edycja Poznań Game Arena odbędzie 

się 25–27 października 2019 jak zawsze na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. To z kim 

z Was się zobaczę za rok?

PORADY
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tytuł

Narzędzie to jest bardzo pomocne z wielu względów. Przede wszystkim 

pomaga przeanalizować nam, do czego najczęściej używamy naszego iUrzą-

dzenia lub iUrządzeń, gdyż wszystkie powiązane jednym Apple ID urządzenia 

będą brane pod uwagę. Wykresy pokażą nam, w jakiej części dnia lub tygodnia 

korzystaliśmy z danej kategorii aplikacji. Pod wykresami natomiast znajdują 

się zestawienia aplikacji najczęściej używanych. Czas przed ekranem pokazuje 

także ilość aktywacji ekranu i przychodzących powiadomień. Na tej podstawie 

szybko można odnaleźć pozycje, które zabierają nam najwięcej czasu. I o ile nie 

służą nam do pracy, możemy ustawić im limity czasu korzystania czy też wyłą-

czyć powiadomienia.

iOS 12 i czas przed ekranem

iOS 12 i czas przed ekranem

M A C I E J  S K R Z Y P C Z A K @ m c s k r z y p c z a k

iOS 12 i czas przed ekranem  |  Maciej Skrzypczak

Spośród wielu nowości, jakie pojawiły się w iOS 12 na uwagę z pewnością 

zasługuje nowa funkcja – Czas przed ekranem.

https://twitter.com/mcskrzypczak
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Narzędzie to pozwala nam także usta-

lić tzw. Czas bez urządzenia, gdzie 

ustalamy harmonogram, w czasie któ-

rego dostępne będą tylko dozwolone 

aplikacje i połączenia telefoniczne. 

Może to być dobra metoda na to, 

żeby w nocy nie marnować czasu na 

niepotrzebne zajęcia, a zająć się na 

przykład regeneracyjnym snem.

Jakkolwiek by jednak funkcja Czas 

przed ekranem pożyteczna nie była, 

znajdzie się pewnie grono osób, które 

nie chciałyby, żeby telefon zbierał 

o nich tyle informacji. Istnieją rów-

nież pogłoski, że narzędzie to samo 

w sobie zwiększa nieco pobór ener-

gii iUrządzenia, co skutkuje krótszą 

pracą na baterii. W takich przypad-

kach być może zdecydujecie się 

wyłączyć tę funkcję. Aby to zrobić, 

należy w Ustawieniach wybrać Czas 

przed ekranem i zjechać na sam dół, 

gdzie znajduje się przycisk Wyłącz 
Czas przed ekranem. Po jego wska-

zaniu pojawi się monit, w którym 

potwierdzimy swoją decyzję. Od 

tego momentu iUrządzenia nie będą 

monitorowały czasu spędzonego 

nad poszczególnymi aplikacjami.

iOS 12 i czas przed ekranem

Felietony
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Pamiętnik szantażystki

K I N G A  O C H E N D O W S K A

Zapłać mi, to nie opublikuję tej książki – takie żądanie zawierał list, który Chrisann Brennan wysłała 

do Steve’a Jobsa w grudniu 2005 roku. 25 milionów dolarów wystarczy.

@ s a n t e e76
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B„Bite in the Apple”, napisana przez Chrisann Brennan, to pozycja z 2013 roku, nie 

należy więc do najnowszych. Jej ważkość dla próby odkrycia, jakim człowiekiem był 

Steve Jobs, nie jest merytoryczna i zdecydowanie nie w takim kształcie była przez 

autorkę zamierzona. Chrisann Brennan usiłowała przedstawić się jako ofiarę, niero-

zumianą i krzywdzoną nie tylko przez Steve’a, ale również jego znajomych, współ-

pracowników, a nawet przewodnika duchowego – Kobuna. Osiągnęła efekt wręcz 

odwrotny i nikogo nie powinno dziwić, że jej córka, Lisa Brennan-Jobs, prosiła, by 

zrezygnowała z publikacji. Nie dlatego, że książka mogłaby zaszkodzić reputacji 

Steve’a Jobsa, lecz po to, by oszczędzić matce poniżenia i kompromitacji.

Zazwyczaj, pisząc recenzję, staram się ujawniać jak najmniej treści książki, żeby nie 

psuć czytelnikowi przyjemności z lektury. W tym przypadku nic nie wiąże moich 

rąk ani języka, bo uważam, że tylko masochista dobrowolnie zajrzałby do tej pozy-

cji. Można ją określić jednym zdaniem: „Strefa mroku”. Jeśli pamiętacie ten słynny 

serial, to wiecie, że na początku wszystko wygląda zupełnie normalnie. Z czasem, 

tu i ówdzie pojawiają się elementy, które zaburzają rzeczywistość, by w końcu sza-

leństwo zawładnęło ekranem. Nie inaczej jest z książką Chrisann Brennan, która 

zaczyna się jak każdy pamiętnik. Na początku wydaje nam się, że niepasujące ele-

menty to zwykły brak literackiej ogłady, patrzymy więc na nie przez palce. Jednak 

im dalej w las, tym ciemniej. Na koniec lektury czytelnik zostaje z dwiema wersjami 

opowieści – tą, którą napisała Brennan i tą, którą podpowiada logika. Wnioski są nie-

stety smutne i niezamierzone przez autorkę. Wbrew jej intencjom po przeczytaniu 

książki nie zaczniemy współczuć samotnej matce – wręcz odwrotnie. Nasza sympa-

tia do Steve’a Jobsa wzrośnie. Zrozumiemy bowiem, że przez całe swoje życie musiał 

po części funkcjonować w świecie, który wyśnił zaburzony umysł Chrisann Brennan.

Mówiąc o sobie, Chrisann odnosi się przede wszystkim do swojej artystycznej 

natury i ezoterycznej duchowości. Jest mądra, łagodna i podąża ścieżką oświece-

nia. Nie zajmują ją przyziemne sprawy, nie przykłada wielkiej wagi do pieniędzy. 

Interesuje ją wyłącznie wnętrze człowieka i artystyczno-duchowa ekspresja. Steve 

Jobs zawładnął jej sercem, bo był „takim uroczym chłopcem” i od razu połączyła 

ich „głęboka więź”. Nie dostrzega żadnej sprzeczności w tym, że prawie od samego 

początku opowieści powtarza, że nie rozumiała „ani jednego słowa z tego, co do 

niej mówił”. Gdy kiedyś wspomniał, że Szekspir był oświecony, kilka lat zajęło jej 

Pamiętnik szantażystki



   /   FELIETONY   /   183

zrozumienie, co miał na myśli i dlaczego użył tego „wschodniego” określenia w sto-

sunku do angielskiego poety. Sformułowania takie jak „nie rozumiałam, co do mnie 

mówi” ścielą się w książce gęsto i nie są podstawą do refleksji. Można odnieść wraże-

nie, że kilkadziesiąt lat później Chrisann nadal nie rozumie, a jeśli próbuje zinterpre-

tować słowa czy zdarzenia, robi to w absolutnie nieracjonalny sposób. 

Nie jest również tak uduchowiona, jak chciałaby, żebyśmy o niej myśleli. W jednym 

z wczesnych rozdziałów rozwodzi się nad tym, jak bardzo nie lubiła Steve’a Wozniaka. 

Gdy dwóch Steve’ów przebywało razem, czuła się wykluczona i nie wiedziała, jak się 

zachować. Nic w tym dziwnego, skoro nie wiedziała, o czym rozmawiali. Pewnego 

dnia jej i Jobsowi zostało niewiele pieniędzy. Wierciła mu o to dziurę w brzuchu, więc 

Steve, zirytowany, wyjął z kieszeni to, co im zostało i wyrzucił do morza. Tydzień póź-

niej przyjechał Woz i podrzucił Jobsowi kilkaset dolarów ze sprzedaży „blueboxa”. 

Wtedy doszła do wniosku, że „ten Wozniak może wnieść w ich życie coś dobrego”. 

Następnie przyznała się bez skrępowania, że myślała wtedy, że Woz przyniósł te pie-

niądze z dobroci serca, bo nie miała pojęcia, że pracowali nad blueboxami razem. 

To kolejny z ciągle przewijających się motywów – Brennan, pomimo upartego 

twierdzenia, że łączyła ją z Jobsem „głęboka więź”, co chwila wyznaje, że nigdy nie 

interesowała się tym, co Steve robił. Słuchała go czasem z rozdziawionymi ustami, 

kontemplując „jak on pięknie mówi”, ale bez próby rozumienia o czym. Zarówno 

na początkowym, jak i kolejnych etapach znajomości upierała się przy swojej nie-

zwykłej interpretacji zdarzeń. I za każdym razem „lata zajmowało jej zrozumienie, 

o co mogło chodzić” w konkretnej sytuacji. Do tego krytykowała niemiłosiernie 

rodziców Jobsa i ich brak wykształcenia, z pogardą wypowiadała się na temat ich 

„małomiasteczkowych” zwyczajów. Za przyjaciół uznawała tych, którzy byli w sta-

nie wyciągnąć od Steve’a pieniądze – do tego grona zaliczała się m.in. jego siostra, 

Mona Simpson. Sama jednak uważała, że w zamian za krzywdy, jakich doznała, 

Steve powinien ją utrzymywać. 

Jak na osobę uduchowioną, Brennan bardzo często używa słowa „ja” i dużo mniej 

przejmuje się swoją córką, której uparcie używa jako argumentu, nie osoby. Zupełnie 

nie rozumie również, że obowiązek ojca dotyczy dziecka, a nie matki. Umyka to jej 

uwadze, mimo że dokładnie taką informację przekazał jej jeden ze znajomych. Jobs 

miał stwierdzić, że dawałby dziecku dużo więcej, gdyby nie oznaczało to utrzymywa-

nia Chrisann. Co ciekawe, nawet gdy wartość Steve’a zaczęła być liczona w milionach 
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dolarów, żaden prawnik nie chciał zająć się jej roszczeniami. W końcu jeden z zaprzy-

jaźnionych adwokatów wyjaśnił jej, że sąd nie uzna pozwu, jako że Steve zawsze pła-

cił jej więcej, niż zostało zasądzone. W ostatnich latach było to dobrze ponad 2000 

dolarów miesięcznie, nawet wtedy, kiedy Lisa mieszkała z nim i Loreen Powell. Do 

tego przez wiele lat wynajmował im lokum, kupił samochód i w końcu dom – ten, 

który Brennan w końcu sprzedała. Zapłacił też za jej studia i uregulował długi. Sama 

nigdy nie potrafiła zadbać ani o siebie, ani o swoją córkę, prawdziwą pracę podejmo-

wała okazjonalnie. Brennan nie rozumie, dlaczego Steve krzyczał na nią i domagał 

się, żeby w końcu „coś ze sobą zrobiła”. Nie rozumie, dlaczego zapraszał ją na ważne 

wydarzenia związane z Apple, gdzie przewijały się grube ryby, a potem wcale z nią 

nie rozmawiał. Chrisann jest przekonana, że wynikało to z tego, że była jedyną praw-

dziwą miłością Steve’a, a on nie potrafił poradzić sobie z emocjami. Nie przychodzi 

jej do głowy, że zapraszał ją, bo miał nadzieję, że nawiąże kontakty, które pozwolą jej 

funkcjonować w miarę niezależnie. Ani też to, że krzyczał na nią, bo widział, że żyje 

w wyimaginowanym świecie, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 

Sposób postrzegania świata i zdarzeń zaprezentowany przez Chrisann Brennan 

jest rozbrajający, patrzymy bowiem przez okulary rozpuszczonego, egoistycznego 

dziecka, które nie dostrzega niczego, poza czubkiem własnego nosa. Gdyby chcieć 

opowiedzieć historię, którą podpowiada logika, byłaby ona krótka i brutalna.

Młody chłopak poznał młodą dziewczynę. Jak wielu ludzi przed nimi i po nich, nie 

zastanawiali się, czy do siebie pasują i jaką mają przed sobą wspólną przyszłość. 

Dorastali w erze dzieci kwiatów i wschodnich filozofii, które zawładnęły umysłami 

ludzi Zachodu. Wydawało im się, że to element, który ich wiąże. I jak to bywa w takich 

historiach, oboje się pomylili. Jedynym elementem, który ich wiązał, był seks. On 

zaczął się rozwijać, ona pozostała zamknięta w umyśle niedojrzałej siedemnastolatki. 

On miał nadzieję, że jeśli wskaże jej drogę, ona zacznie dorastać. Ona uznała, że się 

nad nią znęca i „zupełnie nie rozumiała”, co do niej mówi. Jako głęboką niesprawiedli-

wość odbierała fakt, że wszyscy ludzie z otoczenia Jobsa odradzali mu związek z nią 

i sugerowali zerwanie kontaktów. Mimo tego ganiała za nim po całych Stanach i zaszła 

w pierwszą ciążę, którą usunęła. Następnie, kilka lat później, zaszła w kolejną ciążę 

i postanowiła zatrzymać dziecko. Nie od razu jednak, bo rozpisuje się, jak przez całą 

ciążę i po narodzinach Lisy ciągle zastanawiała się, czy aby nie oddać jej do adopcji. 

Czytelnik może wyobrażać sobie, jakie wrażenie wywarło to na jej córce. Reszta historii 

to niekończone się pasmo rozczarowań związanych z tym, że Steve nie wywiązywał się 
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należycie ze swoich zobowiązań, o powinien przybyć niczym rycerz na białym koniu 

i zaopiekować się Chrisann i córką, chociaż tą drugą tylko przy okazji. Skoro tak się nie 

stało, Brennan postanowiła, że musi zadbać o swoje utrzymanie i postanowiła napisać 

książkę, traktującą o życiu z Jobsem.

Proces twórczy trwał przez kilka lat i była to „praca na cały etat”. W tym czasie zdą-

żyła dojść do wniosku, że należy się jej od Jobsa dużo więcej. W grudniu 2005 roku 

wysłała do niego list, stawiając w nim ultimatum – albo Steve zapłaci jej 25 milionów 

dolarów, albo ona wyda tę książkę. Dla równego rachunku dorzuciła też 5 milionów 

dla Lisy, bo ona przecież w tej całej historii nie była najważniejsza. Jobs odpisał jej, że 

nie najlepiej reaguje na szantaż. Chrisann to jednak nie powstrzymało. Artykuł opisu-

jący to wydarzenie znajdziecie tutaj (wersja anglojęzyczna). 

Książka, którą z takim zapałem pisała Brennan, urywa się dość gwałtownie, w zaska-

kującym momencie, gdy nic na to nie wskazuje. Po urwaniu historii i kilku naprędce 

skleconych zdaniach podsumowania przenosimy się od razu do momentu, gdy Lisa 

informuje matkę o śmierci Jobsa. Brennan nie uczestniczyła w pożegnaniu Steve’a, 

chociaż początkowo wymusiła zaproszenie na prywatną ceremonię pogrzebową. 

Zaproszenie zostało następnie cofnięte w związku z tym, że zaraz po jego śmierci 

udzieliła wywiadu dla magazynu „Rolling Stones” i zamieściła w nim niepochlebny 

esej na jego temat. 

Brennan zaczęła chorować i nie wiedziała, jaka jest przyczyna jej dolegliwości. Z wła-

ściwą sobie nieumiejętnością rozpoznawania rzeczywistości, dopiero pod wpływem 

znajomych „zaczyna rozumieć”, że cierpi w związku z żałobą i tym, że tyle spraw 

zostało pomiędzy nimi nierozwiązanych. Udaje się więc do domu, kładzie do łóżka 

i nawiązuje duchową więź z Jobsem, który „pokazuje jej prawdę o łączącej ich miłości”. 

Początkowo jako dwa odrębne byty, zlewają się następnie w jedną, ezoteryczną 

istotę. Dostrzegają kulę światła – słońce wielkości piłki plażowej, które porusza się po 

niebie jak igła drukarki. Bez względu na jej położenie, nic nie rzuca cienia, mimo że 

każde źdźbło trawy zalane jest słonecznym blaskiem. Steve popłakuje, ale jednocze-

śnie jest szczęśliwy. Dzielą wszystkie stany – szczęście i smutek, radość i ból, prawdę 

i stratę. Gdy w końcu nie może już utrzymać koncentracji i połączenie pomiędzy nią 

i Jobsem zaczyna słabnąć, kula światła szybuje w górę i staje się zachodzącym słoń-

cem, które powoli skrywa się za horyzontem.
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Tego się nie spodziewaliście, prawda? A przecież uprzedzałam, że ta książka to praw-

dziwa „Strefa mroku”.

Skończywszy lekturę, przez jakiś czas przebywałam w stanie oszołomienia. 

Zweryfikowałam też tekst z kilkoma anglojęzycznymi znajomymi, bo nie mogłam 

uwierzyć, że ktoś mógłby opublikować coś takiego i nie umrzeć przy tym ze wstydu.

Następnie, w odruchu intelektualnej obrony, postanowiłam poszukać więcej infor-

macji na temat Chrisann Brennan. Wymyśliłam bowiem sobie, że skoro ona jest 

artystką, to może właśnie sztuka, którą tworzy, usprawiedliwia jej szaleństwo. 

Niestety, sieć nie dostarcza wielu informacji na ten temat – Brenann-artystka w inter-

necie nie istnieje. Nikt nie sfotografował jej obrazów. Nie można ich nawet kupić 

– próbowałam! Znalazłam dwa przykłady, żaden z nich jednak nie usprawiedliwia 

tego spektakularnego szaleństwa. Pierwszy to słabej jakości podgląd, który możecie 

zobaczyć tutaj, drugi pojawia się w tle jej wypowiedzi dla Google Talk. Zgadnijcie, 

jakie stwierdzenie pada z jej ust jako pierwsze? Otóż, zgodnie z konwencją książki, 

jest to: „Nie wiem, co Steve Jobs stworzył”. Sami wyciągnijcie wnioski. 

Podsumowując lekturę, mogę stwierdzić, że momentów ze „Strefy mroku” jest 

bez liku.

Wszystko to możemy okrasić garścią soczystych szczegółów, z których jeden 

pozwolę sobie przytoczyć na zakończenie – Brennan opisuje, jak Steve, będąc już 

mężem Laureen Powell, dzwoni do niej, by podziękować jej za te wszystkie noce, 

które razem spędzili, bo nigdy potem nie miał tak dobrego seksu. To przytyk do 

Laureen, która była według niej „niezwykle dziwną kobietą” – pewną siebie, dobrze 

ubraną, prowadzącą własny biznes i niezależną. Chrisann twierdziła, nigdy w życiu 

nie spotkała takiej kobiety. Nie przeszkodziło jej to jednak, by również od niej zażą-

dać zadośćuczynienia. Po śmierci Steve’a Chrisann napisała do Laureen Powell, by 

ta naprawiła to, czego za życia nie naprawił Steve, oczekując finansowej rekompen-

saty. Laureen ani jej prawnicy nie odpowiedzieli na jej żądania, a Brennan opubliko-

wała książkę, w której zaszyła „prezenty” na pożegnanie. Zarówno dla Laureen, jak 

i rodziny Steve’a, bliższych i dalszych znajomych czy kolegów z pracy. Dokładnie tak, 

jak zrobiłaby to każda uduchowiona, łagodna i mądra artystka. 

Książki nie polecam.

Pamiętnik szantażystki

https://www.paloaltoonline.com/calendar/#!/details/Conscious-Creating-An-Information-Evening-with-Chrisann-Brennan/2946891/2016-12-14T19
https://youtu.be/O-YqzpfGGCY


Doktor Google

W dzisiejszych czasach naukowcy nie są do niczego potrzebni. Wystarczy zapytać Doktora Google.
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ŚŚwiat jest dziwny. Istnieją w nim ludzie, którzy całe życie spędzają na prowadze-

niu laboratoryjnych badań tylko po to, żeby rozwiązać jeden drobny problem. 

Na przykład próbują się dowiedzieć, w jaki sposób jakiś enzym lub jego brak 

wpływa na nieznany nikomu bliżej gatunek rośliny tropikalnej. Zupełnie nie wia-

domo, po co to robią, skoro o wszystko wystarczy zapytać Google. Po co się tak 

męczą i psują oczy, czytając skomplikowane naukowe wywody? W dzisiejszych 

czasach to nikomu niepotrzebne, bo z łatwością można znaleźć odpowiedź na 

Yahoo Answers albo krótki filmik na YouTube.

Ten temat wraca jak bumerang, bo złości mnie internet. Zdaję sobie sprawę 

z tego, że sami sobie na to zapracowaliśmy – w końcu to my uparcie powtarza-

liśmy: „Zapytaj Wujka Google!”. Powtarzaliśmy, aż się doigraliśmy, chociaż wcale 

nie to mieliśmy na myśli – taka złośliwość rzeczy martwych, a właściwie wpó-

łożywionych. Bo przecież internet to nie tylko martwe, połączone serwery, ale 

również ludzie. A ci są raczej żywi.

Dobrotliwy Wujek Google zrobił w tym czasie doktorat i habilitację we wszyst-

kich możliwych dziedzinach oraz kilku takich, które wcześniej nie istniały. Można 

śmiało powiedzieć, że wiedza zapisana w bitach i bajtach zawiera odpowiedzi 

na wszystkie pytania. Brakuje tylko jednego – algorytmu interpretacji. Coraz 

częściej zastanawiam się nad tym, co możemy zrobić, żeby internet nie stał 

się noblowskim dynamitem, który przejdzie do historii jako wieczny wyrzut 

sumienia. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że internet jest zły – pomaga nam 

przecież na co dzień, w każdej prostej i skomplikowanej czynności. Ma jednak 

ciemną stronę i nie jest nią wcale Dark Web.

Kiedy postanowiliśmy, że internet będzie wolny i ogólnie dostępny, założyliśmy, 

że człowiek będzie w stanie ogarnąć zawartą w nim wiedzę i właściwie ją zinter-

pretować. Wydawało nam się, nieznośnie naiwnie, że następować będzie ciągły 

intelektualny rozwój ludzkości i będziemy się stawać coraz mądrzejsi. Nie prze-

widzieliśmy, że wystarczy jedno złe ziarno, żeby popsuły się całe plony. Stajemy 

więc teraz przed problemem na największą, bo światową skalę. Jak zatrzymać 

regres intelektualny spowodowany przez internet?

 Doktor Google
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Nie ma żadnego regresu! – zakrzyknie publiczność, z którą pozwolę się sobie 

stanowczo nie zgodzić. Internet składa się z wielu poziomów i niestety, to, co 

widać gołym okiem, nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co drzemie pod 

powierzchnią. Wszyscy się zgadzamy, że sieć jest świetna do codziennych czynno-

ści. Dzięki niej kontaktujemy się szybciej i efektywniej, wysyłamy maile, niektórzy 

nie muszą nawet pojawiać się w biurze – wszystko można zrobić, nie wychodząc 

z domu. Mamy bankowość elektroniczną i zakupy przez internet. Mamy też dosko-

nałe źródło wiedzy. Problem polega na tym, że nie mamy najmniejszej nawet 

kontroli nad tym, w jaki sposób owa wiedza się rozprzestrzenia, ani nad tym, czy 

jest adekwatna do rzeczywistości. Dzięki temu nie to jest prawdą, co jest zbadane 

i potwierdzone naukowo, ale to, co jest zaprezentowane prościej i przystępniej. 

Tym, czego nie można nazwać wywodem naukowym, jest prostota i przystęp-

ność. Żeby zrozumieć, o czym w nim mowa, trzeba mieć chociażby najbardziej 

podstawową wiedzę w danym temacie. Jeśli jej zabraknie, zamiast rzetelnej wie-

dzy pojawia się streszczenie tego, co ktoś zrozumiał z tego, co przeczytał. To, co 

sprawia, że martwię się o potencjalne niebezpieczeństwo w sieci, to błyskawiczne 

rozprzestrzenianie się informacji, które można dowolnie zinterpretować. Gdyby do 

zdobycia wiedzy wystarczyło przeczytanie tekstu, nie potrzebowalibyśmy nauczy-

cieli i wykładowców, nie byłoby konieczności spędzania na studiach długich lat. 

Wiedza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła – wszystko zależy od tego, jakim 

doświadczeniem dysponuje człowiek, który ją przyjmuje.

Weźmy kilka najprostszych przykładów – na przykład zastępowanie lekarza 

Doktorem Google. Coraz częściej pojawiają się przypadki ludzi, przychodzących 

do lekarza i domagających się konkretnej diagnozy i określonych leków, bo tak 

przeczytali w internecie. I za nic nie da się im wytłumaczyć, że nie mają danego 

schorzenia, więc te medykamenty nie są im potrzebne. Jeśli nie dostaną ich na 

oficjalną receptę, kupią je sobie w sieci, pomimo obostrzeń. Kto nie pomoże 

człowiekowi w potrzebie?

 Doktor Google

To, co sprawia, że martwię się o potencjalne niebezpieczeństwo 

w sieci, to błyskawiczne rozprzestrzenianie się informacji, które 

można dowolnie zinterpretować. 
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Albo inny przykład: radykalizacja poglądów. Jeśli poczytacie filozofów, zwolen-

ników nazizmu, komunizmu, dyktatury czy prawicowego nacjonalizmu, znaj-

dziecie w nich piękne słowa i szlachetne idee. Żeby zrozumieć, dlaczego są tak 

niebezpieczne, potrzebna jest dodatkowa wiedza, w którą uzbrojony musi być 

odbiorca treści. Jeśli jej nie posiada, może ulec złudnemu urokowi populizmu. 

Tak przedstawione idee rozprzestrzeniają się w internecie z prędkością wiatru, 

a trudno jest zebrać rozsypane na wietrze pióra. To wiemy już z bajek dla dzieci.

To samo możemy powiedzieć o większości popularnych tematów – od tak try-

wialnych, jak diety i lifestyle, do tak poważnych, jak życie i zdrowie naszych 

najbliższych. I nikt nie wie, jak zatrzymać tę rozpędzoną machinę, w którą 

raz tchnęliśmy życie i która teraz porusza się samoczynnie, niczym perpe-

tuum mobile. Kiedyś powiedziano by, że owładnęła nami buta i ignorancja, 

że odrzucamy naukowców i myślicieli jako źródła naszej wiedzy i światopo-

glądu. I trudno temu zaprzeczyć. Wypowiadając się, powinniśmy być politycz-

nie poprawni i stonowani, ale to wszystko to tylko bzdurna zasłona dymna. 

Jako społeczeństwo staliśmy się bandą ignorantów, przekonanych, że pozja-

daliśmy wszystkie rozumy. Nasze dzieci nie dopuszczają do świadomości 

faktu, że internet może się mylić. Wyrasta nam nowe pokolenie, to które za 

chwilę zastąpi nas, dorastające w przekonaniu, że wiedza jest binarna i daje się 

zawrzeć w kilku prostych zdaniach. Ignorując przy tym wszystkich tych, którzy 

spędzając długie lata nad probówkami, u schyłku kariery nadal nie są pewni, 

czy dany enzym robi jakąś różnicę.

Gdy szukamy w internecie starych materiałów, okazuje się, że coraz trudniej je 

odnaleźć. Boję się za przyszłe pokolenia, że olbrzymia część rzetelnej wiedzy znik-

nie w otchłani niepamięci i cofniemy się o kilka dekad w rozwoju intelektualnym, 

podczas gdy technologia ciągle przyspiesza. Oczyma wyobraźni widzę bezmyślne 

drony, sterowane małymi chipami, niezdolne do samodzielnej oceny sytuacji. Nikt 

wtedy nie będzie pamiętał, że wszystko zaczęło się od Wujka Google.

Może tak bez związku dodam, że witamina C leczy tylko niedobór witaminy C 

i nie ma znaczenia w przeziębieniach. 

Zapytajcie doktora Google.

 Doktor Google



Dyspozycyjna wolność

Jeśli weźmiecie do ręki większość motywacyjnych tekstów – tych zbudowanych na fundamencie: 

„Możesz wszystko, ale od czego zaczniesz?” i tych ledwo stojących na zgliszczach: „Innym się udało, 

ale ciężką pracą dojdziesz do tego, co oni!” – pojawi się jeden wspólny mianownik. Jest nim czas.
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K R Z Y S Z T O F  S E B A S T I A N  K O Ł A C Z @ k o l a c z k r z y s z t o f

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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K„Kiedy coś zmienisz?”, „Prędzej czy później odnajdziesz pasję!”. Bardzo mało 

osób pyta nas: „Co dziś masz? Co jest dla Ciebie ważne?”. Nie w perspektywie 

pięciu czy dziesięciu lat, ale wczoraj, jutra, tygodnia. Fascynujemy się takimi 

obrazami, jak „Wszystko za życie” (ang. „Into the Wild” – nie pytam tłumacza, co 

brał przy tym tytule), historią samotników, którzy w akcie sprzeciwu wobec kon-

sumpcjonizmu spalili pieniądze i zamieszkali na łonie Natury, a nawet – powo-

łaliśmy do życia plemię Cyfrowych Nomadów. Ludzi, którzy nie mają stałego 

miejsca pracy ani domu. Mają MacBooka, iPhone'a i co tam jeszcze „konieczne”, 

i sobie wędrują z miejsca w miejsce, szukając „szczęścia”.

Zostaliśmy w większości współczesnymi komiwojażerami.

Komiwojażer
Pod banderą hipsterstwa, nieukierunkowanego buntu i nierzadko bezmyślnie 

pędzimy od klienta do klienta, od pracy do pracy, od błyskotki do wysypiska 

błyskotek. „Mad Max” na całego, tylko jeszcze gra nie idzie o wodę. Jeszcze. Jest 

coś niesamowitego w tym, jak wiele potrafimy sobie wytłumaczyć. Przypisać 

definicję. Dostosować motywacyjne rady do aktualnego stanu naszego życia. 

I tutaj można by napisać kolejny felieton o wychodzeniu ze strefy komfortu, ale 

wierzcie mi na słowo: nie ma to sensu. Nie ma, ponieważ jesteśmy dziś nasyceni 

motywacyjną nowomową do tego stopnia, że stała się ona dla nas obojętna, 

niezauważalna. Uodporniliśmy się na jej działanie. Działanie?

Pytam sam siebie, bo z motywacją i podejściem nas samych do nas samych 

jest jak ze „szczęściem”. Dlaczego używam cudzysłowu? Ano dlatego, że jeśli 

naszym jedynym celem będzie trwały stan „szczęścia”, to równie dobrze 

możemy sobie postawić za cel bycie drugim Steve’em Jobsem. Poczucie szczę-

ścia jest chwilą. Chwilą po skończonym treningu. Chwilą po przeczytanym roz-

Dyspozycyjna wolność

Jesteśmy dziś nasyceni motywacyjną nowomową do tego stopnia, 

że stała się ona dla nas obojętna, niezauważalna.
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dziale. Chwilą po udanym seksie. Chwilą po udanej medytacji czy kupnie nowej 

zabawki. Nie może być trwałe, bo byśmy je szybciej znienawidzili, niż zdążyli 

pokochać. To dlaczego tak uparcie wielu z nas dąży i radzi dążyć do tego, co 

nazywa długotrwałym szczęściem?

Czas. To w nim tkwi sens. Spójrzcie na to jeszcze raz: z jednej strony – bie-

gniemy, ciągle dodając gazu, aż już skrzynia biegów ledwo zipie, aby w końcu 

dotrzeć do stacji „szczęście wieczne”, po drodze zatrzymujemy się tu i ówdzie, 

aby zatankować, zjeść, poznać kogoś, spo-

tkać dziwnego włóczęgę, który opowie nam 

historię swojego życia i… pędzimy dalej. 

Szukając trwałego spełnienia. A po dro-

dze? Po drodze wydarza się życie. Wydarza 

się szczęście – tu i tam. Wtedy i teraz. 

Zabiegamy wszyscy o czas. Nie wiemy prze-

cież, ile go mamy. I gdy on się wydarza, my 

ciągle go szukamy. A wolność? Kto by się nią 

przejmował. Czyli co, mamy żyć tu i teraz? 

– oznajmicie z drwiną, że Kołacz napisał 

kolejny felieton o oczywistej kwestii. To jesz-

cze tylko pozwólcie, że skończę myśl.

Dyspozycyjna wolność
„Tu i teraz”, „Chwytaj chwilę” i inne hasła życia znane są w kulturze od wieków. 

To jasne. Mnie bynajmniej nie chodzi o beztroskę czy brak odpowiedzialności. 

Nie przeszła mi mania planowania i wyznaczania sobie celów. Nic z tych rzeczy. 

Wystarczy jednak chwilę się zastanowić nad sprawami codzienności, aby dojść 

do wniosku, że kolejne pokolenie nie będzie już potrzebowało posiadać na 

własność chociażby samochodu. Już część osób – w tym ja – korzysta za z cał-

kiem dobrze rozwiniętego car sharingu w większych miastach Polski. Zapytacie 

o mieszkania i domy? Sprawa ma się podobnie. Ludzie toną w długach często 

tylko dlatego, że inni ludzie powiedzieli im, że muszą coś posiadać. Posiadają 

więc, nie posiadając, bo posiada tak naprawdę bank. My jeszcze jakoś rozu-

miemy tę całą koncepcję przynależności dóbr do nas. Kolejne pokolenie praw-

dopodobnie nie będzie jej w ogóle rozumiało i nie ma się co dziwić, bo jeśli już 

mówimy, że chcemy podążać za pasjami i rozwijać się, to trzeba to ograniczać 

Dyspozycyjna wolność

Poczucie szczęścia jest chwilą. 

Chwilą po skończonym 

treningu. Chwilą po 

przeczytanym rozdziale. Chwilą 

po udanym seksie. Chwilą po 

udanej medytacji czy kupnie 

nowej zabawki.
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lokalizacją? Edukacja – już dziś, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się 

w systemie edukacji w Polsce, wiele osób decyduje się na edukację domową. 

Relacje? Nikogo nie przymusimy do ich budowania na siłę na podwórku. 

Pogodzenie się z siecią kontaktów online już dawno stało się koniecznością, 

a networking twarzą w twarz stał się konieczny w większości branż i zawodów. 

Oczywiście, takie argumenty to dziś nadal uogólnienia. Dziś to jednak nie to 

samo, co dekadę temu.

W końcu my jesteśmy przecież jedynie rezydentami tej Ziemi. Ją samą często 

mamy gdzieś, bo przecież mamy nasz dom. Zapytam: Jak długo? Jedno tylko 

pragnienie jest raczej niezmienne u wszystkich. Pragnienie wolności. I tę właśnie 

wolność warto mieć na podorędziu. Sam nazywam siebie domownikiem, bo 

rzeczywiście przywiązuje się do miejsc. Czuje z nimi więź emocjonalną, lubię do 

nich wracać. Jednak uczucie poznawania czegoś nowego, na nowo i często nie 

po mojemu – jest silniejsze. Flirtuje z tym, co niby moje, uwodzi, rozkochuje. Im 

mniej wygodne, im bardziej niespodziewane, tym mocniejsze. Dziś powinniśmy 

trenować się w wolności, a że globalna wioska od dawna jest już faktem – wol-

ność ta winna być dyspozycyjna. Skoro możemy pracować z dowolnego miejsca 

i w dowolnym niemalże miejscu na Ziemi, skoro wszyscy tak mocno pragniemy 

równości i marzymy o beztroskich podróżach – bądźmy tu i teraz tylko przejaz-

dem. Chwilą. Wyborem. I z wyboru. Jak mawiał Tomasz à Kempis: „Na wszystkie 

sprawy doczesne patrzmy tak, jakbyśmy tu byli tylko przejazdem”.

Ruszaj dalej. Tyle ode mnie.

W końcu my jesteśmy przecież jedynie rezydentami tej Ziemi. Ją 

samą często mamy gdzieś, bo przecież mamy nasz dom. Zapytam: 

Jak długo?

Dyspozycyjna wolność



Sprawa Apple Inc. vs. Pepper 
i co z niej może wyniknąć

Kiedy w opublikowanym w 2013 roku artykule „Apple jak Microsoft, czyli rozmiar ma znaczenie” 

pozwoliłem sobie na teoretyczne – jak wówczas mi się zdawało – dywagacje o potencjalnych 

zarzutach antymonopolowych wobec przyjętego przez Apple modelu sprzedaży aplikacji 

wyłącznie przez App Store, nie miałem pojęcia, że w Stanach Zjednoczonych już toczy się sprawa 

dotycząca właśnie tej kwestii. 
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WW tamtym czasie sprawa ta znajdowała się w jednym z sądów okręgowych 

(District Court) i nie była przedmiotem większego zainteresowania. Teraz jed-

nak, po zmiennych rozstrzygnięciach sądów, przedmiotowa sprawa została 

przyjęta do rozpoznania przez federalny Sąd Najwyższy i przykuła uwagę nie 

tylko prawników.

Tło i przebieg sprawy
W 2011 roku niejaki Robert Pepper, w imieniu swoim i kilku innych osób, pozwał 

Apple Inc., zarzucając, że Apple w sposób sprzeczny z federalnym prawem 

antymonopolowym zmonopolizował dystrybucję aplikacji na iPhone’a poprzez 

swoją politykę obejmującą m.in. narzucanie producentom aplikacji zakazu 

sprzedaży aplikacji bezpośrednio użytkownikom iPhone’ów lub za pośrednic-

twem kanału innego niż App Store, jak również zniechęcanie użytkowników do 

instalowania aplikacji pozyskanych ze źródeł innych niż App Store. Powodowie 

– użytkownicy iPhone’ów, kórzy zakupili aplikacje za pośrednictwem App Store, 

twierdzili, że ponieśli szkodę w wyniku pobierania przez Apple 30-procento-

wej prowizji od sprzedaży aplikacji poprzez App Store, płacąc za aplikacje wię-

cej niż w sytuacji, w której dystrybucja aplikacji nie byłaby zmonopolizowana 

przez Apple. Krótko mówiąc, powodowie obrali na celownik sam rdzeń polityki 

biznesowej Apple, wyrażający się w oferowaniu zamkniętego systemu i ścisłej 

kontroli nad przyznawaniem aplikacjom dostępu do tego systemu – umowna 

wartość tej polityki wyraża się w prowizjach pobieranych przez Apple od sprze-

daży aplikacji (łącznie ok. 11 mld USD w 2017!). 

Zgodnie z prawem federalnym, każdy, kto poniósł szkodę wskutek sprzecznego 

z prawem antymonopolowym działania danego podmiotu, może żądać od 

tego podmiotu odszkodowania w wysokości trzykrotności poniesionej szkody. 

Jednakże jednolite – jak dotąd – orzecznictwo sądów federalnych (sprawa 

Illinois Brick Co. V. Illinois z 1977 r.) ograniczało krąg osób, którym przysługuje 

prawo do żądania odszkodowania do bezpośrednich nabywców dóbr od pod-

miotu naruszającego prawo antymonopolowe. Innymi słowy, jeżeli producenci 

butów zawyżyli ich hurtową cenę poprzez nielegalne porozumienie, nabywca 

takich butów w sklepie detalicznym, który to sklep uprzednio kupił te buty od 

producenta po zawyżonej cenie, nie może pozwać producenta, chociaż (naj-
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prawdopodobniej) sklep podwyższył cenę detaliczną takich butów, aby zrekom-

pensować sobie zawyżoną cenę producenta. W opisanej sytuacji jedynie sklep 

detaliczny będzie mógł pozwać producenta, domagając się odszkodowania, ale 

wszyscy pośredni nabywcy – pomimo że również mogli ponieść szkodę – nie 

mogą domagać się żadnej pieniężnej rekompensaty.

W omawianej sprawie w pierwszym rzędzie to właśnie argumenty dotyczące 

prawa do wytoczenia powództwa stanowiły obronę Apple, które twierdziło, 

że użytkownicy iPhone’ów nabywają aplikacje od ich producentów, a App 

Store stanowi jedynie platformę służącą do dystrybucji takich aplikacji, a więc 

rodzaj usługi dystrybucyjnej świadczonej producentom, w zamian za którą 

Apple pobiera od nich prowizję w wysokości 30% ceny sprzedaży. Apple powo-

łał się na fakt, że cena danej aplikacji jest zawsze określana przez producenta, 

a sam Apple nie staje się właścicielem żadnych praw własności intelektual-

nej do dystrybuowanych aplikacji – nie jest więc klasycznym dystrybutorem-

-odsprzedawcą (jak to dzieje się np. w przypadku przywołanego wyżej sklepu 

detalicznego, który kupuje buty od producenta, by je potem odsprzedawać 

klientom). W konsekwencji potencjalnie to jedynie producenci aplikacji mogliby 

pozywać Apple o odszkodowanie za rzekome naruszenia prawa antymonopo-

lowego. W odpowiedzi powodowie twierdzili, że nie zawierają transakcji z pro-

ducentami aplikacji, tylko z Apple, a płatność jest również w całości skierowana 

do Apple, a nie do producentów. Sąd okręgowy (District Court for Northern 

California) zgodził się ze stanowiskiem Apple i w 2013 r. oddalił pozew, stwier-

dzając, że powodowie jako użytkownicy iPhone’ów nie są bezpośrednimi 

nabywcami w stosunku do Apple i nie rozpatrując merytorycznie samych zarzu-

tów „monopolizacji dystrybucji aplikacji”. 

Powodowie wnieśli apelację i w 2017 r. dość niespodziewanie sąd apelacyjny 

(U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit) zmienił wyrok sądu apelacyjnego 

i zgodził się z powodami, uznając, że Apple jest w istocie dystrybutorem 

w odniesieniu do aplikacji sprzedawanych przez App Store, a użytkownicy 

kupują je bezpośrednio od Apple. Apple wniósł, aby wyrok ten został poddany 

rewizji przez federalny Sąd Najwyższy, a jego stanowisko zostało wsparte przez 

rząd amerykański, który skrytykował wyrok sądu apelacyjnego i zaapelował 

do federalnego Sądu Najwyższego o przyjęcie sprawy do rozpoznania. Szereg 

innych organizacji, w tym Washington Legal Foundation oraz ACT The App 
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Association (stowarzyszenie producentów aplikacji) zajęło stanowiska wspie-

rające argumentację Apple, natomiast 31 stanów, American Antitrust Institute 

oraz m.in. naukowcy zajmujący się prawem antymonopolowym złożyli pisma 

wspierające stanowisko powodów. W czerwcu b.r. Sąd Najwyższy zgodził się 

rozpatrzeć merytorycznie wniosek Apple, a rozprawa w tej sprawie odbędzie się 

w listopadzie.

Co dalej? 
Pytanie oczywiście, jakie praktyczne implikacje może mieć prawna batalia opi-

sana powyżej. W niektórych publikacjach można znaleźć alarmistyczne stwier-

dzenia, że oczekiwany wyrok federalnego Sądu Najwyższego przesądzi, czy 

Apple zmonopolizował dystrybucję aplikacji na iOS. Tymczasem, wyrok amery-

kańskiego Sądu Najwyższego może dopiero przesądzić, czy w rozumieniu fede-

ralnych regulacji antymonopolowych użytkownicy iPhone’ów są bezpośrednimi 

nabywcami aplikacji na iOS od Apple i czy mogą pozywać Apple za związane 

z tym zarzucane naruszenia federalnego prawa antymonopolowego. W szer-

szym ujęciu Sąd Najwyższy może potencjalnie dokonać istotnej wykładni lub 

rewizji reguły, że jedynie bezpośredni nabywcy danego dobra od podmiotu, 

który naruszył federalne prawo antymonopolowe, mogą domagać się od niego 

odszkodowania za poniesioną szkodę (warto nadmienić, że reguła ta nie obo-

wiązuje w wielu stanowych regulacjach antymonopolowych, które przyznają 

prawo do odszkodowania również pośrednio poszkodowanym). 

Jeżeli zatem Sąd Najwyższy przychyli się do stanowiska Apple, oznaczać to 

będzie, że użytkownicy iPhone’ów nie mogą domagać się odszkodowania od 

Apple za rzekome lub faktyczne naruszenia federalnego prawa antymonopo-

lowego dotyczące systemu dystrybucji aplikacji wyłącznie poprzez App Store. 

W takiej sytuacji wydaje się, że zarzuty analogiczne do tych wysuniętych przez 

Roberta Peppera i innych powodów będą mogli wysuwać jedynie producenci 

aplikacji na iPhone’a – jednak stanowisko wyrażone w opisywanej sprawie przez 

ACT The App Association wskazuje raczej, że producenci aplikacji są gotowi 

bronić istniejącego systemu dystrybucji, a w każdym razie nie zaryzykują otwar-

tego konfliktu prawnego z Apple i narażenia się na sankcje w postaci odmowy 

dystrybuowania ich aplikacji przez App Store. 
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Jeżeli jednak Sąd Najwyższy podzieli argumenty Roberta Peppera oraz pozo-

stałych powodów i uchyli zasadę „odszkodowanie wyłącznie dla bezpośred-

niego nabywcy” lub stwierdzi, że nabywcy aplikacji za pośrednictwem App 

Store są bezpośrednimi nabywcami poszkodowanymi przez politykę dystrybucji 

Apple, konsekwencje mogą być dość istotne nie tylko dla giganta z Cupertino. 

Dotychczas model stosowany przez wiele platform sprzedażowych (Amazon, 

Steam) naśladował w istocie model przyjęty w App Store, gdzie operator plat-

formy zawiera umowy z użytkownikami w imieniu sprzedających, działając 

w charakterze zbliżonym do agenta. Ten model gwarantował dotychczas plat-

formom w Stanach Zjednoczonych swoisty immunitet od roszczeń odszko-

dowawczych ze strony użytkowników-nabywców za ewentualne naruszenia 

federalnego prawa antymonopolowego. Niewykluczone, że uchylenie zasady 

„odszkodowanie wyłącznie dla bezpośredniego nabywcy” spowoduje, że przy-

najmniej niektóre z tych platform będą musiały zweryfikować przyjęty model 

sprzedażowy, w zależności od tego, jaką pozycję posiadają na danym rynku.  

Dla samego Roberta Peppera i innych powodów oznaczać to będzie jednak nie 

finalne zwycięstwo, ale „odblokowanie” ich sprawy, tj. konieczność oceny przez 

sąd okręgowy, czy istotnie doszło do sprzecznego z prawem zmonopolizowa-

nia przez Apple dystrybucji aplikacji na iPhone’a. Nie znając ani szczegółowej 

argumentacji, ani orzecznictwa sądów amerykańskich, trudno wyrokować, jakie 

szanse powodzenia ma stanowisko powodów w tej sprawie. Wydaje się oczywi-

ste, że trudno traktować aplikacje na system iOS jako rynek sam w sobie, skoro 

powszechnie dostępne są urządzenia z konkurencyjnymi systemami operacyj-

nymi (w praktyce jedynym liczącym się konkurentem jest Android). Jednak przy 

ustalaniu siły rynkowej (co będzie miało znaczenie dla oceny zarzutów Roberta 

Peppera i innych powodów), konieczne będzie ustalenie udziałów rynkowych 

iOS, a to wymaga określenia, w jaki sposób ten udział będzie obliczany (liczba 

sprzedanych urządzeń mobilnych z danym systemem, częstotliwość używania 

danego systemu, wartość lub liczba aplikacji sprzedanych dla danego systemu 

etc.) Według powszechnie dostępnych danych, pomimo że iPhone’y stanowią 

jedynie ok. 1/3 smartfonów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, udział 

iOS w amerykańskim rynku systemów operacyjnych na urządzenia mobilne 

mierzony ruchem w sieci wyniósł w 2017 r. ok. 57%, a według danych za 2018 r. 

ten udział wyniósł już niemal 65%. Może się zatem okazać, że – w miarę zdoby-

wania udziałów rynkowych kosztem konkurencyjnych systemów oraz w zależ-
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ności od przyjętych kryteriów pomiaru siły rynkowej – Apple ma się ostatecznie 

czego obawiać w sprawie wytoczonej przez Roberta Peppera i innych.

Tymczasem na Starym Kontynencie udział rynkowy iOS jest znacznie niż-

szy wobec dominacji Androida, co zdaje się wykluczać zarzuty, że polityka 

Apple stanowi nadużycie pozycji dominującej (bo takowej Apple po prostu 

nie posiada). Należy też pamiętać, że chociaż reguła „odszkodowanie wyłącz-

nie dla bezpośredniego nabywcy” nie obowiązuje w prawodawstwie państw 

Unii Europejskiej (z uwagi na wyraźnie postanowienia dyrektywy nr 2014/104/

UE z dnia 26 listopada 2014 r., która wyłącza możliwość takiego ograniczania 

kręgu uprawnionych do ewentualnego odszkodowania), dochodzenie przed 

sądami odszkodowań za szkody wyrządzone naruszeniami prawa antymono-

polowego występuje na znacznie mniejszą skalę niż w Stanach Zjednoczonych, 

powodując, że egzekwowanie reguł prawa antymonopolowego pozostawione 

jest w dużej mierze wyspecjalizowanym organom administracyjnym, takim jak 

Komisja Europejska lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powyższe nie wyklucza możliwości pojawienia się zarzutów odnoszących się do 

zakazu porozumień antykonkurencyjnych, którego naruszenie nie wymaga posia-

dania odpowiedniej siły rynkowej. Przykładowo, określone elementy umów zawie-

ranych pomiędzy Apple a producentami aplikacji na iOS mogą być weryfikowane 

od strony zgodności z prawem antymonopolowym (unijnym lub krajowym) np. 

jeżeli przewidują zakazy lub utrudnienia dla producentów w zakresie oferowania 

aplikacji bezpośrednio użytkownikom iPhone’ów lub za pośrednictwem platform 

innych niż App Store. Na razie jednak Komisja Europejska postanowiła skupić się 

na ewidentnych przypadkach naruszania pozycji dominującej, biorąc na celownik 

Google i nakładając w lipcu tego roku rekordową karę (4,34 mln EUR!)za wymusza-

nie na producentach smartfonów preinstalacji wyszukiwarki Google i przeglądarki 

Chrome. Krótko potem, pomimo początkowych zastrzeżeń, Komisja zezwoliła 

Apple na nabycie aplikacji Shazam i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przy-

szłości Komisja nosiła się z zamiarem zakwestionowania któregokolwiek z istot-

nych elementów polityki biznesowej Apple. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem 

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
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Pierwszy wybór

A D A L B E R T  F R E E M A N

Napisałem już jeden felieton. Naczelny ciągle naciska, bym go już oddał. Miałem go tylko jeszcze sprawdzić 

przed korektą, bo pewnie przecinków i polskich znaków jest za mało. Tematem poprzedniego felietonu były 

nowości od Apple, Microsoftu, Samsunga i Google. Opisywałem, że wszystko to odgrzewane kotlety i nic 

nowego. Poprawione funkcje, szybszy, ładniejszy i bardziej „emejzingowy”. Czekamy jednak na następny rok 

na jakieś przełomowe konstrukcje. Jednak to, co mnie skłoniło do zmiany tematu, to mój syn.

@ Fr e e m a n A d a l b e r t

201   /   FELIETONY   /   Pierwszy wybór

Pierwszy wybór  |  Adalbert Freeman

https://twitter.com/FreemanAdalbert
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MMój starszy syn uczy się w klasie maturalnej. Jest to dobry chłopak. Spokojny, choć 

wolałbym, by trochę więcej poszalał, nie tylko jeżdżąc po 80 km na rowerze. No ale 

cóż, syna się nie wybiera. Jaki jest, takiego się kocha. Zafrapowało mnie jednak jego 

pytanie: „Tato, nie wiem, na jakie studia iść”.

Waga problemu, jaka stoi przed „młodym” i pośrednio przede mną jest niewspół-

mierna do problemów pierwszego świata. Kupić teraz iPhone’a XS czy zostawić X? 

Ten czy tamten aparat robi lepsze zdjęcia w nocy? Tu stoisz przed wyborem dalszego 

życia syna, a pośrednio i swojego.

Wszystkie moje rozważania, jakie będą telefony w następnym roku, zbladły. Co mam 

doradzić młodemu człowiekowi na początku jego drogi. Ja nie miałem tego dyle-

matu. Jak byłem w technikum, to panowała komuna – albo do PZPR i kariera, albo 

sam nie wiem co. Na szczęście przyszły inne czasy i udało mi się ukończyć kilka szkół. 

Jedną nawet niedawno. Mając 40 lat, też można zdobyć inny zawód, nawet tylko dla 

samego siebie.

Jaki zawód i jaka wiedza zagwarantuje młodemu człowiekowi dobry start, ale i dobre 

życie. Co wybrać, by nie martwić się, jak radzi sobie nasz potomek. By był szczęśliwy. 

To ostatni gest rodzica przed wysłaniem swojego „pisklaka” w wielki świat.

Pierwsze, co mówiłem obu synom, to to, że możemy popełniać błędy i nic, z kilkoma 

wyjątkami, nie jest na zawsze. Błędy są krokami do osiągnięcia czegoś wyjątkowego. 

Nie wolno bać się ich popełniania. Nie warto jednak popełnić ich seryjnie i co waż-

niejsze – ciągle takich samych. Tu też zapowiedziałem, że jego wybór nie jest osta-

teczny. Może zmienić kierunek czy uczelnię. Nie warto jednak marnować czasu, jeśli 

można wybrać dobrze.

Czym w takim przypadku jest dobry wybór? Przestrzegam syna, ale i może czytają-

cych przed pomieszaniem hobby i pracy zawodowej. Wiem, że idealnie jest jak jedno 

i drugie to to samo. W wielu przypadkach do hobby się dopłaca z pracy właśnie i nie 

oszukujmy się, że jest inaczej. Jeszcze jedno założenie – wyboru dokonują ci, którzy 

muszą. Nie muszą osoby majętne, bo te mogą sobie pozwolić na uczynienie z hobby 

pracy, mimo że do niej dopłacają.

Pierwszy wybór
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Co może wybrać taki młody człowiek? Jeśli oczywiście chce studiować, bo w innym 

przypadku nakłaniałbym go, by został spawaczem czy poznał obróbkę na maszynach 

cyfrowych. Fachowcy w obecnych czasach zarabiają już godziwie. Pan od płytek 

i remontów ma terminy poumawiane na rok do przodu. Dobry mechanik samocho-

dowy miesiąc do przodu, fryzjerzy po dwa tygodnie. Na brak zajęcia i pieniędzy nie 

narzekają. W moim przypadku mają to być jednak studia. Najlepiej techniczne.

Tu trzeba znać swoje dziecko i doradzić poszukiwania w zakresie, w jakim ma predys-

pozycje. U mnie składa się idealnie, bo syn lubi matematykę i fizykę. Podsunąłem mu 

więc całą telekomunikację, sprytnie podsumowując, że będzie na bank mógł testo-

wać wszystkie nowinki w telefonach. Trochę naciągnąłem rzeczywistość, wiem, ale 

czego nie robi się dla dzieci.

Drugim pomysłem – i tu była podpowiedź z Twittera – było big data i zarządzanie 

dużymi zbiorami danych. To mi się bardzo spodobało. Choć sam nie wiem, czy te 

telefony nie są bardziej pociągające. Trzeci pomysł to standard – podsunąłem mu 

swój zawód: zarządzanie informacją. Trochę szarpania, ale człowiek nie może się 

nudzić. Poznaje nowe technologie i zawsze jest w nurcie zmian technologicznych. 

Pewnie, że czasami marzę o pracy w stylu: „Kopiesz kolego ten rów od tego miejsca 

do fajrantu”, ale po chwili to jednak mija.

To jednak, co dziecko (mimo ukończonych 18 lat i ponad metra osiemdziesiąt) wybie-

rze, to jego decyzja. Niestety, rodzic dzięki doświadczeniu wie, że często nie są to 

wybory najlepsze, nie może nic jednak zrobić. Musi doświadczyć kilku błędów, by 

ukształtować swój charakter. Ojciec czuje to w sercu, ale wie, że ten skarb, który nie 

tak dawno usypiałem na rękach, teraz sam podejmuje decyzje. Nie jestem rodzicem, 

który narzuca swoją wolę dzieciom. Może też z powodu tego, że jesteśmy rodzicami 

po rozwodzie.

Boję się bardziej o niego niż o swoją przyszłość. ZUS i moja emerytura mniej mnie 

pochłania niż ten jego pierwszy krok w dorosłość. Myślę, że czytający iMaga to osoby, 

które w większości mają takie dylematy przed sobą. Pierwszy raz czuję się w trud-

niejszej sytuacji mniej pewnie, niż krocząc w niebezpiecznych miejscach Ziemi. Tam 

mimo zagrożenia odpowiedzialny byłem tylko za siebie. Tu nagle nie dość, że odpo-

wiedzialność za kogoś, to jeszcze, że mam tak niewiele wpływu. Bycie rodzicem nie 

jest proste. Teraz czuję, że nie ja rozdaję karty w tym pokerze.

Pierwszy wybór
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O tym filmie było głośno jeszcze na długo przed jego premierą. Po pierwszym pokazie na 

tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zawrzało jeszcze mocniej i spirala 

wokół filmu zaczęła się nakręcać sama. Jedno jest pewne, ten film już zapisał się na karatach historii 

polskiej kinematografii.

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Kler  |  Jan Urbanowicz

https://youtu.be/N9Asxqvr2m8
http://www.twitter.com/yasiek_


„Kler” to najnowszy obraz Wojciecha Smarzowskiego – reżysera, który od lat szo-

kuje swoimi filmami, pokazując rozmaite postawy i grupy naszego społeczeństwa 

w różnych okolicznościach. Spod jego rąk wyszły takie produkcje jak „Wesele”, 

„Dom zły”, „Róża” czy „Drogówka” i „Wołyń”. Nie tworzy on kina prostego 

w odbiorze i na pewno jego obrazy nie są dla każdego – choć w moim odczuciu 

każdy powinien jego filmy choć raz obejrzeć. Tym razem Smarzowski postanowił 

pokazać nam środowisko tytułowego kleru i skupia się na różnych odstępstwach 

od ogólnie przyjętych norm. 

Jeszcze przed oficjalną premierą pojawiły się głosy, że film uderza w Kościół kato-

licki i próbuje zdyskredytować wiarę oraz księży. Tego typu opinie sprawiły, że 

w wielu miejscach w kraju podjęto próby bojkotowania filmu – niestety, nawoły-

wali do tego również ludzie, którzy nawet filmu nie widzieli. Na szczęście to nie 

czas i miejsce na komentowanie takiego zachowania. Przyznam szczerze, że na 
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„Kler” to najnowszy obraz Wojciecha Smarzowskiego – reżysera, 

który od lat szokuje nas swoimi filmami, pokazując rozmaite postawy 

i grupy naszego społeczeństwa w różnych okolicznościach. 
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film szedłem z zaciekawieniem, ale również i z obawą, że będzie się on jednak 

głównie skupiał na wyśmiewaniu pewnych zachowań – jak sugerował np. zwia-

stun. Po seansie okazało się, że była to zwykła zagrywka marketingowa, którą 

reżyser często stosuje przy promocji swoich filmów.

Film to przede wszystkim historia trzech księży, którzy co prawda się znają i łączy 

ich wspólna przeszłość, ale każdy na swoje sprawy. Jeden jest proboszczem na 

biednej wiejskiej parafii, drugi w większej miejscowości, a trzeci jest karierowi-

czem, który zrobi wszystko, żeby udało mu się dostać do Watykanu. Każdy z nich 

musi stawić czoła różnym problemom i pokusom. W rolach głównych zoba-

czymy przede wszystkim Arkadiusza Jakubika, Roberta Więckiewicza oraz Jacka 

Braciaka. Na drugim planie pojawiają się również fenomenalny Janusz Gajos 

i Joanna Kulig.

Oglądając „Kler”, widać, że reżyser chciał pokazać tu takie problemy, jak pedofilia, 

alkoholizm, korupcja czy łamanie celibatu. Bardzo łatwo było pójść na łatwiznę 

i po prostu te postawy obśmiać oraz pokazać, że wszyscy księża tacy są. Na szczę-

Kler
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ście Wojciech Smarzowski nie należy do twórców, którzy idą na skróty. Film skupia 

się bardziej na pokazywaniu postaw i tego, że księża to też są ludzie – nie święci 

– i również popełniają błędy oraz mają swoje słabości. Dlatego też nie mamy tu 

bezpośredniego komentarza, który by te postawy negował bądź pochwalał. Na 

to zostało zostawione miejsce dla widza, by to on sam sobie to wszystko w gło-

wie ułożył. Niestety, zabrakło mi w filmie nieco kontry, która udowodniłaby, że 

nie cały kler jest zły. Owszem, jeden z bohaterów jest wyraźniej „bielszy”, ale to 

nieco za mało. Wychodząc z kina, można mieć wrażenie, że „oni wszyscy tacy są”. 

Oczywiście nie jest to prawda, ponieważ istnieją również bardzo dobrzy księżą, 

którzy czują powołanie do pełnienia kapłańskiej posługi. Myślę, że nie był to 

zamiar reżysera, po prostu tak można odebrać całość.

Jednocześnie film otwarcie mówi, że takie problemy istnieją i bardzo dobrze, że 

to robi. Sytuacje, jakie przedstawione są w filmie, nie powinny nigdzie się zdarzyć, 

a przede wszystkim w takich instytucjach zaufania publicznego, jaką jest Kościół. 

Oczywiście o tym mówi się od lat i nie sądzę, by „Kler” miał komuś otworzyć oczy 

lub zmusić do zajęcia się problemem, ale na pewno warto bardziej uświadamiać 

społeczeństwo, że nigdzie nie ma 

ludzi idealnych – również w Kościele.

„Kler” warto zobaczyć przede 

wszystkim ze względu na rewela-

cyjną obsadę i grę aktorską. To jest 

popis bardzo wysokiego poziomu 

Choć nie jest to jedyny temat poruszany w filmie, 

pedofilia w Kościele jest coraz głośniejszą sprawą, 

o której od lat więcej się mówi.
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warsztatowego, który warto docenić, między innymi poprzez kupno biletu do 

kina. Bardzo wiele osób postanowiło to zrobić, gdyż w niecały miesiąc od pre-

miery film obejrzało już ponad 4 miliony ludzi. To rekord w polskich kinach po 

1989 roku. Na pewno tematyka i cały szum wokół filmu sprawiły, że ludzie tak 

tłumnie wybrali się na seanse, ale na szczęście jest to film dobry, więc warto.

Wojciech Smarzowski jest ateistą i nie pała sympatią do Kościoła katolickiego. 

Dobrze, że nie pokazał tego w swoim filmie. „Kler” nie atakuje ani Kościoła kato-

lickiego w sposób obrazoburczy – ukazuje jedynie postawy, które w tym środo-

wisku się zdarzają – nie wyśmiewa również wiary, gdyż ten temat nie jest w nim 

niemalże poruszany – wbrew temu, co wiele osób mówiło jeszcze przed oficjalną 

premierą. Wydaje mi się, że celem reżysera było zwrócenie na to uwagi i zaapelo-

wanie, że trzeba z takimi zachowaniami zrobić porządek. Jednocześnie film może 

być inspiracją dla księży, by pokazywali wiernym i społeczeństwu, że nie wszy-

scy w tym środowisku tacy są. Choć nie jest to jedyny temat poruszany w filmie, 

pedofilia w Kościele jest coraz głośniejszą sprawą, o której od lat więcej się mówi. 

Bardzo dobrze, bo to jeden z najgorszych występków, jakich może dopuścić się 

człowiek. Historia „Kleru”, a także filmu „Spotlight” sprzed kilku lat pokazują, że 

ludzie chcą takie filmy oglądać, by potem o tym głośno dyskutować.

Kler
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Pierwszy człowiek 

Ma 33 lata, na koncie trzy filmy pełnometrażowe i kilka nominacji do Oscara, w tym jedną 

otrzymaną statuetkę. Twórca „Whiplash” i „La La Land”, Damien Chazelle, powraca na duże ekrany ze 

swoim najnowszym filmem i kolejny już raz udowadnia, że doskonale zna się na tym, co robi. 

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Pierwszy człowiek   |  Jan Urbanowicz

https://youtu.be/8sfSXWl1j7E
http://www.twitter.com/yasiek_
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To naprawdę niesamowite, że już teraz reżyser wyrobił sobie taką markę. Trzeci 

film, trzeci sukces i potwierdzenie, że wie, co robi, kiedy zaczyna pracę nad nową 

produkcją. Doskonale pamiętam, jak kilka lat temu na jednym z festiwali filmem 

otwarcia był „Whiplash”. Seans zakończony owacjami na stojąco i zbieranie szczęki 

z podłogi. To było tak dobre! Później „La La Land”, który co prawda nie zachwycił 

mnie aż tak mocno, ale nie można mu odmówić serca i nie docenić chęci złożenia 

hołdu kinematografii. Docenili to zarówno widzowie, jak i krytycy. Film otrzymał 

sześć Oscarów i bez wątpienia jest jedną ciekawszych produkcji ostatnich lat. Dwa 

ogromne sukcesy Chazelle’a sprawiły, że jego najnowszych film był z niecierpliwo-

ścią wyczekiwany przez wszystkich.

„Pierwszy człowiek”, to historia o tym, jak doszło do tego, że Neil Armstrong 

został dowódcą misji Apollo 11 i 21 lipca 1969, jako tytułowy pierwszy człowiek, 

stanął na powierzchni Księżyca. Wypowiedział wtedy te słynne słowa: „To jest 

mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Muszę przyznać, że spisując 

moje myśli na temat filmu, nie wiem do końca, jak je sobie poukładać. W dal-

szym ciągu jeszcze nie jestem w sta-

nie jednoznacznie ocenić „Pierwszego 

człowieka”. Idąc na seans, spodziewa-

łem się „tradycyjnej” biografii słyn-

nego na całym świecie człowieka. 

Jednocześnie wiedziałem, że będzie 

w tym filmie coś niestandardowego, 

Pierwszy człowiek 

Dwa ogromne sukcesy Chazelle’a sprawiły, że 

jego najnowszych film był z niecierpliwością 

wyczekiwany przez wszystkich.
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gdyż odpowiada za niego Chazelle. Finalnie otrzymałem kino biograficzne, 

które podchodzi do osoby Armstronga w sposób bardzo… ludzki.

Choć dorobek Damiena Chazelle’a nie jest bogaty w liczbę filmów, to zdecydowa-

nie można o nim powiedzieć, że potrafi opowiadać historie – a to chyba główne 

i najważniejsze zadanie reżysera. Poznaliśmy tu głównego bohatera – w któ-

rego wciela się znakomity Ryan Gosling – od strony, nad którą pewnie nigdy się 

nie zastanawialiśmy, czyli od strony ludzkiej. Czy kiedykolwiek przyszło Wam 

do głowy, jak musiał się czuć Neil Armstrong, kiedy leciał na Księżyc? Wiadomo, 

musiał być podekscytowany, ale jak się czuł z myślą, że opuszcza rodzinę? Że 

może nigdy nie wrócić? Ja również o tym wcześniej nie myślałem.

Kolejny raz utwierdziłem się w tym, że Ryan Gosling jest naprawdę fenomenal-

nym aktorem. Potrafi zagrać wszystko! Tutaj prezentuje mój ulubiony rodzaj 

aktorstwa, który jest niezwykle oszczędny i minimalistyczny. Tak naprawdę na 

ekranie mogłoby z jego ust nie padać żadne słowo, bo większość emocji da się 

wyczytać z jego oczu. Taki jest właśnie Armstrong w jego wykonaniu. Pomimo 

tego, że wiemy, iż będzie brał udział w niezwykłej wyprawie, że prawdopodob-

nie zapisze się na kartach historii, to widać w jego oczach, że bardzo się boi, że 

momentami całe to przedsięwzięcie go przerasta.

Choć na pierwszym planie widzimy Goslinga i Claire Foy, grającą jego żonę, to 

w filmie możemy zobaczyć plejadę bardzo dobrych aktorów i głośnych nazwisk 

Hollywood – chociażby Jason Clarke czy Kyle Chandler. Jednak to Gosling i jego 

Armstrong całkowicie kradną show.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w filmie? Przede wszystkim na zdjęcia 

i muzykę. Chazelle lubi obracać się wokół sprawdzonych fachowców i tak za 

zdjęcia odpowiadał tu szwedzki operator Linus Sandgren, który z reżyserem 

współpracował przy okazji „La La Land”. Bardzo podobał mi się dokumentalny 

Kolejny raz utwierdziłem się w tym, że Ryan Gosling jest naprawdę 

fenomenalnym aktorem. 

Pierwszy człowiek 
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charakter, jaki nadał on zdjęciom: dużo zbliżeń na twarze aktorów, „trzęsąca się” 

kamera czy color grading w stylu materiału z lat sześćdziesiątych ubiegłego stu-

lecia. Praca kamery jest tu naprawdę fantastyczna, a przy sekwencji lądowania na 

Księżycu można poczuć, że również się tam znajdujemy.

Podobnie jest z muzyką. Duet Chazelle i Justin Hurwitz to już chyba standard. 

Po raz kolejny kompozytor pokazuje, że ma już wypracowany swój styl, ale nie 

popada jeszcze w rutynę. Dźwięki, jakie usłyszymy podczas seansu, na pewno 

zapiszą się w historii kina. 

To, co podobało mi się w filmie najbardziej, to uczucie na sam koniec, że z takiej 

podróży nie wraca się takim samym człowiekiem. Zmienia nas to nie do opi-

sania, przede wszystkim naszą perspektywę. To właśnie o niej jest również 

ten film. O tym, że na wszystko można spojrzeć inaczej, jeśli tylko spróbujemy. 

Jednak nie chciałbym bardziej się w ten temat zagłębiać, żeby nie podawać 

spoilerów. Zdecydowanie warto zobaczyć „Pierwszego człowieka”, zwłaszcza 

w kinie IMAX. Myślę, że to jeden z tych filmów, który może zdobyć wiele nagród 

w nadchodzącym sezonie. 

Pierwszy człowiek 
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J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Premiery DVD i Blu-ray

Premiery DVD i Blu-ray 
listopad 2018

Klasyka heist movie w kobiecym wydaniu. W rolach 

głównych wystąpiły tu Sandra Bullock, Cate 

Blanchett czy Anne Hathaway – oczywiście tych 

ciekawych nazwisk jest jeszcze więcej. Nie jest to 

może tak ciekawa odsłona, jak te z Clooneyem 

i resztą ferajny, ale to zdecydowanie bardzo 

przyjemne kino na wieczór.

Premiera: 14 listopada 

    

„Iniemamocni” to już kultowa animacja studia 

Pixar i chyba jedna z najlepszych, jakie to studio 

stworzyło. Po 14 latach rodzina superbohaterów 

powróciła na wielkie ekrany i zrobiła to 

w wielkim stylu. Dla mnie osobiście część 

druga jest lepsza od pierwszej. Pixar kolejny raz 

udowadnia, że jeśli chodzi o wspaniałe animacje, 

nie mają sobie równych. 

Premiera: 28 listopada

O C E A N ’ S  8

I N I E M A M O C N I  2

Premiery DVD i Blu-ray  |  Jan Urbanowicz

http://www.twitter.com/yasiek_
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Druga część przygód bezwstydnego mutanta, 

który swoim poczuciem humoru potrafi zamknąć 

usta niejednemu widzowi. Jeden z ważniejszych 

filmów ze świata komiksu, ponieważ pokazał, 

że kategoria R również potrafi przyciągnąć ludzi 

do kina i dobrze się przyjąć. Może nie jest to tak 

dobry film, jak część pierwsza, ale jeśli spodobało 

się Wam to, co zobaczyliście w poprzednim, to tu 

również powinniście być zadowoleni.

Premiera: 7 listopada

Uniwersum Parku Jurajskiego, jest jednym z moich 

ulubionych. Nie wszystkie filmy są na równym 

poziomie, ale nie ma chyba ani jednego, którego 

bym chętnie nie obejrzał. Gdy przed kilkoma 

laty seria została wznowiona, byłem bardzo 

pozytywnie zaskoczony. Kontynuacja „Jurassic 

World” nie jest idealna i można jej wytknąć 

naprawdę sporo błędów, jednak to wciąż są moje 

ukochane dinozaury. Film na 100% znajdzie się 

w mojej kolekcji. 

Premiera: 2 listopada

D E A D P O O L  2

JUR ASSIC WORLD. UPADŁE KRÓLEST WO

CAŁA MUZYKA
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Velvet jest przegapioną perłą, którą odkryłem dopiero mie-

siąc po jej premierze, a przecież powinienem na nią czekać, 

zrywając nerwowo kartki z kalendarza. Nawet nie mam wytłu-

maczenia, jak to się stało, ponieważ zawsze byłem blisko 

wszystkiego, co wydawał JMSN. Jameson jest Amerykaninem 

z albańskimi korzeniami i człowiekiem wielu pseudonimów 

artystycznych. Wokalista, multiinstrumentalista i producent, 

czyli typ, którego możecie samego zamknąć w wygłuszo-

nym pomieszczeniu z instrumentami i mikrofonem. Efektem 

takiego przetrzymania będzie dzieło sztuki od A do Z, zro-

bione przez jednostkę. Geniusz? Chyba śmiało tak można o nim napisać. „Velvet” jest 

szóstym studyjnym albumem i, do czego zdążył już nas przyzwyczaić JMSN, został wypro-

dukowany, zaśpiewany i napisany wyłącznie przez niego. Jakby tego było mało, sam 

reżyseruje i często kręci klipy do swojej muzyki. Na nowym krążku co chwilę Jameson 

cudownie przemyca słuchaczom nawiązania do lat osiemdziesiątych, na których wcze-

śniej bazował każdy, kto dotykał R&B i rapu. Teraz koło zatoczyło krąg i utwory, którymi 

hip-hop i neosoul inspirował się, wracają, jakby były żywcem wyjęte z katalogu Motown. 

Mamy brzmienie delfonics, funkowy groove, Rose Royce oraz elektryczny pop z lat dzie-

więćdziesiątych. Muzyczna podróż przez jeden z fundamentów amerykańskiego przemy-

słu muzycznego trwa lekko ponad godzinę i można ją przewijać całe dnie. „Velvet” jest tak 

aksamitny, że motoryzacyjni producenci powinni dorzucać tę płytę do schowka każdego 

samochodu zakupionego przez kobietę. Słuchając JMSN, cały czas w głowie mam obraz 

stadionu wypełnionego kobietami, które odchodzą od zmysłów, czekając na jego kon-

cert. Wszystko przez przepiękny falset, jakim zawsze obdarza nas artysta. Sam Jameson nie 

ukrywa, że jego wielką inspiracją są właśnie kobiety i relację damsko-męskie, co słychać 

praktycznie w każdym tekście. Dużo ciepła, tajemniczość i soulowa wrażliwość w jednym, 

robi porządną robotę. Nie kupuj dziewczynie pod choinkę, bo na pewno zapomni o Tobie. 

J M S N 
V ELV E T

Cała muzyka

J A R O S Ł A W  C A Ł A @ c a l a m u z y k a

Cała muzyka  |  Jarosław Cała

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/velvet/1426511300?mt=1&app=music&at=11lHMT
http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/velvet/1426511300?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Weteran rapowej sceny, jeden z założycieli legendarnego 

Wu-Tang Clanu, zafundował wszystkim fanom album, 

który przenosi słuchaczy do piękny czasów. Ghostface 

Killah przejechał Wschodnie Wybrzeże, wyciągając 

z kapci swoich starych, dobrych znajomych, którzy pew-

nie grają już w kosza ze swoimi wnukami. Średnia wieku 

na tym albumie może dać do myślenia, przecież mowa 

jest o rapie, który w dalszym ciągu jest dosyć młodym 

gatunkiem muzycznym. Myślę, że Ghostface Killah spo-

kojnie może założyć rapowy dom starości, gdzie w stan-

dardzie każdy pokój wyposażony byłby w akustyczną kabinę do nagrywania. Teraz 

wszystko, co napisałem o tym, że emeryci, dom starości i wnuki, możecie wykreślić, 

bo pewnie na nowojorskich ulicach dostałbym za to kulkę. Na tym albumie nie usły-

szycie o lekach na nadciśnienie, ciepłych kapciach i problemach z reumatyzmem. 

Ghostface Killah jakby zatrzymał się w czasie, nadal trzyma wysoką formę, a „The 

Lost Tapes”, gdyby został wydany w złotych latach dziewięćdziesiątych, teraz 

mógłby być traktowany jak klasyk. 

Wyprodukowany przez równie kultową postać Big Ghosta, hip-hopowego dzienni-

karza i producenta, zawiera absolutnie wszystkie elementy rapu ze Wschodniego 

Wybrzeża. Przepiękne soulowe pętle wypełnione tonami doświadczenia z ulicy 

przypominają mi, skąd we mnie tyle miłości dla tego gatunku. Każde uderzenie 

dęciaków powoduje naturalne bujanie głową, a każdy wygrzebany ze starych płyt 

i cudownie pocięty sampel wytwarza ciarki na całym ciele. Robotę robi ta armia 

weteranów zaproszonych do nagrania swojej zwrotki. Dobrze usłyszeć takich graczy 

jak: Planet Asia, Ras Kass, Bishop Lamont, Big Daddy Kane, Cappadonna, Raekwon, 

Masta Killa, E-40. Na uwagę zasługują również odwiedziny z Zachodniego Wybrzeża 

Snoop Dogga, który od dawna nie nagrał tak dobrej zwrotki. „The Lost Tapes” nie 

wprowadza do muzyki absolutnie nic nowego i rewolucyjnego, jednak w natłoku 

trapu i autotune’a mam wrażenie, że dawno nie słyszałem nic tak świeżego. 

G H O S T F A C E  K I L L A H
T HE  LOS T  TAPE S

MAKOWA KUCHNIA

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/the-lost-tapes/1429328087?mt=1&app=music&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/the-lost-tapes/1429328087?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Zawijaniec z francuskiego ciasta z jabłkami  |  Małgorzata Łada
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• 1 opakowanie gotowego świe-

żego ciasta francuskiego (400 g)

• 3 łyżki roztopionego masła

• 1–1,2 kg jabłek lekko kwaśnych

• 2 garści rodzynek

• 1 łyżka posiekanych orzechów 

włoskich

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• 3 łyżki miodu lub 2 łyżki cukru

• 2 łyżki startych biszkoptów lub 

słodkiej startej bułki

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w drobne 

półplasterki. Miód lub cukier mieszamy z cynamonem. Rodzynki 

zalewamy wrzątkiem na 2–3 min i odcedzamy. Jabłka mieszamy 

z rodzynkami, orzechami i miodem z cynamonem. Jeżeli jabłka są 

bardzo soczyste, można dodać do środka tartą bułkę.

Ciasto francuskie rozwijamy z opakowania, lekko rozwałkowujemy 

i pozostawiamy na 5–10 min do podeschnięcia.

Masło roztapiamy i polewamy połową ciasto, posypujemy tartymi 

biszkoptami lub tartą bułką. Układamy na nim farsz, tak by zostało 

ok. 2 cm wolnego brzegu, który zawijamy na ciasto. Całość dość 

ściśle zwijamy, zalepiamy końcówki i układamy na wysmarowanej 

masłem blaszce zlepieniem do spodu. Po wierzchu smarujemy roz-

topionym masłem lub rozbełtanym jajkiem.

Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°C i pieczemy 30–40 min.

Zawijaniec z francuskiego ciasta z jabłkami
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