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Wystarczy zestaw Deco, a martwe strefy WiFi znikną na zawsze! Podczas  
przemieszczania się po domu Twój smartfon lub tablet połączy się z routerem 

Deco o najlepszym zasięgu i zapewni stabilny zasięg sieci bezprzewodowej.

numerów razem życzy TP-Link!
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#EksperciDobregoBrzmienia

DAJ SIĘ PONIEŚĆ
MUZYCE

W NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki, jak stworzyć ich wymarzone systemy. 
W naszych salonach, zlokalizowanych w największych miastach Polski, oferujemy 

sprzęt cenionych światowych marek. Nasi doradcy pomogą dobrać elementy Two-
jego systemu w taki sposób, aby cieszyły doskonałym brzmieniem. W każdym 

z salonów znajdują się profesjonalnie przygotowane sale odsłuchowe, 
pozwalające ocenić brzmienie i funkcjonalność poszczególnych urządzeń. 

Przekonaj się na własne uszy - przyjdź i posłuchaj.

www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=190329&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi


PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca

Okiem Pawła Jońcy

OKIEM PAWŁA JOŃCY

100 wydań temu
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Dzień dobry. Witam Was po raz… setny. Tak, dobrze czytacie, oddaję 
w Wasze ręce iMagazine numer 100!

Niesamowita liczba. Nawet w najskromniejszych marzeniach, gdy star-
towaliśmy, nie liczyłem, że iMag będzie obchodził taki jubileusz. 100 
wydań to było duże wyzwanie. Mnóstwo ciężkiej pracy, ale też nagroda 
w postaci wspaniałych, wiernych czytelników. 100 wydań to 17 018 stron, 
które zajmują 8,24 GB, albo, jak kto woli, około 17 920 godzin pracy 

najwspanialszej redakcji, jaką znam. A to 
wszystko, nie wliczając numerów specjal-
nych! Liczby niesamowite!

Przez te 100 wydań wiele się wydarzyło. 
Byliśmy świadkami wielu premier sprzętów 
i ciekawych wydarzeń. Redakcja się rozsze-
rzała, rozjeżdżała po świecie, a niektórzy 
z nas się rozmnożyli. iMag ewoluował, roz-
budował o kolejne działy, robił coraz bar-
dziej lifestyle’owy. Zorganizowaliśmy wiele 
super iMagEventów, udało nam się też roz-
prawić z oszustami w sądzie. To wszystko 
w czasie 100 wydań.

Nasz magazyn to ludzie. Zbiór indywidual-
ności, które wspólnie tworzą coś niesamowi-
tego i wyjątkowego – iMagazine! Szanowna 
Redakcjo, to zaszczyt z Wami pracować.

Jubileuszowe wydanie z jednej strony nawiązuje do naszych początków, 
a z drugiej strony prezentuje Wam dużo ciekawych nowości. Liczę, że 
przypadną Wam do gustu.

Mam nadzieję, że kolejne 100 wydań będzie dla nas… łatwiejsze, bo już 
wiemy, jak to się robi.

Dziękujemy, że jesteście z nami.       Domink Łada
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich 

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 

z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów 
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów
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Aktualizacja macOS Mojave do 
wersji 10.14.4

Apple TV+ oraz odświeżona TV 
App – Netflix od Apple oficjal-
nie zaprezentowany

WatchOS 5.2 już jest 
do pobrania

Aktualizacja iOS do wersji 12.2

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Aktualności
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W poniedziałek, 25 marca odbył się kolejny iMagEvent. Wspólnie oglądali-
śmy Apple Special Event March 2019, czyli premierę nowych usług Apple, 
dotyczących newsów, wideo, gier oraz płatności.

Tym razem była to też specjalna, wyjątkowa impreza iMagazine. Wraz 
z kwietniowym numerem obchodzimy jubileusz związany z 100. wydaniem 
iMaga i chcieliśmy go z Wami spędzić!

Frekwencja dopisała. Starzy znajomi i trochę nowych twarzy. To napędza 
i daje nam siłę do pracy!

Przy pysznym cateringu i wyjątkowych kawach z logo iMagazine mogliśmy 
wspólnie obejrzeć nowości Apple:
• Apple TV+ oraz odświeżona TV App – Netflix od Apple oficjalnie 

zaprezentowany,
• Kiosk na abonament od Apple – Apple News+
• Apple Arcade – nowa usługa dla graczy od Apple

Czas na przedstawienie 
– iMagEvent – tak było
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• Apple Card.

Dużą atrakcją była też możliwość zobacze-
nia repliki Apple I wykonanej przez Apple 
Muzeum i MacLife.pl

Podobnie jak to było we wrześniu przy 
premierze iPhonów XS, miejsca na naszą 
imprezę użyczyło nam Volvo Car War-
szawa. Kawiarnia, salon, salon-kawiarnia 
– piękne miejsce w samym centrum War-
szawy, idealnie skomunikowane.

Tradycyjnie już naszymi partnerami 
byli również nasi przyjaciele z ZGSklep 
i MacLife.

AKTUALNOŚCI 14



Na koniec imprezy nie zabrakło atrak-
cji. Po wspólnym oglądaniu streamingu 
z Apple odbyły się konkursy dla uczest-
ników. Nagrody, oczywiście bardzo atrak-
cyjne, tym razem zostały ufundowane 
przez ZGSklep.pl, Bang & Olufsen, FIBARO 
oraz 4GSM.pl i trafiły chyba do wszystkich 
uczestników naszego spotkania.

Po imprezie w salonie Volvo, afterparty 
z iPiwem i szarlotką odbyło się w naszej 
zaprzyjaźnionej Chwili.

Zapisujcie sobie w kalendarzach kolejny 
termin. Następny iMagEvent, związany 
z WWDC 2019, odbędzie się już 3 czerwca.

Dziękujemy, że jesteście z nami!
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Revolut w Garmin Pay
Czytaj dalej...

AKTUALNOŚCI

Jak uruchomić funkcję EKG 
w Apple Watch Series 4

Apple Arcade – nowa usługa 
dla graczy od Apple

Apple Watch 4 LTE będzie 
dostępny w Polsce 12 kwietnia

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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Kiosk na abonament od Apple 
– Apple News+ startuje dziś Czytaj dalej...

AKTUALNOŚCI

Logitech Crayon będzie wspierał 
iPady Pro 2018 – tańsza alter-
natywa dla Apple Pencil 2

Smart gniazdka IKEA w Home-
Kit – nie tak szybko

eSIM w zegarkach, póki co, 
tylko dla klientów indywidual-
nych w Orange Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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Miniaturowe karty sieciowe Archer T3U i Archer T2U Nano z interfejsem 
USB to świetny, prosty i wygodny sposób na bezprzewodowy dostęp 
do Internetu. Obie karty są dwuzakresowe i pozwalają na modernizację 
sieci do standardu 802.11ac. T2U Nano oferuje sumaryczne prędkości do 
600Mb/s w dwóch pasmach, a Archer T3U do 1300Mb/s.

Karta Archer T2U Nano wyróżnia się miniaturowymi gabarytami 
(15x7x18,6 mm), które umożliwiają  bezproblemową instalację w dowol-
nie usytuowanym porcie USB. Atutem tak niewielkiej konstrukcji jest 
to, że nie blokuje ona sąsiednich portów, do których można podłączyć 
inne urządzenia wymagające połączenia przez USB. T2U jest tak mała, że 
można pozostawić ją także w trakcie transportu laptopa, bez ryzyka, że 
ulegnie uszkodzeniu lub wypięciu. 

Dzięki technologii 256QAM karta sieciowa Archer T2U pozwala na uzy-
skanie wydajnych połączeń bezprzewodowych. Urządzenie oferuje 
prędkość 433Mb/s w paśmie 5GHz w standardzie 802.11ac,  idealną do 

TP-Link przedstawia nowe 
kompaktowe karty sieciowe: 
Archer T3U i Archer T2U Nano

AKTUALNOŚCI 19



strumieniowania wideo w jakości HD oraz do gier online wrażliwych na 
opóźnienia. W przypadku połączenia ze starszym routerem, pracującym 
jedynie w paśmie 2.4GHz, karta pozwala na transfery 

z prędkością do 200Mb/s. Archer T2U Nano obsługuje funkcję roamingu 
Wi-Fi, dzięki czemu przy przenoszeniu laptopa urządzenie automatycz-
nie łączy się z optymalną siecią, bez przerwy w dostępie do Internetu. 
Kieszonkowy Archer T2U Nano jest niewątpliwie idealnym wyborem dla 
osób, które chcą cieszyć się pełną mobilnością.

Druga nowość w ofercie TP-Link, karta Archer T3U, 
ma niewielkie rozmiary i jest cieńsza od standar-
dowej karty sieciowej. Polecana jest szczególnie 
osobom, które często podróżują i potrzebują prak-
tycznych rozwiązań - można zabrać ją wszędzie 
i pasuje do każdego portu USB.

Archer T3U pracuje w standardzie AC1300 – z pręd-
kością do 400Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 876Mb/s 
w 5GHz. Szybki port USB 3.0 gwarantuje pełne wyko-
rzystanie możliwości karty. Standardy USB 3.0 oraz 
Wi-Fi 802.11ac sprawia także, że Archer T3U jest ide-
alnym wyborem do strumieniowania wideo w jako-
ści HD, gier online czy pobierania dużych plików. 
Dzięki zastosowaniu technologii MU-MIMO Archer 
T3U może wytworzyć jednocześnie dwa strumienie 
danych, co w przypadku pracy z kompatybilnym 
routerem MU-MIMO, przekłada się na większą prze-
pustowość i wydajność całej sieci. 

Obie nowości w ofercie TP-Link są kompatybilne z systemami Windows 
i Mac OS, a ich konfiguracja jest niezwykle prosta.

Więcej informacji na temat Archer T3U oraz Archer T2U Nano dostęp-
nych jest na stronie internetowej. 

Produkty objęte są 36-miesięczną gwarancją.
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Nowe akcesoria dla iPhone’ów 
i Apple Watchów od Apple

Za prąd zapłacisz Apple Pay – 
Blue Media wspiera Apple Pay

What happens on your iP-
hone, stays on your iPhone 
– w Huawei też w to wierzą

Przejęto pełną kontrolę (root i dostęp 
do kernela) na MacOS podczas 
Pwn2Own Vancouver 2019

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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Google Stadia – konsola do 
gier w chmurze

Apple wprowadza obniżki (i podwyżki) 
cen opcji Maca Mini, MacBooka Pro, 
MacBooka Air, iMaca i iMaca Pro oraz 
dodaje nowe GPU do tego ostatniego

Słuchawki AirPods drugiej gen-
eracji z Hey Siri i bezprzewodo- 
wym ładowaniem już dostępne

Netflix ogranicza w Polsce 
dostęp do okresu próbnego – 
prawdopodobnie przez nieu- 
czciwych użytkowników

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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JBL Endurance RUN BT to bezprzewodowe dokanałowe słuchawki spor-
towe odporne na pot. 

JBL Endurance RUN BT to słuchawki, które nie wypadną z uszu i nie będą ich 
podrażniały przy długim użytkowaniu. Osiągane na treningach wyniki mają 
znaczenie, dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich słuchawek. Muzyka 
powinna motywować, by osiągać więcej, a słuchawki nie mogą uwierać 
w czasie, gdy organizm wystawiany jest na ekstremalny wysiłek. Bezprze-
wodowe przesyłanie muzyki w słuchawkach JBL Endurance RUN BT daje 
możliwość osiągania coraz lepszych rezultatów treningowych. Dzięki zasto-
sowanemu rozwiązaniu FlipHook™ możliwe jest założenie słuchawek albo 
jako zwykłych słuchawek dokanałowych, albo słuchawek dokanałowych 
zakładanych za ucho. Wszystko zależy od aktualnych potrzeb. Dodatkowo 
technologia FlexSoft™ gwarantuje komfort długotrwałego użytkowania, 
a technologia TwistLock™ gwarantuje niewypadanie słuchawek z ucha. 

Odporność na pot i zachlapania na poziomie IPX5 pozwala nie zrażać się 
do treningu bez względu na to, jak wiele potu zostanie wylane, a także bez 

JBL Endurance RUN BT
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względu na pogodę – deszcz nie będzie już uspra-
wiedliwieniem, by zaniechać treningu. 

JBL Endurance RUN BT zapewniają do 6 godzin bez-
przewodowego odtwarzania muzyki. Kiedy trenu-
jemy w tych słuchawkach, nie ograniczają nas żadne 
przewody. Dodatkowo wbudowany pilot z mikro-
fonem umożliwia nieskrępowane prowadzenie 
rozmów telefonicznych bez przerywania treningu. 
Podwójne wciśnięcie przycisku aktywuje natomiast 
Google Now lub Siri. Wbudowane magnesy uła-
twiają transport słuchawek, kiedy nie są użytko-
wane. Wszystko to sprawia, że model JBL Endurance 
RUN BT, to świetny wybór, by poprawić wyniki tre-
ningowe i umilić sobie czas spędzony na treningach. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Przetwornik: 8 mm
• Dynamiczne pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
• Czułość: 106 dB SPL @1 kHz/ 1 mW
• Maksymalna moc wejścia: 15 mW
• Czułość transmisji: -19 dBV @1 kHz/ Pa
• Impedancja: 16 Ω
• Moc transmitera Bluetooth: 0-4 dbm
• Modulacja transmitera Bluetooth: GFSK,   
 π/4DQPSK, 8DPSK
• Częstotliwość Bluetooth: 2.402 GHz – 2.48 GHz
• Profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5
• Wersja Bluetooth: V4.1
• Akumulator: litowo-polimerowy (3.7V DC, 700 mAh)
• Czas ładowania: 2 godziny
• Czas pracy: do 6 godzin
• Waga: 19,7 g
• Sugerowana cena detaliczna: 219 zł
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Nowe bezprzewodowe słuchawki firmy Audio-Technica, modele ATH-
-SR50BT i ATH-SR30BT, łączą swobodę bezprzewodowego dostępu do 
muzyki z najnowocześniejszą techniką audio i zasilania, obejmującą reduk-
cję hałasu otoczenia, funkcję Hear-through (tylko ATH-SR50BT) i możliwość 
pracy przez 70 godzin bez ładowania baterii (tylko ATH-SR30BT). 

Audio-Technica ATH-SR50BT
Ten wokółuszny model klasy premium zapewnia najlepszą w swojej klasie 
jakość dźwięku bezprzewodowego, łatwość obsługi i niesamowity komfort 
użytkowania. Wyposażony w układ redukcji hałasu, skutecznie minima-
lizuje przenikanie dźwięków otoczenia, które zakłócają jakość brzmienia 
muzyki. 

Aby ułatwić zachowanie kontaktu z otoczeniem, ATH-SR50BT wykorzy-
stują praktyczną funkcję Hear-through – wystarczy nacisnąć przycisk na 
lewej muszli i już można usłyszeć otaczający świat – idealne rozwiązanie, 
gdy chcesz posłuchać komunikatu, np. na dworcu lub lotnisku podczas 

Audio-Technica wprowadza 
innowacyjne słuchawki bezprzewodowe,
 ATH-SR50BT i ATH-SR30BT
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podróży. Tryb Hear-through można włą-
czyć na stałe, co pozwala słuchać muzyki 
i jednocześnie zachowywać ciągły kontakt 
z otoczeniem. 

Funkcjami kontroli dostępu do dźwięków 
otoczenia można z łatwością zarządzać za 
pomocą aplikacji Connect, umożliwiającą 
m.in. zmianę trybu redukcji hałasu lub funkcji 
Hear-through. Szybki dostęp do powyższych 
udogodnień zapewniają również sensory 
dotykowe na muszli słuchawek. 

Sterowanie dotykiem i gestami umożliwia 
szybkie i łatwe zarządzanie odtwarzaniem 
muzyki oraz połączeniami telefonicznymi, 
z kolei miękka pianka z funkcją pamięci, 
wypełniająca kołnierze wokółuszne i pałąk, 
gwarantuje bezpieczne i jednocześnie 
komfortowe dopasowanie. Imponujący, 
28-godzinny czas pracy po pełnym naładowa-
niu wbudowanego akumulatora pozwala słu-
chać muzyki nawet podczas długich podróży 
i dojazdów do/z pracy. Składana konstrukcja 
słuchawek ułatwia ich przechowywanie pod-
czas transportu. 

Specjalnie zaprojektowane przetworniki 
(45 mm) dostarczają naturalny, precyzyjny 
i dynamiczny dźwięk poprzez połącze-
nie bezprzewodowe. Użytkownik może 
także zdecydować się na standardową, 
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przewodową łączność, np. wtedy, gdy bateria jest bliska wyczerpania 
lub w celu odtworzenia detalicznego, studyjnej jakości dźwięku high-res 
z kompatybilnych smartfonów i przenośnych odtwarzaczy muzycznych. 

ATH-SR50BT obsługuje najnowszą łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, 
wyróżniającą się m.in. niskim zapotrzebowaniem na energię. Słuchawki 
wspierają kodeki aptX, AAC i SBC. 

Dostępne w klasycznej czerni lub stylowym brązowo-szarym wykończeniu, 
ATH-SR50BT dostarczane są z przewodem o długości 1,2 m, kablem USB do 
ładowania (30 cm) oraz etui ochronnym, pozwalającym utrzymywać słu-
chawki w idealnych warunkach także podczas transportu. 

Audio-Technica ATH-SR30BT
Idealnym towarzyszem podczas wyjazdów, szczególnie dla osób, które 
odbywają wielogodzinne podróże lub mnóstwo czasu spędzają podczas 
dojazdów do/z pracy, są całkowicie bezprzewodowe, ultra-mobilne słu-
chawki ATH-SR30BT, wyróżniające się najlepszym w klasie czasem ciągłego 
odtwarzania muzyki, wynoszącym aż 70 godzin. Czas nieustannego kontro-
lowania poziomu naładowania akumulatora całkowicie odszedł do prze-
szłości – z w pełni naładowanym akumulatorem słuchawki będą działały 
przez cały miesiąc, nawet jeśli słuchasz swoich ulubionych nagrań codzien-
nie przez dwie godziny. 

Jak można się po firmie, szczycącej się bogatym doświadczeniem w dzie-
dzinie inżynierii audio, ATH-SR30BT zapewnia wysoką jakość bezprzewodo-
wego dźwięku. Specjalnie zaprojektowane przetworniki o średnicy 40 mm 
zapewniają wysoką czystość brzmienia zakresów średnio- i wysokotono-
wego, a przy tym dostarczają mocny, bogaty bas. Nowa konstrukcja izolacji, 
separująca przestrzeń akustyczną od układów elektrycznych, gwarantuje 
lepszą klarowność dźwięku. 

Ten bezprzewodowy model nastawiony jest na całkowity komfort pod-
czas korzystania ze słuchawek w domu i poza nim, co jest m.in. zasługą 
wokółusznej konstrukcji. Rozwiązanie to poprawia izolację dźwiękową 
w porównaniu ze słuchawkami nausznymi. Lekkie, składane i łatwe do 
przenoszenia, ATH-SR30BT z łatwością mieszczą się w torbie. 
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Audio-Technica ATH-SR30BT oferowane są z subtelnym, a przy tym stylo-
wym wykończeniem w kolorach czarnym i naturalnej szarości. Słuchawki 
obsługują najnowszą łączność Bluetooth 5.0, wyróżniającą się niskim zapo-
trzebowaniem na energię, wraz z kodekami AAC i SBC wykorzystywanymi 
do bezprzewodowego strumieniowania dźwięku. W opakowaniu oprócz 
słuchawek znajduje się 30-centymetrowy kabel USB do ładowania. 

Słuchawki Audio-Technica ATH-SR50BT i ATH-SR30BT będą dostępne 
pod koniec br. Nominalne ceny detaliczne powyższych modeli poznamy 
w chwili wprowadzania produktów do sprzedaży.
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Tak. To prawda. Od dziś jesteśmy dostępni też na urządzenia z Androidem.

Niektórzy mogą stwierdzić, że piekło zamarzło. Ale jak zapewne zauważyli-
ście, od dawna jesteśmy zdecydowanie bardziej otwarci na tematy lifesty-
le’owe, a nie zamknięci i ograniczeni tylko do Apple.

Robiąc badania czytelnictwa i przeglądając nasze statystyki, zauważyliśmy, 
że około 30% z Was nie ma urządzeń z nadgryzionym jabłuszkiem, jed-
nocześnie prawie 70% czytelników zagląda do nas z urządzeń mobilnych, 
a 13 z 20 najpopularniejszych urządzeń mobilnych działa pod kontrolą 
Androida.

Dzięki tej analizie byliśmy pewni, że musimy przygotować aplikację do czy-
tania naszego magazynu również na urządzenia androidowe.

Staraliśmy się, aby user experience był możliwie zbliżony do tego, jaki zna-
cie z wersji iOS. Nowa aplikacja androidowa daje dostęp do pełnej bazy 

iMagazine na Androidzie!
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naszych wydań. Działa, przynajmniej teoretycznie, na wszystkim, co ma 
Android 4.4 i nowszy, ale z racji fragmentacji rynku nie mogliśmy wszyst-
kiego przetestować. Jeśli więc znajdziecie jakieś problemy, dawajcie znać!

Z aplikacji można udostępniać fragmenty artykułów, powiększać tekst, 
odwiedzać podlinkowane treści. Aplikacja działa zarówno na telefonach, 
jak i tabletach.

Zapraszamy do pobierania i liczymy na Wasze pozytywne komentarze 
w Google Play, które pomogą nam się wypozycjonować.
iMagazine w Google Play (Android)

Oczywiście przypominamy i zachęcamy do pobierania też naszej wersji na iOS.
iMagazine w App Store (iOS)
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Bezprzewodowe słuchawki
bluetooth z dźwiękiem
holograficznym

sxfi AIR

Stwórz za pomocą darmowej aplikacji na telefon
swój indywidualny profil Super X-Fi i wgraj

go do słuchawek by doświadczyć
spersonalizowanego dźwięku 7.1

Płynnie łączą się przez Bluetooth i USB z wieloma 
platformami, od urządzeń mobilnych przez komputery PC
i Mac, po Nintendo i PS4. 

Łączność bezprzewodowa, zapewnia łatwą kompatybilność 
z urządzeniami iOS i Android. Po podłączeniu przez USB, 
SXFI AIR oferują dźwięk 7.1, który zapewnia fantastyczne 
wrażenia podczas oglądania filmów czy grania w gry.

Działają również jako samodzielny odtwarzacz muzyczny, 
dzięki możliwości włożenia karty microSD, obsługuje 
formaty MP3, WMA, WAV i FLAC.

Wyposażone są w dotykowe sterowanie na obudowie 
słuchawki za pomocą prostych operacji przesuwania palca.

Posiadają konfigurowalne pierścienie świetlne RGB, które 
pozwalają użytkownikom wybierać spośród 16 milionów 
kolorów.

Wyposażone są w mikrofon NanoBoom, który umożliwia 
odbieranie połączeń telefonicznych i komunikację ze 
znajomymi. Mikrofon ma takie same możliwości nagrywania 
dźwięku jak pełnowymiarowy mikrofon z zestawu 
słuchawkowego do gier i można go odłączyć. 

•

•

•

•

•

•

creative.com/sxfi

http://bit.ly/sxfi_air-imag_04_2019


Ze Zbyszkiem Urbańskim przeprowadziłem wywiad w 2010 roku 
w pierwszym numerze iMagazine. Wtedy Zbyszek był naczelnym 
gadżeciażem kraju. Numer 100. to doskonała okazja, aby z „Panem 
Gadżetem” jeszcze raz porozmawiać. O tym, co się przez tych 
prawie dziesięć lat zmieniło w naszej branży, o Apple i o przyszłości.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Wywiad ze 
Zbyszkiem Urbańskim 
– 100 numerów później 

Wywiad ze Zbyszkiem Urbańskim – 100 numerów później  |  Norbert Cała
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Norbert Cała: Zbyszek, w naszym wywiadzie w 2010 roku powiedziałeś: 
„Dużo osób śmieje się ze mnie, że mam misję życiową przekonywania 
wszystkich do Maców. Ale jak słyszę po raz któryś od różnych osób, że 
zawiesił im się PC, to odpowiedź mam jedną: „Kup sobie Maca i po proble-
mie”. Nadal tak jest?
Zbyszek Urbański: Jeśli chodzi o komputery, laptopy, to tak jest. Używam 
też iPhone'a, ale tu widać zdecydowany postęp konkurencji. Dziewięć 
lat temu iPhone nie miał żadnej konkurencji, a teraz już z pewnością ma. 
Moim zdaniem wiele osób przesiada się i przesiądzie na telefon z Andro-
idem, chyba że Apple zjedzie z ceną. Aktualnie cena iPhone'a jest prze-
sadzona. Zresztą wszystkie produkty Apple są drogie, ale w przypadku 
komputerów ta różnica nie jest tak znacząca. Bo jak patrzę na niektóre 
laptopy na Windows za osiem lub dziesięć tysięcy złotych, to zupełnie 
nie rozumiem, dlaczego ludzie je kupują, zamiast kupić Apple. Wpadłem 
w pułapkę Applowską, mam iPhone'a, mam zegarek, Apple TV i MacBooka. 
Gdybym przesiadł się na Androida, to już nie będzie to tak dobrze ze sobą 
współpracowało, jak do tej pory. Miałem już takie sytuacje, że chciałem się 
przesiąść na Androida, miałem fajne telefony, które na przykład na pewno 
robią lepsze zdjęcia niż iPhone, ale ja jednak nagrywam często wideo. Jeśli 
chodzi o wideo, to jakość z iPhone'a, robienie zbliżeń, ogrywanie detali, to 
nic nie robi tego lepiej niż on. Mam dobry aparat do nagrywania filmów, 
Sony Alfa 3, dobre obiektywy, ale choćby z makrami mam zawsze problem. 
Biorę iPhone'a, stabilizuję w statywie i wychodzą mi prześliczne filmy, 
których nie zrobiłbym innym telefonem. Z żadnego nie są tak ładne i pla-
styczne. Aktualnie planuje kupić iMaca do montażu filmów, na laptopie 
jest to niewygodne ze względu na mały wyświetlacz. Myślałem o modelu 
Pro, ale nie, jego cena przekonała mnie, aby skonfigurować zwykłego Maca.

NC: W tym czasie zmarł Steve Jobs, a Apple się zmieniło. Czyli nie dołą-
czyłeś do grona krytyków Apple mówiących, że Apple się kończy, które 
wśród ludzi z branży stało się bardzo częste.
ZU: Na to pytanie najłatwiej będzie mi odpowiedzieć we wrześniu, kiedy 
pojawią się nowe iPhone’y. Na ten moment nie wiem, czy Apple się kończy, 
na pewno wiem, że jest to najlepszy i najbezpieczniejszy system dla telefo-
nów. Na pewno widziałeś baner na targach CES z napisem „Co dzieje się na 
Twoim iPhonie, pozostaje na twoim iPhonie”. Android nadal się nie umywa. 
Interfejsem się na pewno zbliża, ale bezpieczeństwo jest zdecydowanie na 
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innym poziomie. Choć zarówno dla służb, jak i przestępców, iOS też już nie 
stanowi wielkiej tajemnicy.

NC: A nie uważasz, że taka opinia jest trochę dlatego, że nasza branża 
tech w dużej mierze faktury wystawia tylko dwóm firmom? Jednej na 
H…, drugiej na S…?
ZU: No, dokładnie na tym to polega, absolutnie tak jest. Obserwuję branżę 
technologiczną i widzę, że Panowie… Państwo działają i funkcjonują na Andro-
idach i są to oczywiście urządzenia testowe od producentów. Ale zauważyłem 
też takie sytuacje, że kiedy dostali, wypożyczyli od dystrybutora urządzenia 

Apple, iPhone’y, zegarki, to promienieli. Byłem świadkiem kilku takich sytu-
acji i widziałem, jak potem uważali, że jest to kapitalny sprzęt. Myślę, że po 
prostu cena tutaj działa. Cała branża, gdyby iPhone kosztował tyle, co tele-
fony z Androidem lub gdyby Apple wprowadził z powrotem do Polski pro-
gram testowy, używałaby właśnie tego telefonu.

NC: Jeśli spojrzeć szerzej na technologię, to jak oceniasz sytuację teraz? 
Technologia zmienia się szybciej czy wolniej niż dziesięć lat temu?
ZU: Ostatnich dziesięć lat było faktycznym przyśpieszeniem, ale teraz 
mam wrażenie, że zwalnia. Wszyscy się ekscytują telefonami, branża się 
nimi ekscytuje, bo użytkownicy się nimi ekscytują, szukają nowszych, lep-
szych rozwiązań, coraz bardziej wypasionych modeli z lepszym aparatem 

Państwo działają i funkcjonują 

na Androidach i są to oczywiście 

urządzenia testowe od produ-

centów. Ale zauważyłem też takie 

sytuacje, że kiedy dostali, wypo-

życzyli od dystrybutora urządze-

nia Apple, iPhone’y, zegarki, to 

promienieli.
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i większą pamięcią. Tymczasem wszystkie telefony stają się do siebie 
podobne. Jeden producent zrobił dziurkę w ekranie, to wszyscy robią to 
samo, zmieniając tylko nazwę. Już nie mamy dziurki, tylko kroplę rosy lub 
łezkę. Te telefony są jednak takie same, wyposażone tak samo, nie ma żad-
nego efektu WOW.

NC: Jaki produkt przez tych ostatnich dziesięć lat zrobił na Tobie najwięk-
sze wrażenie?
ZU: Pamiętam, jak sprzedałem Nokię komunikator, aby kupić pierwszego 
iPhone'a. Po dziś dzień pamiętam, jakie on na mnie wrażenie zrobił, 
cieszyłem się jak małe dziecko. Teraz już tak nie ma, od czasów tego 
pierwszego iPhone'a już żaden telefon nie zrobił na mnie takiego wraże-
nia. Nie ma takich rzeczy, które by mnie tak zaskoczyły, tak ekscytowały 
i nie wiem, czy będą.

NC: Przez długi czas to smartfony były driverem branży. Według mnie jed-
nak stały się już nudne i producenci nie wiedzą, co jeszcze wymyślić.
ZU: Wydaje mi się, że nie bardzo wiedzą, czekam na wrzesień, żeby zoba-
czyć, co Apple wymyśli. Weźmy ostatni trend, składane telefony, to bzdura, 
kompletna bzdura. To jak trójwymiar w telewizorach, chwilowa moda, chęć 
pokazania, że potrafimy, że możemy. Do tego cena dziesięć tysięcy za tele-
fon to zupełny idiotyzm. Praktyczne zalety takiego telefonu są żadne, jeśli 
ktoś potrzebuje tabletu – kupuje tablet, większość użytkowników tabletów 
wcale ich nie nosi ze sobą, trzyma pod poduszką, w szufladzie lub bawią 
się nimi dzieci. Telefon to telefon, tablet to tablet.

Nowe samochody mi się bardzo podobają, systemy wspo-

magania jazdy są super, ale wyobraźmy sobie, że ktoś chce 

kogoś zlikwidować. Już nie musi przecinać przewodów hamul-

cowych, może się włamać do systemu i wyłączyć samochód 

w czasie jazdy. To zupełnie nowe zagrożenia, o których do tej 

pory nie mieliśmy pojęcia. Tym, co nas kręci, może być więc 

cyberbezpieczeństwo.
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NC: Skoro nie smartfony, to co będzie nas kręciło za kolejnych dziesięć lat?
ZU: Hmm. Smart Home, tak mi się wydaje. Smart Home jest jednak trochę 
niebezpieczny, można się włamać do Twojego domu przez żarówkę. Myślę, 
że to nie będą też autonomiczne samochody, ludzie nie są raczej gotowi 
na to. Jakiś czas temu testowałem nowoczesny samochód, dostałem infor-
mację o awarii wspomagania i wycieraczki. Podjechałem z nim do serwisu, 
gdzie mechanik podłączył samochód do komputera i naprawił wszystko 
kilkoma uderzeniami w klawisze. Obawiam się tego, że samochody nie są 
dostatecznie zabezpieczone przed włamaniem. Nowe samochody mi się 
bardzo podobają, systemy wspomagania jazdy są super, ale wyobraźmy 

sobie, że ktoś chce kogoś zlikwidować. Już nie musi 
przecinać przewodów hamulcowych, może się 
włamać do systemu i wyłączyć samochód w czasie 
jazdy. To zupełnie nowe zagrożenia, o których do tej 
pory nie mieliśmy pojęcia. Tym, co nas kręci, może 
być więc cyberbezpieczeństwo.

NC: Nie masz poczucia, że jesteśmy już dinozaurami 
tej branży? Mnie zaskakuje popularność youtube-
rów grających w Fortnite, niemówiących nic cieka-
wego. Nie krytykuję, tylko się dziwię, mój syn ich 
wszystkich zna.
ZU: My i nastolatkowie to jest zupełnie inny świat. 
Po pierwsze, jesteśmy w wieku, w jakim jesteśmy, 
a po drugie, mieszkamy w Warszawie i patrzymy na 
świat z perspektywy Warszawy. My się ekscytujemy 
iPhone'em, ale ludzi z małych miasteczek nie stać 
na iPhone'a, oni szukają tańszych telefonów. To te 
tańsze telefony się w tej chwili najlepiej klikają. Jed-
nocześnie młodzi ludzie mają coraz większą wiedzę. 
Historia sprzed kilku dniu, do prywatnego labora-
torium kryminalistycznego trafił telefon. Niestety, 
z jakichś powodów nie udało się osobie, która się 
tym zajmowała, dostać do niego, nie działały żadne 
standardowe procedury. Śledczy, który się tym zaj-
mował, napisał na forum, jaki ma problem. Zgłosił się 
ktoś i powiedział, że musi zrobić to to i to, i będzie 

Historia sprzed kilku dni, do 

prywatnego laboratorium 

kryminalistycznego trafił 

telefon. Niestety, z jakichś 

powodów nie udało się oso-

bie, która się tym zajmowała, 

dostać do niego, nie działały 

żadne standardowe proce-

dury. Śledczy, który się tym 

zajmował, napisał na forum, 

jaki ma problem. Zgłosił się 

ktoś i powiedział, że musi 

zrobić to to i to, i będzie OK. 

I faktycznie tak było. Właści-

ciel od razu zaproponował 

pracę tej osobie i dostał 

odpowiedź: „Bardzo bym 

chciał, ale się nie da, bo ja 

mam czternaście lat”.
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OK. I faktycznie tak było. Właściciel od razu zaproponował pracę tej osobie 
i dostał odpowiedź: „Bardzo bym chciał, ale się nie da, bo ja mam czterna-
ście lat”. Jednocześnie takiego dzieciństwa nie chciałbym mieć. Bo za kilka 
lat te dzieci, które są technologicznie rozwinięte na maksa, fizycznie nie 
będą w stanie przebiec stu metrów bez zadyszki. Moim zdaniem dzieciń-
stwo to powinno być podwórko i aktywność z kumplami. Z przerażeniem 
patrzę na rodziny, które przychodzą do takiej pizzerii, w której my siedzimy, 
z dziećmi i te dzieci mają przed sobą tablet lub telefon. Te dzieci chyba 
nie wiedzą, co jedzą i nie potrafią inaczej. Z czego to wynika? Z lenistwa 
rodziców. To rodzice pokazują dzieciom, co jest ważne. Nie można też dzieci 
odcinać od technologii, ale trzeba ją odpowiednio dozować. Moje dziew-
czynki mają pozwolenie na używanie tabletu w weekendy, ale szybko się 
nudzą, możliwe, że to dlatego, że są dziewczynkami.

NC: To powiedz, co się zmieniło zawodowo u Ciebie przez ten czas. 
Powiesz w kilku słowach, czym się teraz zajmujesz?
ZU: Mam wrażenie, że w przeszłości popełniłem błąd. Na tym, że prowadzi-
łem program „Gadżet”, oparłem cały model biznesowy. Chyba powinienem 
to hobby traktować jako coś dodatkowego, a główną działalność mieć inną. 
To niestety wiem dopiero teraz, po latach. Działam teraz głównie w inter-
necie, mam własny kanał na YouTube, współpracuję z Wirtualną Polską, 
gdzie mam program o cyberbezpieczeństwie. Robimy też nowy program 
„ SHOW_ME_how it works”, w którym staram się pokazać, jak na przykład 
warzy się kraftowe piwo lub jak działa elektrociepłownia.

NC: Życzę więc powodzenia nowemu projektowi i do zobaczenia na kolej-
nej konferencji.

Z przerażeniem patrzę na rodziny, które przychodzą do takiej 

pizzerii, w której my siedzimy, z dziećmi i te dzieci mają przed 

sobą tablet lub telefon. Te dzieci chyba nie wiedzą, co jedzą i nie 

potrafią inaczej. Z czego to wynika? Z lenistwa rodziców. To 

rodzice pokazują dzieciom, co jest ważne. 
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25 lutego 2008 roku. Tego dnia wysłałem do Dominika pierwszy 
mój tekst, nazwa pliku mogła być tylko jedna: „iPody_jak_znaczki.
rtf”. Ukazał się w magazynie Moje Jabłuszko. Trochę ponad dwa lata 
później moje nazwisko znalazło się w stopce redakcyjnej następcy 
Mojego Jabłuszka, czyli iMagazine, z dopiskiem „Zastępca Redaktora 
Naczelnego”.

No to po setceNORBERT CAŁA
@norbertcala

No to po setce  |  Norbert Cała
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Dziś wydajemy 100. numer naszego magazynu i nieskromnie muszę powie-
dzieć, że to wielkie osiągniecie. Niewiele jest w Polsce miesięczników o tech-
nologii, które mają tak długi staż, a tych piszących dużo o Apple nie ma 
oprócz nas wcale. Ogromna w tym zasługa Dominika, który jako Redaktor 
Naczelny i Dyrektor Finansowy spina wszystko w całość. Wojtka, który sie-
dząc w Wysokim Zamku, dba o jakość merytoryczną, nie pozwalając pisać 
nam clickbaitowych tytułów. Przede wszystkim zaś naszej całej redakcji. 
Z osób, które są z nami prawie od początku, zostały w składzie chyba cztery 
osoby, co według mnie jest ogromnym sukcesem. Kinga, której felietony 
czytam jako pierwsze po wydaniu. Paweł Jońca, którego rysunki były u nas, 
zanim powstała Biedronka. Michał Śliwiński, guru produktywności z Nozbe, 
człowiek iPad Only i nałogowy zwycięzca okładek iMagazine dla WOŚP. Jan 
Urbanowicz, człowiek encyklopedia filmowa, dzięki któremu iMagazine nie 
był od początku pismem tylko dla nerdów.

Oprócz tych osób przez naszą redakcję przewijało się całe mnóstwo cieka-
wych ludzi. Bardzo się cieszę, że z większością z nich, nawet po wybraniu 
przez nich innej drogi, mamy do dziś dzień dobry kontakt.

Dla mnie tych 100 numerów było fajną przygodą, iMagazine to nigdy nie była 
praca, to od początku do końca hobby. Czasem przynoszące dużo przyjem-
ności, czasem wymagające wyrzeczeń i zarwanych nocy, jak to hobby.

Kończąc, nasuwa mi się taka myśl: wydając numer pierwszy, mogłem się trochę 
spodziewać, o czym będę pisał w numerze 100. – o jeszcze lepszym iPhonie. 
Jednak dziś, wydając numer 100., nawet nie próbuję odgadnąć, co technologia 
zaoferuje nam za kolejne 100 numerów. Świat chyba pędzi już zbyt szybko.

Kinga, której felietony czytam jako pierwsze po wydaniu. Paweł 

Jońca, którego rysunki były u nas, zanim powstała Biedronka. 

Michał Śliwiński, guru produktywności z Nozbe, człowiek iPad 

Only i nałogowy zwycięzca okładek iMagazine dla WOŚP. Jan 

Urbanowicz, człowiek encyklopedia filmowa, dzięki któremu 

iMagazine nie był od początku pismem tylko dla nerdów.
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Każdego miesiąca, gdy składamy nowy numer, zdarza mi się edytować 
lub tworzyć nową okładkę, a co za tym idzie, zwiększam odpowiedni 
numerek o jeden. Nadal nie potrafię przetworzyć faktu, że w tym 
miesiącu, po raz pierwszy, idziemy na wynik trzycyfrowy. Przy okazji 
mam ochotę przejrzeć wszystkie okładki, aby sprawdzić, czy na pewno 
się gdzieś nie pomyliliśmy… Bo przecież niemożliwe, abyśmy tak szybko 
tutaj dotarli i nie byłoby to wykonalne, bez Was, drodzy czytelnicy.

STOWOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Sto  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Początki
Pamiętam swoją pierwszą interakcję z Dominikiem Ładą, jakby była wczo-
raj. Nie pamiętam, dlaczego się spotkaliśmy, ale obaj zaparkowaliśmy 
w zimowy, paskudny dzień na ulicy Batorego w Warszawie, aby coś sobie 
przekazać. Pogadaliśmy, wcześniej wirtualnie (zapewne przez Twittera czy 
innego Blipa), później w cztery oczy i tak rozpoczęła się moja przygoda 
z Moim Jabłuszkiem. Niedługo później, w trójkę, razem z Norbertem Cała 
i całą naszą cudowną redakcją, zakładaliśmy iMagazine, a miesiąc później 
wydaliśmy pierwszy numer. To był październik 2010 roku, prawie dziewięć 
lat temu, a przygoda nadal się nie skończyła.

Apple
Moją przygodę z Apple rozpocząłem w 2007 roku od iPoda, o czym niejed-
nokrotnie wspominałem i zapewne kilkukrotnie opisałem. W większości 
była szalenie pozytywna, ale na trasie pojawiło się jedno bardzo smutne 
wydarzenie – śmierć Steve’a Jobsa w 2011 roku, gdy obchodziliśmy rocznicę 
iMagazine. Napisałem wtedy kilka słów na jego temat, z których chciał-
bym Wam przypomnieć jeden akapit:

Gdyby nie Jobs, nie zacząłbym pisać. Nigdy nie założyłbym bloga, 
nigdy nie kupił swojego pierwszego Maca. Nie zdecydowałbym się 
również na pisanie do iMaga, dzięki któremu poznałem wiele wspa-
niałych ludzi (…) Część z Was pomyśli sobie, że delikatnie przesadzam… 
ale piszę całkowicie szczerze. To właśnie iPod urzekł mnie swoją prostą, 
brakiem konieczności zarządzania muzyką. iPhone tylko wzmocnił te 
odczucia, a OS X je ugruntował. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym 
czuję się znakomicie, jestem szczęśliwy i przede wszystkim kocham to, 
co robię.

Od tamtej pory w ślimaczym wręcz tempie moje zdanie na temat kolej-
nych decyzji i kroków Apple, staje się coraz bardziej krytyczne. Nigdy nie 
byłem ślepo zakochany we wszystkim, co firma z Cupertino robi, ale wiele 
jej wybaczałem, ponieważ pomimo kompromisów, wartość dodatnia była 
ogromna. Ich oprogramowanie, systemy operacyjne, ekosystem i sprzęt 
były po prostu lepsze od konkurencji. Dzisiaj w tej kwestii niewiele się 
zmieniło, ale coraz bardziej odczuwalny jest brak Steve’a, który częściej 
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mówił „nie” niż „tak”. Facet po prostu podejmował trudne decyzje i nie oglądał się 
za siebie, co ładnie zademonstrował na scenie przy premierze iCloud, po proble-
mach z MobileMe. Wyobrażam sobie, że nie dalej niż rok po premierze MacBooków 
z psującymi się klawiaturami, kazałby komuś rozwiązać ten problem, albo zmykać 
tam, gdzie pieprz rośnie. Tymczasem (to przykład bliski mojemu sercu), od początku 
2015 roku, mamy nowy design klawiatur, który jest sukcesywnie poprawiany przy 
każdym odświeżeniu poszczególnych linii, ale problem istnieje do dzisiaj.

Tak, minęły już cztery lata, a klawiatury jak się psuły, tak się psują.

Drugim przykładem, który ładnie ilustruje problem z Apple, co dodatkowo wznieca 
mój płomień irytacji, są ich dyski SSD. MacBook Pro był jednym z pierwszych kom-
puterów na świecie, który jako standard wprowadził pamięć flash podłączoną 
przez szynę PCI i srogo sobie za to liczył. Nic dziwnego, to była nowa i droga tech-
nologia. Od tamtej pory minęło jednak ładnych kilka lat i rynek PC dogonił już 
Apple’a, a nawet przegonił w paru kwestiach – Samsungi z serii 970, żeby daleko nie 
szukać, są szybsze. Co więcej, świat PC nawet ma w tej kwestii standard, jeśli więc 
komuś padnie dysk SSD w Dellu czy innym HP, to idzie do sklepu, kupuje odpo-
wiedni model i wsuwa go do odpowiedniego slotu. Problem w Apple jest taki, że 
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nadal każą sobie płacić trzy- lub czterokrotnie więcej niż ceny rynkowe, pomimo 
że mają najniższe ceny na świecie u dostawców, ze względu na ilość, jaką kupują. 
Steve pewnie tutaj by nie pomógł, ale ten proceder dzisiaj całkowicie zniechęca 
mnie do kupowania czegokolwiek od nich. Są pewne zasady, których sprzedawca 
lub producent powinien przestrzegać i jedną z nich jest ta, mówiąca o tym, że 
klient nie powinien czuć, że jest dojną krową.

„Muuuuu…”, chciałoby się rzec.

Mija 12. rok mojej przygody z Apple i nic nie zapowiada, aby ta się szybko zakoń-
czyła (chociaż mogłaby w każdej chwili, bo alternatywni producenci dzisiaj są zde-
cydowanie bardziej konkurencyjni), głównie ze względu na wygodę ekosystemu, 
ale mój entuzjazm bardzo mocno opadł. Są oczywiście kategorie produktów, które 
nadal mnie bardzo ekscytują (iPady czy AirPods), ale cała reszta momentami przy-
prawia mnie o mdłości (Maki, iPhone’y). Być może brak Steve’a Jobsa spowodował, 
że reality distortion field wokół firmy zanika lub zanikł, a być może to ja się zmieni-
łem, ale oczekuję od nich coraz więcej, a w zamian otrzymuję albo tyle samo, albo 
mniej. Nie ma postępu w kategoriach, które by mnie interesowały. Odnoszę też 
wrażenie, że czasami wyciągają rękę przed swoich użytkowników i z uśmiechem na 
twarzy pokazują uniwersalny znak pokoju.

W każdym razie cierpliwie wyglądam w przyszłość i czekam, co ta przyniesie.

Od fanboya do hatera
Kilka dni temu, w prywatnym gronie znajomych, rozmawialiśmy na temat osób, 
które komentują moje nastawienie do firmy z Cupertino przez ostatnie lata. Udało 
mi się osiągnąć sukces po obu stronach barykady, ponieważ jestem jednocześnie 
„fanboyem” i „haterem” Apple’a. Czasami przykro patrzeć, jak część społeczeństwa 
jest zaślepiona miłością lub nienawiścią do czegoś albo kogoś. Jednym wystarczy, że 
napiszę: „nie ma obecnie lepszego smartfona niż iPhone”, a innym, że „ta klawiatura 
się psuje”. Fanatyzm, niezależnie której grupy ludzi, naprawdę nie jest przeze mnie 
mile widziany. To zaślepienie. Brak logiki. Brak zrozumienia. Brak empatii. Brak próby 
dyskusji. Brak akceptacji potrzeb i wymagań innych. A cel jest jeden – zmieszać kogoś 
z błotem. Prawda jest taka, czego wielu zapewne nie przyjmie do wiadomości, że sta-
ram się trzeźwo patrzeć na dany produkt, często przez perspektywę własnych potrzeb 
i doświadczeń. Jeśli producent wciska mi kit, to powiem to głośno i nie będę się z tym 
krył. A jeśli stworzył coś niesamowitego, to podkreślę ten fakt. Drogi fanboyu lub 
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haterze, potwierdzam, że z wiekiem tolerancja na tzw. bullshit maleje. Proszę, zanim 
coś napiszesz, zastanów się, czy to Ty przypadkiem nie masz klapek na oczach i czy nie 
jesteś zaślepiony własną nienawiścią do wszystkich, którzy myślą inaczej.

Think different.
A Ty jak myślisz?

Pozytywnie i negatywnie, ale rodzinnie
Jak siadałem do tego artykułu, to miałem zamiar napisać go w całości w pozytyw-
nym świetle, tylko o tym, co dobrego nas spotkało, czego doświadczyliśmy, kogo 
poznaliśmy… Gdzieś po drodze jednak się zagubiłem w myślach i zboczyłem na 
dłuższą trasę, chociaż cel pozostał nadal ten sam. Niestety, życie nie jest usłane 
różami i przez tych 100 wydań iMagazine, wiele się w naszym gronie zmieniało. 
Żegnaliśmy się bezpowrotnie z jednymi, po to, aby chwilę później witać noworodki 
w naszym gronie, obserwując z niedowierzaniem, jak szybko rosną. Sami też się 
przecież zmieniliśmy, chociaż dla wielu z nas są to zmiany niezauważalne. Stali-
śmy się głupsi, mądrzejsi, mniej i bardziej doświadczeni, poznaliśmy nowych ludzi, 
zawarliśmy nowe przyjaźnie, rozwinęliśmy alternatywne zainteresowania…

Ale nie zmieniło się Wasze wsparcie dla naszego przedsięwzięcia. Wciąż nas czyta-
cie, wciąż z nami dyskutujecie i liczę na to, że to się nie zmieni w przyszłości, gdy 
wyruszymy na poznawanie nowych zakątków świata technologii, podróży, zaintere-
sowań, lifestyle’u, filmu, muzyki czy sztuki.

Dziękuję.

100 WYDAŃ TEMU 49



Założę się, że każdy z nas opowie tę historię inaczej. Jedni ograniczą 
się do faktów, inni sięgną po emocje i uczucia towarzyszące procesowi 
tworzenia. Każdy z tych opisów będzie odzwierciedlał cząstkę tego, 
co kształtuje i napędza zarówno naszą redakcję, jak i sam magazyn. 
Z tych okruchów sami zbudujecie sobie obraz tego, co doprowadziło 
do powstania iMagazine w obecnej formie i kształcie.

Jak w Silicon ValleyKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Jak w Silicon Valley  |  Kinga Ochendowska
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Żeby w końcu usiąść do pisania tego artykułu, musiałam odwołać się do 
środków nadzwyczajnych. Środki nadzwyczajne obejmowały wiele wieczo-
rów spędzonych w dawno zapomnianych rejonach internetu, kilkadziesiąt 
wycieczek z góry na dół po schodach, parę długich posiadówek w ogrodzie 
i hektolitry wypitej kawy. Sięgnęłam nawet po wideo, w którym Dominik, 
Norbert i Wojtek opowiadają o początkach iMaga, by znaleźć jakiś punkt 
zaczepienia. Doszłam jednak do wniosku, że nikt nie opowiedział tej histo-
rii tak, jak powinna być opowiedziana. Prawdopodobnie dlatego, że na 
proste pytania trudno jest udzielać skomplikowanych odpowiedzi. A histo-
ria iMaga nie do końca zaczęła się od tego, że Dominik nie miał co czytać. 
Przynajmniej nie tylko od tego.

Zapewne pamiętacie z lekcji historii, że aby zrozumieć znaczenie jakiegoś 
wydarzenia, trzeba prześledzić wszystkie okoliczności, które do niego 
doprowadziły. Zapraszam Was więc w podróż w czasie, w której trakcie 
zobaczycie znane Wam postacie z zupełnie innej perspektywy i poznacie 
kilka innych, o których istnieniu możecie nie mieć pojęcia. Aby to uczy-
nić, musicie zapomnieć wszystko, co wiecie o współczesnym internecie, 
Macach i ich użytkownikach i zanurzyć się w czasach, gdy…

Jest końcówka lat dziewięćdziesiątych. Dla dobra historii nie cofamy się 
w czasie do czasów pierwszych Maców, bo choć jest to opowieść intere-
sująca, nie ma wielkiego znaczenia dla powstania iMaga. Pecety w Polsce 
zadomowiły się już nieco pod strzechami, chociaż daleko im do dzisiej-
szej funkcjonalności. O Macach zwykły użytkownik nie słyszał, bo prze-
cież komputer to komputer. I kto to widział, żeby był jakiś inny od tego, 
którego ma sąsiad? Bardziej zaawansowani userzy wiedzą, że komputer 
niejedno ma imię, a Mac to mityczna kreatura, którą okiełznać może 
tylko grafik albo filmowiec. Mityczna, bo rzadka i droga, więc nienada-
jąca się do zastosowań domowych. No, chyba że jest się pozerem albo 
krezusem. Tylko niewielka grupa najbardziej wtajemniczonych wyznaw-
ców wie, że Maca można używać tak, jak każdego innego komputera 
– do wysyłania e-maili albo przeglądania internetu. Co prawda, żeby 
uzyskać na nim polskie znaki, trzeba się trochę natrudzić, ale co tam. 
W porównaniu z windowsowym sprzętem z tamtych czasów po prostu 
wymiata. Co dla jednych ważne, a dla drugich zupełnie nieważne, towa-
rzyszy mu filozofia, kultura i historia pełna magii. Nieco nostalgiczna, 
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nieco patetyczna, ale niepowtarzalna. Peceta można było używać 
z przypadku, Mac wymagał dokonania wyboru. I pogodzenia się z jego 
konsekwencjami – problemami z polskimi wersjami systemu, kompaty-
bilnością peryferiów czy niedostępnością aplikacji. Innymi słowy – Maca 
trzeba było albo potrzebować, albo kochać. 

Jak możecie sobie wyobrazić, w naturalny sposób 
wykształciło się środowisko użytkowników Maców. 
Potrzebowali wsparcia i pomocy, wymieniali się 
wiedzą i programami – w ówczesnym internecie 
nie było innej możliwości. Trudno mi przypo-
mnieć sobie użytkowników, którzy nie wywodzili 
się ze środowisk kreatywnych – byli wśród nich 
dziennikarze, muzycy, graficy i webmasterzy. 
Funkcjonowała jedna grupa dyskusyjna, jedna 
lista dyskusyjna, jeden hotline i kilka prywatnych 
stron www. Nie ma Apple Polska, autoryzowanym 
dystrybutorem sprzętu jest firma SAD, która budzi 
wśród użytkowników skrajne emocje. Nie ma 
w tym nic dziwnego, że również środowisko obraca 
się głównie wokół SAD-owników (zwanych również 
SAD-ystami) – Jerzy „Terminator” Bebak, Janusz 
„Karbowy” Borodziński – te nazwiska znają wszy-
scy. Ale są też inni, Ci dzielący się wiedzą, bliżej 
ludzi. Wymiana informacji odbywa się na zasadzie 
społecznej – na internecie nikt nie zarabia, gdzie-
niegdzie pojawiają się reklamy, ale cały proceder 
jest jeszcze w powijakach. 

Kuba Tatarkiewicz śle ze Stanów swoje felietony, na 
których wychowały się co najmniej dwa pokolenia 
przyszłych geeków. Piotr Ciupiński i Darek Ćwiklak 

tworzą polską wersję serwisu Apple History, opisującą ze szczegółami 
każdy sprzęt, który Apple wypuściło na rynek. Legenda mówi, że Piotr był 
w tym czasie najbardziej znanym polskim macuserem za granicą. Krzysz-
tof Młynarski prowadzi „Szarlotkę” – listę dyskusyjną. Nie sposób wymie-
nić wszystkich, choćbym chciała, bo miejsca nie starczy. Ale zapewniam, 
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że większość z nich znacie – bo spotykacie ich w życiu codziennym, tym 
realnym. Kiedy czytacie gazety, oglądacie telewizję albo… idziecie ze 
swoim sprzętem do serwisu. Te najbardziej znane założone zostały przez 
byłych SAD-owników.

Użytkownicy pomagają sobie, jak mogą, bo łączy ich pasja do sprzętów 
spod znaku nadgryzionego jabłuszka. Na początku XXI wieku nastąpił 
napływ świeżej krwi i bardziej doświadczeni koledzy świetnie spełniali się 
w roli mentorów dla „switcherów”, czyli tych, którzy właśnie przesiedli się 
na Maki z innych systemów. W tamtych czasach mogliśmy jedynie tęsknie 
spoglądać w stronę mediów zachodnich i tamtejszych MUG (Macintosh 
User Group). Brakowało nam polskich stron, polskich mediów oraz czaso-
pism. A, jak wiadomo, natura nie znosi próżni. 

Podejście pierwsze wykonał Piotr Ciupiński, który, wraz z grupą zaprzy-
jaźnionych dziennikarzy i pasjonatów sprzętu Apple, stworzył MacMag. 
Wśród jego załogi znalazł się również Paweł Jońca, który od początku 
współpracował również z iMagiem. Magazyn w założeniu był skierowany 
do zwykłych użytkowników i pasjonatów sprzętu Apple. Jak można 
się spodziewać, wzbudził on olbrzymie zainteresowanie czytelników 
i… zniknął z rynku równie szybko, jak się pojawił. Twórcy MacMaga nie 
wzięli bowiem przykładu ze Steve’a Jobsa i popełnili jeden, kardynalny 
błąd – dali czytelnikom to, czego chcieli, a nie to, czego potrzebowali 
– magazyn papierowy. Patrząc z perspektywy czasu, nikogo nie zdziwi 
to, że aby wydawać papierowy magazyn, potrzeba dużej, stałej grupy 
odbiorców i oczywiście – funduszy. Internet tego czasu był pełen filo-
zofii i dobrych chęci, które zupełnie nie przystawały do rzeczywistości 
– potencjalnych czytelników było mnóstwo, realnych kupujących dużo 
mniej. W zasadzie nikt nie chciał w internecie niczego kupować – inter-
net był darmowy – bez względu na ogrom pracy, którą ktoś musiał 
włożyć w dostarczenie produktu. Zniknięcie MacMaga, pomimo jego 
krótkiego życia i tylko trzech wydanych numerów, było dla środowiska 
zarówno gorzką, trudną do przełknięcia pigułką, jak i ostrzeżeniem dla 
przyszłych pokoleń śmiałków, pragnących wypełnić magazynową niszę.

Podejście drugie należało do Pawła Dworniaka. Tu nie muszę posiłkować 
się zapożyczoną wiedzą, bo pamiętam ten wieczór doskonale. Siedzieliśmy 
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na iChacie. Dwóch Pawłów – Paweł Dworniak, Paweł „Scroller” Piotrow-
ski i ja. Jak zwykle debatowaliśmy o informacji – o tym, że jest jej mało 
i trudno dostępna i o tym, że nie ma medium zrzeszającego polskich użyt-
kowników Maców. Jeden z Pawłów rzucił wtedy: „A może by tak zrobić 
gazetkę?”. Dość szybko znaleźliśmy kilka newsów i Paweł Dworniak wpadł 
na to, żeby skręcić pdf-a. Pozostała tylko kwestia nazwy. W tamtych cza-
sach, aby odróżnić świat wirtualny od IRL, wszędzie wstawiałam „małpę”. 
Zaproponowałam więc nazwę „m@kowiec” – koniecznie w tej formie, żeby 
nie kojarzyła się z ciastem. Tego wieczoru zrobiłam swoją pierwszą w życiu 

korektę magazynu. M@kowiec przetrwał dłużej niż MacMag – początkowo 
w wersji pdf, następnie w formie serwisu www, prowadzonego w całości 
przez Pawła Dworniaka. Ogrom pracy i zaangażowania przy zerowej gra-
tyfikacji finansowej nie jest jednak możliwy do udźwignięcia przez jedną 
osobę w perspektywie dłuższego czasu. Siłą rzeczy, posty stają się mniej 
regularne, aż w końcu strona umiera z przyczyn naturalnych.

Podejście trzecie zawdzięczamy Dominikowi „nie_mam_co_czytać” 
Ładzie i znanemu już Wam Pawłowi „Scrollerowi” Piotrowskiemu, który 
pomimo upływu lat nie pozbył się nawyku wieczornego przesiadywania 
w makowych „społecznościówkach”. Gdy Dominik zagaił na „Szarlotce”, 
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że chciałby stworzyć magazyn, Paweł ochoczo 
powiedział, że „wchodzi w to!”. Wspólnie zgro-
madzili ludzi ze środowiska, o których wiedzieli, 
że mają coś do powiedzenia. Był między nimi 
grafik – Piotr Chyliński, nauczyciel – Jarek Linder 
i Paweł Nowak – twórca MacPoradników oraz 
Apple Bloga. Gościnnie wystąpił też Kuba Tatar-
kiewicz, jako reprezentant najstarszego poko-
lenia polskich macuserów. Magazyn nazwano 
nieco infantylnie Moim Jabłuszkiem i ujrzał 
światło dzienne 1 stycznia 2008 roku. Stopniowo 
do grona autorów dołączały nowe twarze, jak 
Jacek A. Rochacki, Norbert Cała i Bartek Pilar-
czyk. W drugim numerze pojawił się też wywiad 
z Pawłem Dworniakiem, w którym ostrożnie 
nazwał mnie „Panią Kingą”. Padłam na zawał!

W tym czasie mieszkałam już w Anglii, gdzie 
wyjechałam w 2006 roku, tuż po otwarciu gra-
nic. W pierwszym roku pobytu tam miałam 
niewielki kontakt z internetem, ominęła mnie 
więc rewolucja, która dokonała się w makowym 
środowisku po premierze iPhone’a w 2007 roku. 
Po „wirtualnym” powrocie, ze zdumieniem przy-
glądałam się zgliszczom dawnego środowiska 
macuserów, które, ulegając naporowi użytkow-
ników iPhone’ów, wycofało się na strategiczne 
pozycje, próbując bronić ostatnich bastionów 
filozofii Think Different. Była późna wiosna 
2008 roku, a MJ zdołało wydać kilka numerów 
magazynu, które zostały przyjęte z umiarko-
wanym entuzjazmem. „Starzy” macuserzy nie 
wierzyli, że utrzyma się na rynku dłużej niż parę 
miesięcy. „Nowi” starali się utrzeć nosa dino-
zaurom, którzy, w ich mniemaniu, uważali się 
za lepszych i mądrzejszych. Wtedy odezwał się 
do mnie „Scroller”, prosząc, bym napisała coś 
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o środowisku. Jako że przyjaciołom się nie odmawia, napisałam. Artykuł 
nosił nazwę „Wojna światów”. W ten sposób dołączyłam do redakcyj-
nego grona, w którym pozostaję do dzisiaj.

Moje Jabłuszko zmagało się z wieloma problemami, zarówno wewnętrz-
nymi, jak i zewnętrznymi. Starym zwyczajem czytelnicy naciskali na 
wydania papierowe. My jednak, nauczeni doświadczeniem MacMaga, 
wiedzieliśmy, że przychylenie się do tych oczekiwań skończy się śmiercią 
magazynu. W odwecie czytelnicy przez długi czas nazywali nas gazetką, 
pisemkiem, pedeefem czy zinem – odmawiając nam tym samym prawa do 
poważnego traktowania, na równi z innymi tytułami na rynku wydawni-
czym. Mieliśmy momenty, kiedy chcieliśmy się poddać, pojawiły się różne 
wizje przyszłości magazynu. Nie ukrywajmy – nikt z nas nie wiedział, jak 
„robi się” magazyn. Wszystkiego uczyliśmy się w locie, starając się wyko-
rzystywać zdolności wszystkich zaangażowanych w pracę redakcji. Gdyby 
nie Dominik, który jest nie tylko redaktorem naczelnym, ale również 
dobrym duchem i „ojcem” redakcji, pewnie podzielilibyśmy los MacMaga. 
Czasem wydaje mi się, że w trudnych chwilach myśleliśmy tylko o tym, 
żeby wydać jeszcze ten jeden numer, ten ostatni. A potem jeszcze jeden 
i jeszcze jeden, i jeszcze jeden… Z biegiem czasu zmogliśmy opór materii 
i wrośliśmy na stałe w krajobraz makowego świata. Wspólnym wysiłkiem 
nauczyliśmy się „robić magazyn”, pokochaliśmy to, co robimy, przetarliśmy 
nowe ścieżki. Ale żeby móc się rozwijać, Moje Jabłuszko musiało odejść, by 
ustąpić miejsca nowemu, nowoczesnemu obliczu magazynu.

Dziecko wielu ojców, iMagazine, zadebiutowało w październiku 2010 roku, 
po prawie trzech latach wydawania Mojego Jabłuszka. Chwilę wcześniej do 
redakcji dołączył Wojtek Pietrusiewicz, który wraz z Dominikiem i Norber-
tem stworzył trzon nowej redakcji. Sama redakcja i stosunki w niej niewiele 
się zmieniły. Prawdopodobnie zabrzmi to nieco infantylnie, ale redakcja to 
rodzina. Może nie widać tego na co dzień, może te związki nie są tak silne 
teraz, jak wtedy, gdy zaczynaliśmy, ale taka pozostanie w moich wspo-
mnieniach. Bo muszę Wam powiedzieć, że nawet jeśli nie mieliśmy wtedy 
rozumu, to mieliśmy wiele szczęścia w doborze ludzi. To jakość, której nie 
można przecenić przy organizowaniu jakiegokolwiek projektu. Wyobraź-
cie sobie bowiem, że ta grupa ludzi pracowała w prywatnym czasie i bez 
wynagrodzenia, z pasji, z potrzeby i… poczucia obowiązku w stosunku do 
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innych członków redakcji. Bo jak tu się poddać, jak zrezygnować, kiedy 
wszyscy dookoła wkładają tak olbrzymie nakłady sił i środków, nie ogląda-
jąc się na to, co otrzymają w zamian?

Oprócz pisania artykułów, przez dziesięć lat robiłam korektę tego i dodat-
kowych magazynów, które wydawaliśmy. Nawet teraz, gdy o tym pomyślę, 
ogarnia mnie zdumienie. W różnych momentach było to od 60 do 120 tekstów 
miesięcznie poza zwykłą pracą na etacie. Poza ogromem pracy sprawiło to, 
że poprzez teksty pisane przez autorów, poznałam ich samych – ich sposób 
myślenia, wartości i pasje. Nigdy nie byłoby to możliwe w innych okoliczno-
ściach i z innymi ludźmi. Chylę czoła, Panie i Panowie!

Czy sto numerów to dużo? To pytanie zadaje sobie zapewne każdy 
z redaktorów, piszących podobny do mojego artykuł. Z mojej per-
spektywy to tysiące tekstów – napisanych, oddanych, sprawdzonych 
i złożonych. Ale nie tylko tych, które wydane zostały pod sztandarem 
iMagazine. Również tych z czasów, które sprawiły, że iMag jest dzisiaj 
tym, czym jest. I że powstał przy współpracy grupy przyjaciół, w wirtu-
alnym garażu internetu. A jeśli o ludzi chodzi… cóż. Przez ponad dzie-
sięć lat współpracy przez naszą redakcję przewinęło się wiele twarzy. 
To, że nasze drogi się rozchodzą, to jeszcze nie znaczy, że stoimy po 
różnych stronach barykady. Zupełnie jak w Silicon Valley, gdzie wszy-
scy wyrośli na tej samej ulicy. Dla przykładu:

Paweł Jońca – nasz redakcyjny ilustrator, obecny od pierwszego numeru 
Mojego Jabłuszka, był również członkiem oryginalnej redakcji Mac-
Maga. Stworzył też funkcjonujące do dzisiaj logo MyApple. Pamiętam 
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100 WYDAŃ iMAGAZINE 57



głosowanie, które się wtedy odbyło na forum, chociaż nie pamiętam, na 
kogo głosowałam.

Przemysław Pająk – zaczynał na MyApple, które opuścił, przenosząc się 
do naszej redakcji. Przez długi czas wraz z Piotrem Chylińskim przed-
stawiali opozycyjne punkty widzenia na łamach Mojego Jabłuszka. 
Odszedł, by stworzyć Spider’s Web, którego przedstawiać nikomu raczej 
nie trzeba.

Krystian Kozerawski – znany wszystkim dobrze MacKozer – przez wiele 
lat udzielał porad na łamach iMagazine oraz uczestniczył w dodat-
kowych projektach, takich jak Office dla Mac. Opuścił redakcję, by 
kontynuować współpracę z portalem MyApple, gdzie pełni funkcję 
naczelnego Magazynu MyApple.

Przemysław Marczyński – dobry duch programów i wszystkiego, co miało 
związek z makowym softem. Wieloletni członek redakcji. Twórca i naczelny 
magazynu „Mój Mac”. 

Pierwszy wywiad opublikowany na łamach Mojego Jabłuszka, autorstwa 
Pawła Piotrowskiego nosił tytuł: MyApple Code i przedstawiał sylwetkę 
Tomka Wyki – twórcy portalu MyApple.

Ja sama byłam od 2005 roku moderatorem na forum MyApple, admi-
nem na opozycyjnym MacPLUG oraz od 2008 – członkiem redakcji MJ 
i iMagazine. Jeśli więc zapytacie mnie, czy sto numerów to dużo – nie 
będę umiała udzielić rozsądnej odpowiedzi. Prawdopodobnie spowo-
duje to mentalne zawieszenie systemu. Bo jak w dzisiejszym świecie 
wytłumaczyć, że wszystko zaczęło się całe lata temu, gdzieś w odległej 
przeszłości, kiedy wszyscy byliśmy piękni, młodzi i nie ma nic wspólnego 
z liczbą 100?

Mam nadzieję, że nasza redakcja przetrwa jeszcze wiele długich lat i swoim 
przykładem będzie świadczyć o tym, że najważniejsi są ludzie i pasja. 
A reszty można się nauczyć.

Pozdrawiam!
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Jesienią 2010 roku, wydając pierwszy numer iMagazine, Dominik 
Łada wysłał do mnie maila z propozycją pisywania regularnych 
felietonów o produktywności. Zgodziłem się od razu. Trudno 
uwierzyć, że od tego czasu minęło już 100 miesięcy, a ja wciąż mogę 
pisać dla Ciebie, drogi Czytelniku!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

5 trendów technologicznych 
w produktywności po 
100 miesiącach iMagazine

5 trendów technologicznych w produktywności po 100 miesiącach iMagazine  |  Michał Śliwiński
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Przeczytałem swój pierwszy felieton do iMagazine…
Pisałem w nim o produktywności w kontekście pracy na pierwszym 
MacBooku Air i narzekałem na jego niesamowicie ograniczające 2 GB 
RAM. Dla porównania w iPadzie Pro 11”, na którym piszę te słowa, mam 4 
GB RAM i jest OK.

MacBooki Air się zmieniły, ale pewne rzeczy nie. Już wtedy podkreśla-
łem, jak ważne dla mojej pracy i produktywności jest skupienie na jed-
nym tylko zadaniu, mobilność oraz to, aby narzędzia, za pomocą których 
pracuję, były ładne, estetyczne i przyjemne w obsłudze.

5 trendów technologiczno-produktywnościowych
Od 2010 roku minęła niemal dekada i wiele się wydarzyło. Steve Jobs 
odszedł. Firma Apple stała się najbardziej wartościową firmą na świecie. 
Wydała serię zaktualizowanych sprzętów oraz tych zupełnie nowych 
– Apple Watch i AirPods.

Przeglądając moje felietony z ostatnich 100 wydań iMagazine, zauważyłem 
5 trendów, które wystąpiły tam, gdzie produktywność idzie w parze z tech-
nologią. Przybierają one na znaczeniu i choć jeszcze 100 miesięcy temu 
były „przyszłością”, dziś są już chlebem powszednim.

Trend 1. Chmura
Kiedy w 2012 roku zacząłem na łamach iMagazine pisać o eksperymen-
cie, w ramach którego pracowałem tylko na iPadzie 3 Retina jako moim 
głównym komputerze, wielu nie brało tego na poważnie. W końcu iPad 
był jeszcze młodą platformą, aplikacje nie były jeszcze do końca rozwi-
nięte, a do tego… gdzie była klawiatura?

Dropbox gra pierwsze skrzypce „chmurne”
Okazało się, że eksperyment się powiódł między innymi dzięki „chmu-
rze”. Czyli dzięki temu, że już wtedy pliki, z których korzystałem na 
MacBooku Air, były zapisane na Dropboksie. Większość notatek miałem 
w Evernote, a zadania oraz projekty – oczywiście w Nozbe. Do komu-
nikacji mailowej używałem IMAP w Gmailu, moja poczta elektroniczna 
była więc już w chmurze.
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Aplikacje na iOS w tamtym okresie korzystały z Dropboksa do synchroni-
zacji, tym bardziej dało się całkiem nieźle pracować na iPadzie.

Teraz mamy wreszcie iCloud
Inżynierowie z Apple ogarnęli się po latach i jest w końcu iCloud, na któ-
rym można polegać. Mamy Pliki na iOS oraz iCloud Drive. Teraz synchroni-
zacja jest jeszcze prostsza. Do tego dochodzi iCloud backup.

Zdjęcia w iCloud
Wreszcie mogłem także wszystkie zdjęcia ze starego iPhoto wrzucić do 
chmury i zyskać do nich dostęp z każdego urządzenia. Niesamowity postęp!

„Chmura” jest nowym standardem
Podczas gdy dziewięć lat temu poleganie na „chmurze” było nowością 
i wiele osób odnosiło się do tematu sceptycznie, dziś „chmura” jest czymś 
normalnym i powszechnym. W moim środowisku, jeśli nie masz dostępu 
do plików przez chmurę, jesteś tym „dziwnym”, a nie na odwrót.

Trend 2.  Praca w skupieniu
Tak jak pisałem w pierwszym felietonie o MacBooku Air, a potem 
– w tekstach o pracy na iPadzie – dzięki tym komputerom łatwiej mi 
się pracuje w skupieniu, mając otwartą tylko jedną, maksymalnie dwie, 
aplikacje.

W międzyczasie przeszliśmy przez fascynację multitaskingiem i mocą 
dostępnych na rynku urządzeń, by wrócić w końcu do pytania: „Jak skupić 
się na wykonywanej pracy?”.

Rozwój mediów społecznościowych nie pomaga
W międzyczasie również Facebook święcił sukcesy. Ponad dwa miliardy 
użytkowników nie mogą się mylić. Do tego rozwinęli Messengera jako 
osobny produkt do komunikacji. I zakupili Whatsappa. Niegdyś niszowy 
i „kultowy” Instagram kupiony przez Facebooka też niesamowicie zyskał 
na popularności. LinkedIn pod okiem Microsoftu także zmienił się z ser-
wisu rekrutacyjnego w platformę społecznościową dla biznesu. Twitter 
wreszcie zyskał na popularności w Polsce. Pojawił się Slack jako główne 
narzędzie do komunikacji bieżącej w zespołach.
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Czat i powiadomienia o czatowaniu wszędzie…
Czatujemy więcej niż kiedykolwiek, dostajemy więc tyle powiadomień, że 
już nie wiadomo, komu pierwszemu odpisać, do czego się ustosunkować 
i jak to wszystko ogarnąć. I jak w tym chaosie znaleźć czas na pracę?

Dlatego tak ważne jest to, aby walczyć o czas dla siebie. O czas na pracę 
w skupieniu. I w spokoju.

Spece z Apple wzięli się za temat, oferując wbudowany w iOS12 „Screen 
time” i raporty z tego, co robimy na naszych urządzeniach.

Jak może wiesz, w zeszłym miesiącu rozpocząłem w iMagazine cykl „Cyfrowy 
minimalizm” i na jednym artykule się nie skończy. Czas na to, abyśmy odzy-
skali czas na spokojną, spokojną pracę nad tym, na czym nam zależy.

Trend 3. Mobilność
Kiedy w 2010 roku Dominik zaczął wydawać iMagazine, pismo było 
dostępne jedynie w pdf. Z czasem powstała appka na iOS, a dziś korzy-
stamy z jej kolejnej iteracji. Od wielu lat nowo powstające aplikacje 
projektowane są jako mobile first – czyli najpierw na telefon, a dopiero 
potem ewentualnie na iPada lub Maca. Instagram ciągle nie doczekał się 
aplikacji na iPada.

W Nozbe także nie braliśmy mobile na poważnie
W 2010 roku z pomocą firmy Macoscope wydaliśmy aplikacje na iPada 
i iPhone’a jako dodatkowo płatne dodatki do aplikacji internetowej. Dziś, 
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jak o tym myślę, śmiać mi się chce. Dopiero kilka lat później dojrzeliśmy 
do tego, żeby mieć aplikacje na wszystkie platformy budowane przez nas. 
Czasy się zmieniły.

Wspominana przeze mnie w iMagazine 2/2019 aplikacja Nozbe 4, która za 
kilka dni (4.04) ma premierę, również została zaprojektowana od podstaw 
w trybie mobile first.

Praca na iPadzie przestała być „dziwna”
Od kilku lat dostępne są iPady Pro. Z klawiaturą i ołóweczkiem. Dzięki pro-
cesorowi A12 są megaszybkie. Szybkie w stylu „szybszy od MacBooka Pro”.

Coraz więcej osób pracuje głównie na iOS. Pojawiają się wreszcie porządne 
aplikacje do pracy z grafiką, audio i wideo. Niedługo ma się pojawić nawet 
Photoshop na iOS. Tak, ten Photoshop.

Nie jestem już postrzegany jako dziwak, pisząc te słowa na 11-calowym 
przenośnym komputerko-ekraniku. Zaczynam być wreszcie częścią trendu.

Pojawił się Apple Watch i zaczyna być niezależny
Premiera Apple Watcha była dużą ciekawostką, ale mało kto traktował 
go poważnie. Teraz, wraz z czwartą wersją, zegarek stał się dużo bardziej 
niezależny. W wielu krajach jest dostępna wersja z LTE. Zegarek w końcu 
działa szybko, można za jego pomocą sprawnie się komunikować, dzwonić, 
dyktować wiadomości, słuchać podcastów czy audiobooków. Jest „prze-
dłużeniem” iPhone’a, ale w wielu sytuacjach może go praktycznie zastąpić.

Trend 4. Automatyzacja zadań i współpraca 
aplikacji
Kiedy zaczynałem pracę na iPadzie, każda aplikacja była mocno „odgro-
dzona” od drugiej. Na Macu było lepiej, ale i tak mało kto korzystał z Auto-
matora czy innych tego typu narzędzi. Teraz automatyzacja zadań zaczyna 
wreszcie działać.

Najpierw Workflow, a teraz Siri Shortcuts
Szczególnie na iOS Apple w końcu zaczął obalać „silosy”. Najpierw nie-
śmiało dzięki URL schemes oraz share sheets, aż w końcu pojawiła się 
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aplikacja Workflow. To ona pokazała, że aplikacje mogą ze sobą dużo lepiej 
współgrać i dzięki tym połączeniom można robić niesamowite rzeczy.

Po kilku latach stało się to, na co większość fanów Apple liczyła po cichu. 
Nasza ulubiona firma kupiła Workflow i wbudowała go w system. Wiem, 
przed nami jeszcze długa droga, bo Siri jest głupiutka i do tego ciągle nie 
funkcjonuje po polsku, ale… idzie nowe! Mam nadzieję, że „zwykli” ludzie 
też zauważą, jak łatwo można rzeczy automatyzować i upraszczać.

Trend 5. Usługi, a nie rzeczy
Pod koniec marca odbył się dość nietypowy event 
Apple, który jest szeroko komentowany w tym wydaniu 
iMagazine. Chodzi o usługi, czyli services. To jest ostatni 
i nie wiem, czy nie najważniejszy trend przyszłości 
– zamiast mieć rzeczy, będziemy korzystali z usług.

OK, ciągle będziemy mieli iPhone’y i iPady, ale 
wszystko dookoła będzie raczej usługą.

Nozbe od zawsze sprzedawaliśmy 
w modelu abonamentowym
Od roku 2007, w którym założyłem Nozbe, zawsze 
sprzedawaliśmy nasze oprogramowanie jako usługę, 
do której zyskuje się dostęp. Pamiętam, że kiedy 
w 2010 roku wprowadziliśmy polskojęzyczną wer-
sję Nozbe, wiele osób w kraju dziwiło się, że nie ma 
możliwości po prostu kupienia naszej aplikacji i tyle. 
Trzeba płacić za korzystanie z niej.

AppStore też poszedł w abonamenty
Kiedy pojawił się AppStore, zaczynał od jednorazowych opłat za apli-
kacje. Potem dodali płatność w aplikacji, czyli in-app purchase. Kiedy 
wprowadzili Newsstand z magazynami, pojawiły się abonamenty, które 
od kilku lat są już dostępne dla każdej aplikacji na iOS.

Aplikacje za duże pieniądze przestały mieć rację bytu. Zamiast kupić 
appkę za 49 dolarów, w wielu przypadkach masz tylko możliwość 
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wykupienia abonamentu na przykład za 9,99 lub 4,99 dolarów miesięcznie. 
To rozwiązanie w krótkim okresie tańsze dla klienta, a lepsze w dłuższym 
okresie dla twórców oprogramowania.

Dzięki abonamentom nie mamy rzeczy, tylko 
z nich korzystamy
Abonamenty są już wszędzie. Nie kupujemy filmów – oglądamy je na Net-
fliksie. Nie kupujemy muzyki – słuchamy jej w Spotify lub Apple Music. Nie 
kupujemy aplikacji do zarządzania czasem, ale z niej korzystamy.

Trend wykracza też poza urządzenia mobilne. Nie mamy roweru, ale wypo-
życzamy go na chwilkę za pomocą aplikacji w danym mieście. Tak samo 
z elektryczną hulajnogą oraz, coraz częściej, z samochodem… Trend jest 
jasny – wolimy korzystać z rzeczy, niż je mieć.

Idzie nowe – świat się zmienia, Apple też…
Nie mam kuli przepowiadającej przyszłość, ale tych pięć wymienionych 
trendów widzę wyraźnie. Daj mi znać na Twitterze, czy się ze mną zgadzasz, 
czy coś ominąłem lub czegoś nie wymieniłem.

Apple się zmienia, ale miejmy nadzieję, że ciągle na lepsze
Teraz, gdy firma Apple jest warta bardzo dużo pieniędzy, widać, że zaczyna 
dochodzić do momentu przesycenia iPhone’em. Pytanie, czy dalej będą 
nas zachwycać, czy skupią się na odcinaniu kuponów od ponad miliarda 
urządzeń na rynku i dostarczaniu usług. I na jakim poziomie jakościowym 
i cenowym te usługi będą. Bez względu na wszystko, dobrze mi się dziś pra-
cuje na iPadzie Pro, iPhonie XS oraz Apple Watch 4 LTE.

Dziękuję Ci za te ostatnie 100 numerów… i liczę na kolejne!
Jest mi niesamowicie miło, że praktycznie od początku iMagazine jestem z Tobą 
i co miesiąc piszę do Ciebie o produktywności w kontekście naszej ulubionej 
firmy sadowniczej. Mam nadzieję, że moje felietony dają Ci wartość i moty-
wują do bardziej efektywnej pracy. Daj znać na Twitterze, czy tak jest i o czym 
chcesz, abym pisał w przyszłości. Z czym się zmagasz? Co Ci pomaga? Napisz!

Pozdrawiam i dziękuję Tobie oraz Dominikowi, i całej redakcji iMagazine za 
to, że mogę być częścią tego niesamowitego projektu.
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Zastanawiasz się, czy 100 numerów magazynu to dużo? 
100 lat na karku to całkiem sporo. Woda zamienia się w bąbelki 
w temperaturze 100 stopni Celsjusza. 100 to duża liczba i kolejną, 
która robi takie wrażenie, będzie dopiero 1000. Teraz również 
iMagazine może się pochwalić setką – właśnie czytasz wydanie 
z takim numerem.

Setka!JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Setka!  |  Jan Urbanowicz
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Używam sprzętu z Cupertino od ponad dziesięciu lat. Nawet nie pamię-
tam już, kiedy dokładnie zacząłem, ale wiem, że w tamtym czasie nie 
bardzo było gdzie poczytać o Apple w Polsce. Pewnego dnia natrafiłem 
na magazyn Moje Jabłuszko. Co prawda nie był on tak obszerny, jak iMa-
gazine, same treści również nieco się różniły, a skład od strony wizualnej 
dziś wydaje się mocno archaiczny. Czuć jednak było, że tworzą go ludzie, 
których wypełnia pasja do sprzętu oraz technologii i którzy bardzo 
chcieliby zarazić tym innych.

W 2010 roku Moje Jabłuszko przestało istnieć. Naro-
dził się iMagazine. Jako obserwator tego wszyst-
kiego pamiętam, jak ludzie smęcili, że im się nazwa 
nie podoba, że logo dziwne – tradycyjne maru-
dzenie, kiedy coś się zmienia. Ba, mnie też począt-
kowo nazwa nie przypadła do gustu. Już jednak po 
pierwszym numerze widziałem, że pasja pozostała, 
a zmiany zazwyczaj wychodzą na dobre, może być 
więc z tego coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy iMa-
gazine nie miał jeszcze roku, zostałem zaproszony 
do redakcji, by odpowiadać za dział filmowy maga-
zynu. Mój pierwszy tekst ukazał się na jego łamach 
we wrześniu 2011 roku, 89 numerów temu.

Minęło wiele lat i jedna rzecz pozostała nie-
zmienna: wciąż jestem członkiem redakcji. Ostatnio 
sprawdziłem, że od czasu mojego debiutu jestem 
jedną z siedmiu osób, które wciąż są wymieniane 
w stopce redakcyjnej. Uważam to za dość spory 
sukces. Gdybyśmy byli wielką firmą, to pewnie 
mógłbym się już nazywać Senior Master Korposz-

czurem. Wiele osób nie widzi tego, co dzieje się za kulisami redakcji. 
Większość po prostu otwiera raz w miesiącu nowy numer, czyta go 
i czeka na kolejny. Niektórzy zaglądają na naszą stronę i czytają teksty, 
które tam zamieszczamy. Inni napiszą jakiś fajny, merytoryczny komen-
tarz (dzięki Wam!), a jeszcze inni wytkną literówkę (widzę Was!). To, czego 
nie widzicie, to nie tylko praca, jaką wkładamy w to, byście mieli fajne 
i wartościowe treści do czytania. To nie tylko autorzy, korekta, skład, 
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webmasterzy, ilustrator i Redaktor Naczelny, który nad wszystkim czuwa 
i z miesiąca na miesiąc jego broda robi się coraz bardziej siwa. To przede 
wszystkim więzi między nami, które robią z nas rodzinę.

Z rodziną bywa różnie. Myślę, że to dobre określenie na nas wszystkich, 
bo tu nie ma sielanki. Nawet nie będę zaczynał z wyliczaniem, ile osób 
z redakcji co jakiś czas mnie solidnie wkurzy i wtedy cieszę się, że jed-
nak nie siedzimy we wspólnej przestrzeni biurowej. Nie zawsze się ze 
sobą zgadzamy i myślę, że każdy z nas miał chociaż raz myśl, żeby to 
rzucić. Najczęściej chyba klnie pod nosem korekta, gdy wszyscy spóź-
niamy się z tekstami [Nie chcecie znać tych słów, którymi wtedy się 
posługujemy pod nosem – przyp. korekty]. Ale wtedy wchodzą takie 

rzeczy jak nasze iMag Eventy, redakcyjne wyjścia na piwo czy spotkanie 
na jakiejś konferencji i pośmianie się z głupich dowcipów. Wtedy myślę 
sobie, że rodzina to dobre określenie na ten cały bałagan, który tu cza-
sami panuje. 

Kiedy przypomnę sobie, że jestem w iMagazine już od 2011 roku, to 
pierwsze, o czym myślę, to wdzięczność skierowana w stronę Dominika. 
Za to, że po tylu latach wciąż ma do mnie zaufanie; do mnie jako osoby, 
do moich tekstów i tego, co chcę nimi przekazać. Wdzięczność do 
całego składu redakcji (aktualnego i byłego) za to, że jesteście. iMaga-
zine to wiele nawiązanych przyjaźni, które od lat tworzą się i utrzymują. 
To przede wszystkim ludzie, których łączy pasja i chęć podzielenia się 
nią z innymi. Nie ma u nas chyba dwóch takich samych osób. Wystarczy 
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spojrzeć na Wielką Trójcę: Dominika, Norberta 
i Wojtka. To tak, jakby w jednym miejscu mieć 
psa, rybkę i chomika – nadal nie wiem, jak 
mogą się między sobą dogadać. Na szczęście 
jakoś się udaje i karawana jedzie dalej.

Sto numerów to nie przelewki. To ponad osiem 
lat nieustannego wydawania jednego z naj-
lepszych magazynów lifestyle’owych w Polsce 
– bo już od dawna nie piszemy tylko o Apple. 
Każdy numer to masa pracy, nieprzespanych 
nocy i podejmowania rozmaitych decyzji. 

Jednak fakt, że jest ich już 100, pokazuje, że to 
wszystko ma sens. Bardzo się cieszę, że mogę 
być częścią tego przedsięwzięcia, tej małej 
redakcyjnej rodziny i że każda kolejna okładka 
nowego numeru zapisuje się jakoś w historii 
polskiej prasy (po cichu, ale tak jest). Jeżeli to 
Twój 100. numer, który czytasz – dziękuję Ci! 
Jeżeli pierwszy, który trafił w Twoje ręce, to nie 
pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię do 
nas i mam nadzieję, że wciąż będziesz z nami 
przy wydaniu numer 200. 
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„Mamy setne wydanie, napiszesz coś z tej okazji od siebie?”. Proste 
pytanie, którego następstwem było moje krótkie: „Jasne”.

Wydanie 73.PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Wydanie 73.  |  Paweł Hać
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Piszę o usługach i wydarzeniach, najróżniejszym sprzęcie, od smartfonów po 
rowery, redagowałem newsy i krótkie poradniki, zdarzały się felietony. Nie 
zawsze jest łatwo, prawie nigdy nie starcza czasu, by dopracować wszystko 
tak, by później nie chcieć dopisać choćby słowa. Gdy pojawia się dobry 
temat, nie zastanawiam się, czy się nim zająć – po prostu to robię. Niejedno-
krotnie z pozoru prosta rzecz zmieniała się w wyzwanie (współczesność sku-
tecznie oducza używania określenia „problem”). Właśnie tak jest też z tymi 
akapitami, bo, choć nie są długie, napisanie ich zajęło mi kilka dni.

Ten numer iMagazine to 73. wydanie, do którego piszę. 
Tekstów, które przez ten czas opublikowałem, tylko na 
naszej stronie, już nawet nie liczę. Jestem pasjonatem 
i na co dzień zajmuję się czymś zupełnie innym niż 
pisanie – to mogę praktykować jedynie po godzinach, 
kosztem czasu wolnego. Tyle że trudno traktować 
mi to jak pracę, bo choć współtworzenie iMagazine 
faktycznie nią jest, kompletnie tego nie odczuwam. 
Nowy sprzęt to zawsze frajda, nawet gdy żona nie 
w każdej sytuacji podziela mój entuzjazmu („To jest 
nowy głośnik. Postawię go obok dwóch innych, jeszcze 
się zmieści”, „To nie taboret, to router, tylko ma osiem 
anten”). Wcale nie to jest najlepszą częścią, bo o sprzę-
cie mogę pisać gdziekolwiek indziej (zresztą, nie jest 
to pierwsze miejsce, w jakim się udzielam). Tym, co 
nieustannie napędza ten zmieniający się magazyn, są 
ludzie. Tu, w Warszawie, ale i w innych miastach w Pol-
sce i za granicą. Na co dzień pracujący razem zdalnie, 
codziennie w kontakcie, choć większość z nas „produ-
kuje” tylko kilka tekstów na miesiąc.

Redakcja jest niesamowita, bo choć nie wszyscy mieliśmy okazję poznać 
się osobiście, to na co dzień tego zupełnie nie czuć. Obecny kształt i tema-
tyka iMagazine to wynik pasji każdego z redaktorów, a nie wynik analizy 
tego, co będzie się lepiej klikało. A to dopiero jeden z dwóch powodów, 
dla których po każdym wydaniu utwierdzam się w przekonaniu, że było 
warto. Drugim jest to, że większość napisanych tekstów nie trafia do szu-
flady, lecz tu. I to już Wasza zasługa.

Redakcja jest niesamowita, 

bo choć nie wszyscy mieliśmy 

okazję poznać się osobiście, to 

na co dzień tego zupełnie nie 

czuć. Obecny kształt i tema-

tyka iMagazine to wynik pasji 

każdego z redaktorów, a nie 

wynik analizy tego, co będzie 

się lepiej klikało. A to dopiero 

jeden z dwóch powodów, dla 

których po każdym wydaniu 

utwierdzam się w przekona-

niu, że było warto.
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W niespełna tydzień po oficjalne prezentacji w naszej redakcji 
pojawiły się wszystkie nowe iPody. Dostaliśmy je do testów dzięki 
uprzejmości Apple Polska. Gdy tylko dowiedziałem się, że już są, 
rzuciłem się w największe korki, aby je tylko jak najszybciej dostać 
w swoje ręce. 

Nowe iPody w praniuNORBERT CAŁA
@norbertcala

Nowe iPody w praniu  |  Norbert Cała
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iPod nano 4G
Szufelka zrobiła na mnie zdecydowanie najmniejsze wrażenie. iPod shuffle czwartej 
generacji wraca jakby do swoich korzeni i do tego co już dobrze znamy. Jak widzicie 
ma kółeczko sterujące dokładnie takie samo jak w 2G, Apple zdecydowało się na 
powrót do tej koncepcji, po nieudanym eksperymencie z pozbawionym przycisków 
iPodem shuffle 3G. 

Zresztą cały wygląd iPoda jest bardzo podobny do drugiej generacji, ale sporo mniej-
szy. Kółeczko sterujące jest teraz umieszczone centralnie, a iPod ten jest prawie 
kwadratowy. Oprócz kółeczka sterującego znajdziemy na nim jeszcze jeden przycisk, 
pozwalający na uruchamianie funkcji VoiceOver oraz przełącznik uruchamiający urzą-
dzenie oraz definiujący tryb odtwarzania muzyki (w kolejności lub mieszany).

Ciężko w to uwierzyć, ale wymiary tego iPoda to tylko 29.0 mm na 31.6 mm na 8.7 mm 
przy wadze 12.5 grama. Czyli jest niewiele większy od znaczka pocztowego. Wykonany 
został z jednego kawałka aluminium wypolerowanego na wysoki połysk. Dostępne 
kolory to srebrny, niebieski, zielony, pomarańczowy lub różowy.

W środku zaś znajdziemy baterię pozwalającą na 15 godzin pracy oraz pamięć 2GB. 
Oprócz powrotu do sterowania, które znamy z poprzednich iPodów shuffle, zosta-
wiono także funkcjonalność znaną z Shuffle 3G czyli VoiceOver. Można nią sterować 
za pomocą wspomnianego przycisku na obudowie lub za pomocą przycisku na słu-
chawkach. Niestety te fabrycznie dostarczone z iPodem shuffl3 4G nie są w niego 
wyposażone. Ratunkiem pozostaje użycie słuchawek od starszej generacji, niesie to 
dodatkowe plusy bowiem wtedy działa także umieszczony na słuchawkach pilot zdal-
nego sterowania. 
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Z iPodem i słuchawkami w pudełku znajdziemy także kabelek synchronizacyjny, 
z jednej strony zakończony wtykiem „Mini Jack”, z drugiej złączem USB. Jest dokładnie 
taki sam jak ten dostarczany z poprzednią generacją iPoda. 

Chciałem się pokusić o małe porównanie, która generacja iPoda shuffle gra najlepiej, 
ale to dość ciężkie zadanie. Począwszy od drugiej generacji iPody te mają bardzo 
podobne brzmienie. Jedyne co można zapisać na plus tego modelu, to większa siła 
dźwięku niż starszych generacjach. 
Polska cena tego iPoda to 229 zł. 

iPod touch 4G
Na konferencji nowy iPod touch został pokazany 
jako ostatni, ale w moim opisie jest środku. Jest 
bardziej rewolucyjny niż nowe Shuffle, ale cią-
gle wygląda dokładnie tak samo jak 4 lata temu 
w momencie prezentacji pierwszej generacji tej 
linii iPodów. Rozumiem, że wygląd determinuje 
w tym przypadku wyświetlacz, więc nie daje się 
on łatwo modyfikować. Apple postawiło więc na 
zmiany w środku. Jeśli jednak mielibyśmy się na 
chwilę zatrzymać przy zewnętrzu tego modelu to 
można powiedzieć, że przypomina teraz trochę 
pierwszą generację tego odtwarzacza, ale jest zde-
cydowanie cieńszy (111,0 mm na 58,9 mm na 7,2 mm 
przy wadze 101 gram). Na jego tylnej ściance zabra-
kło też znanej z innych generacji, czarnej klapki 
przykrywającej anteny od Wi-Fi i Bluetooth.

Największą zmianą jest zapewne zastosowanie znanego z iPhone 4 niesamowitego 
ekranu Retina. Ma on rozdzielczość 960 na 640 pikseli, lecz niestety nie jest on iden-
tyczny z tym z iPhone 4, bowiem nie został wykonany w technologii IPS. Teoretycznie 
więc powinien mieć mniejsze kąty, pod którymi będzie widoczna treść na ekranie, 
ale na co dzień bardzo ciężko zauważyć różnicę między wyświetlaczem w iPhone 4, 
a tym z nowego iPoda touch 4G. Bardzo podobna jest każe wydajność obu urządzeń. 
Napędza je bowiem taki sam procesor A4, działający prawdopodobnie z taką sama 
częstotliwością. Jedyną różnicą na niekorzyść iPoda jest mniejsza ilość pamięci RAM, 
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w Touchu mamy jej tylko 256MB, a w iPhone 4 aż 512MB. Jednak nie powinno 
to wpłynąć znacząco na szybkość działania większości aplikacji. 

Kolejną nowością odziedziczoną z telefonu, jest przednia kamera do rozmów 
FaceTime. Dzięki niej będziemy mogli inicjować takie połączenia między 
iPodami touch lub między iPodem a iPhone'em. Inaczej niż w przypadku 
iPhone'a, połączenie będzie inicjowane na podstawie adresu email. Sama 
procedura aktywacji jest trochę skomplikowana. Najpierw musimy zareje-
strować się w usłudze z poziomu urządzenia, podając nasz Apple ID oraz 

hasło. W kolejnym kroku musimy potwierdzić rejestrację klikając na odpo-
wiedni link w mailu, który otrzymamy w chwilę po rejestracji na urządzeniu. 
Co ciekawe, możemy następnie dodać kolejne adresy, pod którymi będziemy 
osiągalni dla rozmówców. Trochę szkoda, że w iPhone'ie nie możemy dodać 
do FaceTime, adresu email, pod którym będziemy mogli rozmawiać. Było 
by to użyteczne. W zasięgu sieci Wi-Fi możemy wykonywać połączenia 
FaceTime zupełnie jakbyśmy korzystali z iPhone’a. Wchodzimy w kontakty 
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i wybieramy osobę z którą chcemy rozmawiać. Niestety nie ma możliwości 
wybrania numeru z palca. Po wybraniu połączenia, jeśli osoba ma możliwość 
wykonywania połączeń FaceTime, zobaczymy na ekranie proces łączenia. 
U naszego rozmówcy na wyświetlaczu pojawi się natomiast nasz wybrany, 
podstawowy adres email. 

Ostatnia zmiana w tym iPodzie to dodana tylna kamera. Niestety nie została 
ona odziedziczona wprost z iPhone 4. Może kręcić filmy o rozdzielczości HD 
(720p) z szybkością 30 fps, ale zdjęcie będą miały rozdzielczość jedynie 960 x 
720, a to już stanowczo za mało. Jeśli jednak zależy Wam głównie na kręceniu 
filmów to są one naprawdę bardzo dobrej jakości. Do rejestrowania przygod-
nych sytuacji, jakość ta jest w zupełności wystarczająca. 

Niestety Apple bardzo skromnie wyposażyło tego iPoda, w pudełku znaj-
dziemy tylko najzwyklejsze słuchawki bez mikrofonu i pilota oraz kabelek 

100 WYDAŃ TEMU 77



synchronizacyjny. Na szczęście jakość dźwięku 
wydobywająca się z nawet z tak słabych słu-
chawek jak fabryczne, jest dobra. Jeszcze 
więcej zyskuje zaś po podłączeniu dobrych, 
markowych słuchawek. Dźwięk jest wtedy 
pełny, a jednocześnie iPod posiada spory zapas 
mocy, pozwalający na głośne słuchanie muzyki 
bez narażania się na duże zniekształcenia. 

Dodam jeszcze tylko, że iPod ten dostępny 
będzie w trzech wersjach: 8 GB, 32 GB i 64 GB 
w cenach odpowiednio 999, 1349 oraz 1799 zł. 

iPod nano 6G
To chyba największa nowość ostatniej 
prezentacji.

Sprawdziły się prawie wszystkie przecieki odno-
śnie jego wyglądu, jakie mogliśmy wyczytać 
na różnych stronach o Apple. Nowy Nano jest 
kwadratowy, ma dotykowy ekran, jest klip-
sem, a jego interfejs przypomina system iOS 4. 
Wymiary to 37.5 mm na 40.9 mm na 8.78 mm 
przy wadze nieco ponad 21 gram. To naprawdę 
niewiele więcej, niż iPod shuffle 2G. Od poprzed-
nika Nano 5G jest wieć 46 procent mniejszy, 42 
procent lżejszy.Wykonany został z anodyzowa-
nego aluminium w siedmiu kolorach (srebrny, 
grafitowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, 
różowy i czerwony Product (RED)).

Tym modelem Apple zdecydowanie odchodzi 
od klasycznej formy iPoda jaką znamy. Nano 
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szóstej generacji to nie jest żadna mała zmiana ani jakiś prosty facelifting, 
to kompletna przebudowa i zdefiniowanie tego modelu na nowo. Jak wspo-
mniałem, wyposażono go w kwadratowy multidotykowy wyświetlacz o prze-
kątnej 1,5 cala i rozdzielczości 240x240 pikseli. Nie jest ona przesadnie duża 
i w porównaniu z ekranami Retina widać zdecydowaną różnicę na minus, ale 
wszystkie informacje są bardzo czytelne. Technologia zastosowana do jego 
produkcji to ta sama, z którą spotkamy się w iPhone’ach oraz iPadach. Dzięki 
temu nic nie przełączymy przypadkiem na ekranie, reaguje bowiem jedynie 
na dotyk palca. 

Będziemy mogli nabyć dwie wersje, czyli 8GB i 16GB. Niestety zmiana 
wyglądu i diametralna zmiana sterowania spowodowały ograniczenie 

funkcjonalności. iPod ten będzie nam służył do słuchania muzyki, książek 
audio, podcastów oraz radia FM. Będziemy mogli na nim oglądać zdjęcia oraz 
korzystać z krokomierza i Nike + iPod. Zabrakło natomiast znanej z Nano 5G, 
wideo kamery oraz odtwarzania filmów. Wszystkie te czynności będziemy 
mogli wykonywać przez 24 godziny bez ładowania.

Używanie iPoda nano 6G może być na początku bardzo ciężkie, szczególnie 
dla kogoś, kto nie używa na co dzień choćby iPhone'a lub iPoda touch. Przy-
zwyczajenie do dotykowych ikonek zapewne będzie trwało trochę czasu. 
Obsługę ułatwia bardzo dobrze reagujący na dotyk ekran, ale jednak nadal 
trzeba na niego spojrzeć, w poprzednich generacjach Nano wystarczyło 
włożyć rękę do kieszeni i na pamięć wybrać interesująca funkcję. Z drugiej 
strony, nowy Nano ma klips i jest na tyle ładny, że powinien być noszony 
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przypięty do ubrania, tak aby w każdej chwili móc na niego spojrzeć. Jeśli 
Wam to nie odpowiada, to zawsze można sprawić sobie słuchawki z pilotem, 
niestety podobnie jak opisywanych wcześniej modelach iPoda tak i w tym, te 
dostarczone fabrycznie to najprostszy model bez pilota. 

Jeśli jednak mieliście już wcześniej styczność z iPhone'em lub iPodem touch, 
to na Nano poczujecie się jak w domu. Interfejs nosi bardzo wiele cech 
wspólnych, począwszy od wyglądu ikonek, poprzez obsługę gestami, a na 
ogólnym układzie kończąc. Brakować może jedynie przycisku Home, został 
on zastąpiony przez przesunięcie palcem z lewa na prawo na wyświetlaczu. 

Jest to tak naturalne i sugestywne, że zastanawiam się kiedy 
w iPhone'ie zniknie również ten przycisk. 

Niestety, zupełnie subiektywnie oceniając ten model muszę 
stwierdzić, że muzyka słuchana z niego na standardowych 
słuchawkach brzmi najgorzej z wszystkich modeli. Brakuje 
jej zdecydowanie dynamiki i tonów niskich. Na szczęście po 
podłączeniu dobrych słuchawek firmy trzeciej zmienia się to 
diametralnie. Sam nie wiem dlaczego tak jest. 
Polska cena modelu o pojemności 8GB to 699 zł, a modelu 
16GB - 849 zł.

Po praniu
Apple, jak ma to w zwyczaju, odświeżyło we wrześniu całą 
gamę iPodów. Jedynym modelem, który oparł się zmianom 
jest Classic. O ile nowy Touch, czy też Shuffle, to jakaś mała 

ewolucja, o tyle nowy Nano to zupełna rewolucja. Należy sobie zadać 
pytanie, czy będzie to rewolucja, która się przyjmie? Nie wszystkie rewolu-
cyjne zmiany Apple utrzymywały się dłużej, niż jeden sezon. Spójrzmy na 
przykład na poprzedni model iPoda shuffle, czyli pierwszy iPod bez przy-
cisków. Był rewolucyjny, ale Apple produkowało go tylko przez rok. 

Nie wiem jak rynek zareaguje na Nano 6G, ale wiem, że na mnie robi ogromne 
wrażenie. To chyba pierwszy od początków iPodów model, który zmienia 
naprawdę wszystko. Począwszy od wyglądu, poprzez filozofię używania.

Jak dla mnie jest on jeszcze "osobisty".
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Wzrost wydajności względem mojego starego Core 2 Duo 2.5GHz 
jest dramatyczny. i7-ka ma moc promu kosmicznego podczas startu. 
Szukałem też informacji w jaki sposób ten laptop odczytuje myśli. Niestety 
poległem, ale musi to robić ponieważ zanim pomyślę którą aplikację 
potrzebuję, to jest już gotowa do pracy.

Cool i7
Najszybszy, najzimniejszy 
i najmniej szklany MacBook Pro 15"!WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Cool i7 – Najszybszy, najzimniejszy i najmniej szklany MacBook Pro 15"!  |  Wojtek Pietrusiewicz
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W zeszłym miesiącu, niestety na bardzo krótki okres, otrzymałem Macbooka Pro 15" 
w najwyższej specyfikacji. W komplecie był duży dysk, matowy ekran o podwyż-
szonej rozdzielczości oraz dwurdzeniowy Core i7 od Intela. Zaledwie trzy dni oraz 
podróż uniemożliwiły mi testowanie takich kombajnów jak Photoshop, Lightroom 
czy Finał Cut Pro, jednak różnice w stosunku do innych, wolniejszych MacBooków, 
były zauważalne.

Budowa
Obudowa najnowszego MBP nie zmieniła się odkąd została wprowadzona tech-
nologia unibody. Nie ugina się pod własnym ciężarem, nadal jest najwyższej jako-
ści. Jako, że byłem właścicielem poprzedniego modelu w rozmiarze XXL (17"), to 
podchodziłem z nadzieją, że model średni będzie znacznie lżejszy. Nie jest. Czuć 
jego wagę w rękach. Przyznaję, że jedyne mobilne komputery jakie noszę to iPad 
i iPhone, gdzie ten pierwszy jest ponad trzykrotnie lżejszy od tytułowego MacBo-
oka. Dzisiaj chyba pozostałby mi MacBook Air ...

Na początku roku nabyłem taflę szkła w rozmiarze 27" i zdążyłem się już do niej 
przyzwyczaić, chociaż do zakochania się w refleksach nadal mi daleko. Zresztą 
wszyscy znajomi posiadający Maki, również mają ekran zabezpieczony wszystko-
-odbijającą powierzchnią. Moje zaskoczenie po pierwszym uniesieniu pokrywy 
było spore. Nie dość, że jest znacznie lżejsza, to wróciła nostalgia do matowego 
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LCD. Khmm ... przepraszam ... do opcji antiglare jak to się oficjalnie nazywa. Sam 
design na pierwszy rzut oka jest bardziej spójny - nie ma takiego kontrastu pomię-
dzy aluminium a czarną obwolutą pod szkłem. Ale za to dostajemy obleśną, czarną, 
gumową uszczelkę wokół ekranu. Z daleka może i nie przeszkadza, ale z bliska 
przypomina o-ring stosowany w obudowach podwodnych do aparatów. Uwaga! 
Wbrew pozorom, ten Mac nie jest wodoodporny.

Ekran
Kiedy już minęły mi mdłości po powyższym, przeniosłem swoją uwagę na ekran 
o rozdzielczości 1650x1080. Różnica w stosunku do podstawowych 1440x900 nie 
jest duża, ale znajdzie się więcej miejsca na biurku OS X. Największym błędem 
Apple jest oferowanie opcji antiglare tylko do modelu, który otrzymałem - nie da 
się zamówić tańszego modelu bez szkła.

Jakość panelu LCD nie budzi żadnych wątpliwości. Kąty patrzenia są imponujące, 
a osoba siedząca z boku bez problemów obejrzy prawidłowe kolory czy przeczyta 
tekst na ekranie. Warto pomyśleć o filtrze prywatności, jeśli tworzymy treści zaka-
zane. Zresztą podobnie było w mojej 17-tce, dopiero bezpośrednie starcie prawdopo-
dobnie pokazałoby wyższość nowego ekranu.
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Uważam, że rozdzielczości nie powinniśmy wybierać portfelem, tylko potrze-
bami. Do pisania i WWW wybrałbym 1440x900, a do obróbki zdjęć lub mon-
tażu wideo - wariant droższy. Nie mamy niestety wyboru, jeśli zależy nam na 
matowym ekranie.

A jak komuś nadal mało, to pozostaje Apple Cinema Display 27".

Procesor
Najmocniejszy MacBook w grupach 15'' i 17" wyposażony jest (opcjonal-
nie w przypadku tego pierwszego) w najnowszy Intel Core i7. A właściwie 
to Cool i7. Taktowany jest częstotliwością 2.66GHz. W odróżnieniu od i7 
w iMakach, ten model ma dwa rdzenie zamiast czterech.

Wzrost wydajności względem mojego starego Core 2 Duo 2.5GHz jest dra-
matyczny. i7-ka ma moc promu kosmicznego podczas startu. Szukałem też 
informacji, w jaki sposób ten laptop odczytuje myśli. Niestety poległem, ale 
musi to robić ponieważ zanim pomyślę, którą aplikację potrzebuję, to już jest 
gotowa do pracy.

Przezywałem procesor już dwukrotnie Cool i7. Wynika to z faktu, że korzysta-
jąc ze zwykłych, codzinnych aplikacji typu Safari czy Mail, komputer pozostaje 
zimny. Poprzednik potrafił generowanym ciepłem nie tylko poparzyć mi kolana, 
ale przy okazji przetapiał się przez biurko. Gdybym stworzył odpowiedni trans-
formator, zapewniłby zapas prądu na zimę dla mnie i dla paru sąsiadów.

Bateria
Skoro już o prądzie mowa ... Nowa bateria, zabudowana wewnątrz 
obudowy, ale jednak wymienialna, zapewnia znacznie większe zapasy 

Bez żadnego wysiłku, nie starając 

się oszczędzać energii, praco-

wałem na MacBooku Pro nieco 

ponad 6 godzin.
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niż kiedyś. Ba - większe niż w większości 
energooszczędnych laptopów dzisiaj! Bez 
żadnego wysiłku, nie starając się oszczędzać 
energii, pracowałem na MacBooku Pro nieco 
ponad 6 godzin. Oszczędzając, udałoby się 
dojść do siedmiu w realnych warunkach. 
Większą wartość zapewne da się uzyskać, 
jednak ponieważ nie startuję w rajdach 
"o kropelce", to pozostawię to bardziej 
doświadczonym.

Klawiatura
Jest identyczna jak klawiatury stacjonarne 
Apple. Mam na myśli model bezprze-
wodowy, bo starszy model na kablu ma 
dodatkowo klawiaturę numeryczną. Wraże-
nia dotykowe są jak zwykle świetne. Mam 
jednak nieodparte wrażenie, że na MacBo-
okach przed erą 'unibody' pisało się jeszcze 
wygodniej ...

Podsumowanie
Mobilny koń roboczy, w odróżnieniu od 
modelu 17-sto calowego. Trochę ciężki, jeśli 
człowiek przyzwyczaił się do iPada lub Mac-
Booka Air, ale jednak zapewniający sporo 
większą wydajność od modelu Pro 13".

Mając w domu mocnego iMac 27", wybrał-
bym najtańszy model 15". Nie mając tego 
pierwszego -- zdecydowanie z procesorem 
Core i7 i opcją antiglare.
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Nowość na rynku. Absolutny hit. Bezapelacyjnie najfajniejsze 
akcesorium do iPhone lub iPod Touch z jakim kiedykolwiek 
miałem do czynienia.

AR.Drone 
- helikopter dla iPhonaDOMINIK ŁADA

@dominiklada

AR.Drone - helikopter dla iPhona  |  Dominik łada
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„Latać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”, tak śpiewał osioł w Shreku gło-
sem Jerzego Sztura, i jakoś mi to pasuje do tego gadżetu. Teraz naprawdę każdy może 
latać, bo z AR.Drone to nie jest wcale takie trudne. Poniższa recenzja zaznaczam 
będzie całkowicie subiektywna, bo po prostu jestem zachwycony tą zabawką.

Firma Parrot, amerykański producent wysokiej klasy m.in. głośników dla iPodów 
i iPhone (m.in. głośniki zaprojektowane przez znanego projektanta Philippa Starcka) 
czy też samochodowych zestawów głośnomówiących, wprowadził do sprzedaży 
gadżet, który jest jedynym w swoim rodzaju na rynku.

Helikopter Parrot AR.Drone jest sterowany przy użyciu iPhone lub iPod Touch. Do ste-
rowania służy aplikacja, którą ściąga się za darmo z AppStore.

Sposób sterowania jest bardzo intuicyjny i prosty. Każdy praktycznie w kilka minut 
jest w stanie opanować lot helikopterem. Jako aparatura sterownicza służy nam ekran 
naszego np. iPhona.

Ekran jest podzielony na kilka sekcji. Na górze od lewej mamy, jeśli włączymy, pod-
gląd dodatkowej kamery, potem mamy przycisk awaryjnego lądowania/resetu sys-
temu i na końcu po prawej stronie wskaźnik naładowania baterii w helikopterze.
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Poniżej mamy dwa joysticki. Lewy służy nam do kierowania do przodu i skrę-
cania przy  użyciu wbudowanego w naszego iPhona akcelerometru. Prawy 
joystick służy do wznoszenia oraz obracania się wokół własnej osi. Pomiędzy 
joystickami mamy dźwignię służącą do startowania i lądowania.

Dzięki wbudowanym dwóm kamerom, mamy na żywo podgląd na naszym 
iPhonie tego co widać przed helikopterem oraz bezpośrednio pod nim. 
Możliwe są różne sposoby podglądu z kamer - możemy widzieć obraz poje-
dynczo z tylko jednej kamery, lub możemy mieć podgląd na dwie na raz. 
W każdym przypadku możemy zdecydować która kamera ma być widoczna 
na całym ekranie naszego iPhona, a która w lewym górnym rogu.

Jak już wcześniej wspominałem latanie jest bardzo intuicyjne. Wystarczy na 
prawdę kilka chwil, aby złapać o co w tym wszystkim chodzi.

Na czym polega połączenie z naszym iPhonem?
AR.Drone jest de facto hot spotem. Tak, naprawdę. Przy uruchomieniu 
musimy w iPhonie lub iPodzie Touch wejść w ustawienia WiFi i wybrać 
sieć, której nazwa zaczyna się od „ardrone...”. Gdy ją wybierzemy nasz tele-
fon i helikopter „sparują się”. Teraz musimy już tylko uruchomić aplikację 
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AR.Free Flight (na razie jedyną dostępną 
w App Store) i zaczynamy naszą przygodę 
z lataniem.

Ponieważ nasz helikopter sterowany jest przy 
użyciu WiFi, bardzo ważne jest abyśmy wybie-
rali miejsca gdzie jest mało innych sieci, aby nie 
było zakłóceń. To zaleca producent, ale testo-
wałem w domu, gdzie sam mam 2 sieci WiFi, 
a moi sąsiedzi nie są wcale gorsi, i AR.Drone 
nie miał żadnych problemów. Druga kwestia 
związana z WiFi to jest zasięg. Teoretycznie 
helikopter ma zasięg do 50m na otwartej prze-
strzeni, ale Parrot podaje informację, że już po 
przekroczeniu 6m wysokości musimy uważać, 
bo wyłącza się wspomagania sterowania w pio-
nie, polegające na „skokach” o 10 cm.

Helikopter jest zbudowany z lekkich mate-
riałów - rurek plastikowych i aluminiowych 
(chyba) oraz specjalnego styropianu, takiego 
jaki stosowany jest np w kaskach rowerowych. 
W zestawie producent daje nam dwie obu-
dowy. Jedną do latania na zewnątrz budynku, 
i drugą do stosowania np w mieszkaniu posia-
dającą zabezpieczenia wokół wirników.

Należy pamiętać aby lądować na twardej i pro-
stej powierzchni, aby nie uszkodzić wirników. 
Dlatego też Parrot poszedł zastosował bardzo 
sprytne rozwiązanie. Opakowanie na AR.Drone 
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jest też idealnym lądowiskiem, ma nawet zaznaczone „H”. W końcu raczej zawsze 
będziemy mieli pudełko od naszego helikoptera, aby mieć w czym go przenosić.

Nie musimy bać się o nasz helikopter jeśli w trakcie sterowania ktoś do nas zadzwoni 
- helikopter automatycznie zawisa w powietrzu, dokładnie w tym miejscu gdzie 
skończyliśmy nim sterować. Podobnie się dzieje, gdy helikopter odleci na odległość 
dalszą niż 50m i straci zasięg z naszym telefon. Wtedy też zawiśnie w powietrzu, a my 
wystarczy, że się do niego zbliżymy aby automatycznie nawiązane zostało połączenie.

Drugim bardzo ważnym w moim przekonaniu dodatkiem jest funkcja autopilota. 
W wypadku kończącej się baterii helikopter sam, właśnie dzięki funkcji autopi-
lota, wyląduje.

Skoro jesteśmy przy baterii to trzeba powiedzieć, że to jest jego najsłabsze „ogniwo”. 
Bateria starcza tylko na około 15 minut lotu. Zapewne jest to podyktowane kil-
koma kwestiami. Po pierwsze wagą - mocniejsza bateria byłaby sporo cięższa. Po 
drugie wytrzymałością silniczków. Podejrzewam, że skoro helikopter jest w stanie 
latać naprawdę szybko, bo z prędkością około 18km/h to przy dłuższej pracy sil-
niczki mogłyby się przegrzewać i prowadzić do zatarcia. Całe szczęście nie jest to 
taki ogromny problem, bo helikopter AR.Drone nie jest jednorazową zabawką. 
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Producent udostępnia do niego cały komplet czę-
ści - silniki, wirniki, obudowy, baterie itd.

Swobodne latanie to nie 
wszystko
Obecnie istnieje możliwość tylko latania swo-
bodnego. Na stronie producenta są już zapo-
wiedzi gier wykorzystujących rzeczywistość 
rozszerzoną, w które będziemy mogli grać latając 
helikopterem. W związku z tym pojawiają się 
zupełnie nowe możliwości rozrywki. Ilość pomy-
słów jest praktycznie nieograniczona. Parrot udo-
stępnił dla programistów SDK, dlatego możemy 
spodziewać się już w niedługim czasie wysypu 
kolejnych aplikacji wykorzystujących niesamo-
wity potencjał jaki drzemie w tym gadżecie.

Ja już nie mogę się doczekać. Polecam Wam wszyst-
kim. A teraz przepraszam, ale idę się przelecieć.

AR.Drone       

 Plusy:
• niesamowity fun, fun, fun
• bardzo dobra jakość wykonania
• rozwiązania zapewniające bezpie 
 czeństwo helikopterowi
• rzeczywistość rozszerzona
• kamery
• łatwość obsługi

 Minusy:
• zdecydowanie za słaba bateria,  
 przez co krótki lot
• wirniki sprawiają wrażenie dosyć  
 delikatnych

 Dane techniczne:
• Prędkość maksymalna - 18 km/h
• Waga - 360g (w obudowie do 
 latania na zewnątrz budynku),  
 - 400g (w obudowie do latania   
 wewnątrz budynku)
• Wymiary - 45x29cm (w obudowie  
 do latania na zewnątrz budynku),  
 52,9x51,5cm (w obudowie do lata- 
 nia wewnątrz budynku)
• Bateria - litowo-polymerowa   
 (3 cele, 11,1V, 1000mAh) czas łado 
 wania om 1,5h, czas pracy ok 15min
• Komputer sterujący helikopte-  
 rem - procesor ARM9 RISC 32bity  
 468MXz, DDR RAM 128MB, WiFi   
 b/g, Linux
• Kamera przednia - sensor CMOS,  
 93st. kąt widzenia, 15kl./sek. roz  
 dzielczość VGA 640x480 pikseli
• Kamera dolna - sensor CMOS,   
 64st. kąt widzenia, 60kl./sek. roz 
 dzielczość QCIF 176x144 pikseli
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Chociaż do iMagazine.pl dołączyłem dopiero na początku 2015 roku, 
a moje artykuły pojawiły się w „zaledwie” około 50 numerach, 
to setne, jubileuszowe wydanie stanowi doskonałą okazję do 
podsumowań. Z mojej perspektywy ostatnie cztery lata wypełnione 
były bowiem podróżami, z których zawsze starałem się wynieść jak 
najwięcej, a następnie przenieść moje wnioski na (cyfrowy) papier 
– w formie, która stanowiłaby wartość dla Was, czytelników. 

10 najważniejszych 
podróżyTOMASZ SZYKULSKI

@t_szykulski

10 najważniejszych podróży  |  Tomasz Szykulski
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W tym artykule postanowiłem zebrać 10 moich najważniejszych podróżniczych 
doświadczeń z tego okresu, a jednocześnie przypomnieć najciekawsze teksty 
i relacje.

Rok w Australii
Bez wątpienia moim najważniejszym podróżniczym doświadczeniem ostatnich lat 
był rok spędzony w Australii. Możliwość ta pojawiła się dzięki wymianie studenckiej 
i zaowocowała ogromem doświadczeń podczas licznych wycieczek po tym odle-
głym kontynencie. Sydney, Brisbane i Melbourne niemal natychmiast zdominowały 
listę moich ulubionych miast świata, australijska kultura otwartości i przyjaźni 
odpowiadała mi bardziej niż jakakolwiek inna, a całokształtu pozytywnych wrażeń 
dopełniała doskonała pogoda i niepowtarzalne widoki. Od tamtej pory na pytania 
o najlepsze miejsce do życia bez wahania odpowiadam – Australia.
Przeczytaj więcej

Pierwszy raz w Azji
Gdy w lecie 2015 roku planowałem moją pierwszą podróż na Daleki Wschód, 
zależało mi na tym, by w jednej dwutygodniowej wyprawie zamknąć jak najwię-
cej różnorodnych doświadczeń. Aby sprostać tym założeniom, postanowiliśmy 
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zarezerwować bilety z Warszawy do Singapuru z lotem powrotnym 
z Hongkongu, w międzyczasie odwiedzając także Bangkok, a w drodze 
powrotnej – Dubaj. W efekcie w ciągu zaledwie 12 dni mogliśmy poznać 
cztery niezwykłe miasta, z których każde robiło wrażenie na zupełnie 
innym sposób: Singapur bił porządkiem i elegancją, Bangkok zaskoczył 
chaosem, Hongkong ujął unikalną mieszanką tradycji i nowoczesności, 
a Dubaj wywarł wrażenie swoją skalą i nowoczesnością. Każde z nich bez 
wątpienia należy dopisać do podróżniczej listy must see.
Przeczytaj więcej
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Wyprawa do Nowej Zelandii
Nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał możliwości, jakie 
stwarzał roczny pobyt w Australii do poznania także innych 
miejsc, znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Cele 
podróży, które z punktu widzenia Europy stanowią przysło-
wiową wyprawę na drugi koniec świata, dla osoby mieszkającej 
w kraju kangurów oddalone są jedynie o dodatkowy lot samolo-
tem. Idealnym przykładem takiego miejsca jest Nowa Zelandia, 
do której dotarłem w marcu 2017 roku dzięki kampanii crowd-
fundigowej i wsparciu partnerów. Efektem była tygodniowa 
fotowyprawa, która zaprowadziła mnie w najbardziej niezwykłe 
zakątki obu nowozelandzkich wysp – w tym osławiony Hobbiton 
(plan filmowy trylogii „Władca Pierścieni” i „Hobbit”), urokliwe 
miasteczko Queenstown oraz imponującą przełęcz Arthur’s Pass.
Przeczytaj więcej
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Fotograficzny wypad do Tokio
Gdy słyszę „Azja”, to pierwszym skojarzeniem, jakie pojawia się w mojej głowie, 
jest właśnie stolica Japonii, którą miałem okazję odwiedzić w kwietniu 2016 roku. 
W Kraju Kwitnącej Wiśni ujęła mnie wysoka kultura mieszkańców, przywiązanie do 
tradycji pośród wszechobecnej nowoczesności, piękna architektura oraz moja ulu-
biona kuchnia spośród wszystkich dalekowschodnich miejsc. Nie będzie przesady 
w stwierdzeniu, że to właśnie Tokio stanowi najlepszy punkt startowy do eksplora-
cji Azji, łączy bowiem w sobie wszystko to, co w Azji ciekawe, w dodatku w niezwy-
kle atrakcyjnej i przystępnej formie. Do japońskiej stolicy wracam w czerwcu i już 
nie mogę się doczekać, by poznać ją jeszcze lepiej.
Przeczytaj więcej
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60 godzin w podróży do Australii
Jestem pewien, że dla zdecydowanej większości osób podróż samolo-
tem jest jedynie środkiem dotarcia w interesujące miejsce. Co jednak się 
stanie, gdy w pewnym sensie sama w sobie stanie się ona celem, a dzięki 
odpowiedniemu planowaniu pozwoli na odwiedzenie po drodze także 

innych lokalizacji? Tak właśnie stało się w lipcu 
2016 roku, gdy w celu ograniczenia kosztów wyprawy 
do Australii zdecydowałem się na podróż złożoną 
z kilku niezależnych segmentów. W rezultacie po 
dwóch pierwszych lotach dotarłem z Warszawy do 
Pekinu, gdzie dzięki wizie tranzytowej spędziłem 
niemal dobę na eksploracji chińskiej stolicy. Następ-
nie poleciałem do Kuala Lumpur w Malezji, poświę-
cając kolejne kilkanaście godzin na odwiedzenie 
najważniejszych atrakcji miasta, w tym kultowych 
wież Petronas Towers. Dopiero po ostatnim, ośmio-
godzinnym locie wylądowałem w Australii. Cała 
wyprawa zajęła około 60 godzin i pomimo ogrom-
nego zmęczenia była jednym z najbardziej niezwy-
kłych podróżniczych doświadczeń mojego życia.
Przeczytaj więcej

Podróżowanie po USA
Za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie o najlepszy 
na świecie kraj do podróżowania, odpowiadam 
– USA! Dlaczego? Ano dlatego, że na jego rozległym 
terytorium znajdziemy dosłownie wszystko – góry, 
lasy, pustynie, morza i wielkie jeziora, klimat gorący 
i zimny, ogromne metropolie oraz urokliwe mia-
steczka na pustkowiu. Wszystko to w połączeniu 
z niepowtarzalną różnorodnością kultur i wpływu 

kilku fal imigracji z całego świata. Stany Zjednoczone to kraj, którego 
poznanie nie zajmie tygodni, a lata. Podczas spędzonego tam roku oraz 
kilku krótszych wizyt zobaczyłem jedynie ułamek tego, co ma on do zaofe-
rowania, a na ten moment wśród moich ulubionych miejsc mogę wymienić 
park narodowy Yosemite, Dolinę Śmierci oraz San Francisco.
Przeczytaj więcej
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Weekend na Islandii
Gdy jesienią 2018 roku w moim kalendarzu pojawił się jeden wolny weekend, 
postanowiłem go wykorzystać na podróż w miejsce, do którego nie miałem jeszcze 
okazji dotrzeć. Przy mocno napiętym kalendarzu nie mogłem pozwolić sobie na 
jego przedłużenie nawet o jeden dzień, przez co w pierwszej kolejności spodziewa-
łem się, że w najlepszym razie uda mi się odwiedzić jedno z europejskich miast. Ku 
mojemu zaskoczeniu okazało się, że linie Wizz Air oferują znakomitą weekendową 
opcję podróży na Islandię – wylot z Warszawy był w piątek wieczorem, a powrót 
– w poniedziałek nad ranem. Bez wahania zarezerwowałem bilety, w efekcie spę-
dzając dwa niezwykle intensywne dni na fotograficznej podróży samochodem 
przez islandzkie pustkowia. 
Przeczytaj więcej w numerze iMagazine 2/2019

Nowy Rok w Azji
Okres świąteczno-noworoczny to doskonała pora na planowanie dalekich podróży. 
Z racji zimowej aury panującej wtedy w Polsce, wiele osób decyduje się na wyjazd 
w tropiki, co winduje ceny biletów lotniczych do Tajlandii, Indonezji czy na Fili-
piny o nawet 100% w porównaniu do średnich stawek z innych miesięcy. Jeśli nie 
zależy nam jednak na spędzeniu Sylwestra na plaży, może okazać się, że w bardzo 
rozsądnej cenie dolecimy w inne niezwykle interesujące miejsca. W moim przy-
padku przełom 2017 i 2018 roku upłynął pod znakiem kolejnego wyjazdu do Azji, 
a cel tym razem stanowił Seul i Szanghaj. W jednej tygodniowej podróży udało mi 
się połączyć eksplorację koreańskiej stolicy, Nowy Rok świętowany w otoczeniu 
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mieszkańców Chin, a także krótki pobyt w monu-
mentalnej stolicy Kataru – Doha, gdzie miałem 
przesiadkę. Całość złożyła się w jeden z najbar-
dziej inspirujących, choć niezwykle intensywnych 
tygodni w mojej podróżniczej karierze.
Przeczytaj więcej w numerze iMagazine 3/2018

Niezwykłe Indie
Planując moje działania, kieruję się zasadą, że 
każdą pojawiającą się okazję do podróżowania 
należy wykorzystywać do maksimum. Tak też stało 
się na początku 2016 roku, gdy dzięki zaproszeniu 
na start-upową konferencję Surge mogłem na kilka 
dni polecieć do Indii. Pomimo bardzo krótkiego 
czasu na miejscu, postanowiłem nie ograniczać się 
do goszczącego to wydarzenie miasta Bengaluru; 
zaplanowałem więc krótki lotniczy wypad w tro-
pikalne rejony Goa, dzięki czemu miałem okazję 
doświadczyć nie tylko wielkomiejskiego życia 
indyjskiej stolicy technologii, ale również lepiej 
poznać lokalną kulturę i kuchnię rybackich wiosek 
na zachodnim wybrzeżu tego niezwykłego kraju.
Przeczytaj więcej
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Zimowy paraliż na lotniskach w USA
Nie każda podróż przebiega tak, jak byśmy tego chcieli. Gdy na początku 
2014 roku wracałem z Polski na drugi semestr studiów w USA, padłem 
ofiarą corocznego problemu północno-wschodnich rejonów Stanów Zjed-
noczonych, czyli śnieżnych nawałnic i siarczystego mrozu. Efekt? Po przy-
locie do Detroit mój ostatni krajowy odcinek podróży został odwołany i… 
stan ten nie zmienił się właściwie przez kolejne cztery dni. Ostatecznie do 
celu dotarłem w piątek po południu zamiast w poniedziałek wieczorem, 
a moje doświadczenia przypominały historię głównego bohatera filmu 
„Terminal” z Tomem Hanksem w roli głównej. I chociaż ta przygoda z całą 
pewnością nie należała do przyjemnych, to historia ta z perspektywy 
czasu wywołuje uśmiech na moich ustach.
Przeczytaj więcej
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NORBERT CAŁA MONIKA GUTOWSKA
@norbertcala

Lifestyle MacUsera

Kufer.pl – Prawdopodob-
nie najlepsze plakaty 
w mieście – ceny od 40 PLN
Kufer.pl to platforma, na której zbierają 
się autorzy wyselekcjonowanych plaka-
tów o określonej stylistyce i najwyższej 
jakości. Wśród dostępnych plakatów 
są te zarówno wykonane w kompute-
rze, rysowane ręcznie, jak i na przykład 
infografiki czy zdjęcia ciekawych, desi-
gnerskich produktów. W tej chwili na 
platformie są plakaty pięciu autorów. 
Znajdziecie tam zdjęcia Jacka z Apple 
Muzeum Polska i stare komputery 
Apple. Są też fantastyczne infografiki, 
których autorem jest misz z produktami 
Apple, ale też klockami Lego. Mnie zaś 
najbardziej przypadły do gustu plakaty 
wzorowane na kampanii Apple – Think 
Different. Każdy z geeków znajdzie jakąś 
perełkę dla siebie. Wielkim atutem jest 
fantastyczna jakość wykonania plaka-
tów. Nie będzie trzeba się ich wstydzić 
w żadnym wnętrzu. Z kodem iMagazine10 
dostaniecie 10% zniżki na plakaty.

Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała
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Lego Creator Expert 
Ford Mustang  – cena 
619,99 PLN
 Ostatnio często piszę o Lego, chyba 
jestem już AFOL. Ale firma nie pozo-
stawia wyboru. Kolejny fantastycz-
nym modelem jest replika Forda 
Mustanga, czyli klasycznego muscle 
cara z lat sześćdziesiątych. Przygo-
towana we współpracy z firmą Ford 
replika jest wyjątkowa, bo można ją 
tuningować i wyposażyć w szereg 
opcjonalnych elementów, takich jak 
różne tablice rejestracyjne, turbo-
sprężarka, tylny spojler typu ducktail, 
ogromne rury wydechowe, przedni 
spojler typu chin oraz zbiornik 
z podtlenkiem azotu. A jeśli chcesz, 
żeby Twoje auto wyglądało jeszcze 
bardziej zadziornie, możesz zmie-
nić wysokość tylnej osi! Pod maską 
znalazł się oczywiście kultowy sil-
nik Big Block V8 390. Model ma ok. 
10 cm wysokości, 34 cm długości 
i 14 cm szerokości i składa się z 1471 
elementów.

Torba Banerka – cena 85 PLN
 Torba Banerka, zaprojektowana została 
przez dealera Volvo Car Karlik i wykonana 
ze zużytych banerów reklamowych oraz 
pasów bezpieczeństwa. Dzięki temu każda 
torba jest inna, wszystkie różnią się deta-
lami i świetnie wyglądają. Poza klasycznymi, 
czarnymi pasami pojawiają się również 
egzemplarze z elementami beżowymi czy 
granatowymi. Wnętrze zostało wykoń-
czone podszewką, wewnętrzna kieszeń 
i regulowany pasek pozwalają na organiza-
cję i użytkowanie torby w sposób, jakiego 
potrzebujemy. Jako że są wykonane z ban-
nerów, to doskonale chronią przed warun-
kami atmosferycznymi. Wyprodukowana 
została przez lokalnego przedsiębiorcę 
FURIA, pierwszą w Polsce spółdzielnię, 
która wdraża autorski program aktywizacji 
zawodowej osób z autyzmem. Produkcja 
w duchu upcyklingu oraz odpowiedzialnego 
społecznie biznesu. Z każdej sprzedanej 
Banerki Volvo Karlik przekaże zysk na rzecz 
integracji Osób Niepełnosprawnych i Auty-
stycznych FIONA.
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Linka Trail Line – cena 150 PLN
Wyjazdy rowerowe z dzieckiem to zawsze loteria. Nie wiadomo, czy 
akurat w połowie drogi nie stwierdzi, że to koniec wycieczki, bo bolą go 
nogi. Ten problem, z którym pewnie spotkał się każdy aktywny rodzic, 
można rozwiązać naprawdę łatwo, za pomocą żółtego holu Trail Line. To 
specjalna, elastyczna taśma pomagająca holować młodego rowerzystę 
wykończonego jazdą. Taśma nierozciągnięta ma długość ok. 160 cm, a po 
przymocowaniu do siodełka rodzica oraz kierownicy roweru dziecięcego 
potrafi rozciągnąć się o 320%, aby wygodnie holować młodego rowerzy-
stę. Po zwinięciu na płasko ma promień 24 cm, waży 330 g i łatwo mieści 
się w plecaku. Najważniejsze jest to, że wymaga od dziecka utrzymywania 
równowagi na rowerze, linka musi być cały czas naciągnięta. My zaś jako 
rodzice musimy się wykazać odpowiednią kondycją, aby wesprzeć swoje 
dziecko w rowerowej przejażdżce. To idealne rozwiązanie dla ambitnych, 
rodzinnych wypraw MTB.
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Heos HomeCinema HS2 to druga generacja soundbara Denon 
stworzonego z myślą o autorskim systemie multiroom Heos. Dla 
nas istotniejsza w tej chwili jest współpraca z technologią AirPlay. 
Przede wszystkim jednak warto odpowiedzieć na pytanie, czy Heos 
HomeCinema HS2 rzeczywiście tworzy nam kino domowe?

Soundbar z AirPlay 2 
– Heos HomeCinema HS2

Soundbar z AirPlay 2 – Heos HomeCinema HS2  |  Paweł Okopień
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Heos HomeCinema HS2 to soundbar, który nie jest ani najdroższy, ani naj-
tańszy – to półka wyższa-średnia. Od takiej należy wymagać wiele, ale 
jednocześnie nie oczekiwać, że będzie zastępować nam zestaw kina domo-
wego za 10 tysięcy złotych lub więcej. W salonach Denon soundbar ten 
wyceniany jest na 2595 złotych. Co otrzymujemy w zamian? Bardzo smukłą 
belkę grającą, kompaktowych wymiarów subwoofer. Soundbar został wypo-
sażony w przetworniki podwójne 2-calowe i 5-calowe oraz parę przetworni-
ków wysokotonowych o średnicy 20 mm. Tyle pod względem fizycznym.

Jeśli chodzi o technologię, to urządzenie ma wejścia optyczne, koaksjalne, 
AUX oraz wejście i wyjście HDMI. Co ważne, HS2 wspiera wideo 4K UHD, 
czego nie robił poprzednik. Możemy więc podłączyć UHD Blu-ray lub 
Apple TV 4K bezpośrednio do soundbara, a obraz w 4K bez żadnych strat 
zostanie przekazany do telewizora. Jest też wejście USB, nie zabrakło Blu-
etooth oraz Wi-Fi. Łączność bezprzewodowa jest dla nas kluczowa, ponie-
waż dzięki temu mamy dostęp do aplikacji HEOS oraz technologii AirPlay2. 

W przypadku systemu Heos rozczarowuje to, co niestety w wielu innych 
soundbarach w tym przedziale cenowym – skromna obsługa formatów 
audio. Jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz DTS. Na próżno szukać 
Dolby Atmos, DTS:X, czy Dolby TrueHD i DTS HD-MA. Szkoda, że dźwięki 
z tych formatów nie są dekodowane i ścieżki dźwiękowe okrajane są do 
podstawowego formatu. Z drugiej strony Denon nie ściemnia i nie daje 
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wsparcia dla takich formatów tylko po to, aby logo widniało na obudo-
wie, wszak i tak raczej różnicy między tymi formatami na takim sprzęcie 
byśmy nie usłyszeli, a tym bardziej dodatkowych efektów w przypadku 
technologii dźwięku obiektowego. 

Heos HomeCinema HS2 to głośnik rozszerzający możliwości naszego 
telewizora, pozwalający uzyskać znacznie lepszą jakość dźwięku podczas 
filmowych seansów. Jest to jednak dźwięk 2.1 i o tym należy pamiętać. 
Jeśli myślimy o 5.1, powinniśmy pomyśleć o Heos Bar 5.1, a jeśli marzy 
nam się Dolby Atmos, to warto zakupić amplituner, taki jak na przykład 
AVR-X3500H. HomeCinema ma być przystępnym rozwiązaniem, które 
pozwala cieszyć się lepszym dźwiękiem niż ten płynący z telewizora, 
a jednocześnie jest sprzętem małym, prostym w obsłudze. I dokładnie te 
zadania urządzenie spełnia i to z dużym zapasem. Dźwięk z Heos Home-
Cinema HS 2 jest przyjemny dla ucha i to zarówno podczas oglądania 
filmu, jak i słuchania muzyki. Dla mniej wymagających użytkowników 
może być to z powodzeniem jedyny sprzęt audio w salonie, zapewnia-
jący zarówno rozrywkę muzyczną, jak i uzupełniający telewizyjną. Sub-
wooferowi nic nie brakuje. Zwłaszcza w mniejszych pomieszczeniach 
oferowana jakość dźwięku będzie więcej niż wystarczająca. Jeśli Wasz 
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salon nie przekracza 30 metrów, to na pewno będziecie zadowoleni 
z tego, co oferuje Heos HomeCinema HS2.

Dodatkowe punkty soundbar zbiera za system multiroom Heos. Choć sama 
aplikacja dla iOS nie należy do najpiękniejszych, to funkcjonalnie jest to 
bardzo godny konkurent Sonosa i innych systemów tego typu. W dodatku 
portfolio produktów wspierających Heos jest bogate i różnorodne. Możemy 
wyposażyć cały dom w ten system. Dlatego na przykład polecam amplituner 
ze wsparciem dla Heos przy głównym telewizorze lub w specjalnym pomiesz-
czeniu „kinowym”, a soundbar HomeCinema HS2 do telewizora w sypialni czy 
pokoju. Dodając do tego jeszcze inne głośniki, mamy naprawdę udany system. 

System, który w dodatku ma wsparcie dla AirPlay 2. Wysłanie dźwięku 
do soundbara przez AirPlay 2 jest szalenie wygodne dla użytkowników 
sprzętu Apple. Co więcej, możemy łączyć ten soundbar z innymi głośni-
kami z AirPlay 2, jak chociażby HomePod.

Heos HomeCinema HS2 wspiera także Amazon Alexa. Choć sam nie ma 
żadnego mikrofonu, to możemy podłączyć Amazon Echo Dot i wygodnie 
nim sterować głosowo, choć wciąż w języku angielskim.

HomeCinema w nazwie mogłoby oznaczać, że mówimy o kinie domowym. 
Na to liczyć niestety nie możemy, jest to natomiast bardzo udany sound-
bar, jeden z lepszych w swojej klasie, który znacząco polepsza dźwięk 
podczas filmowych seansów w porównaniu do telewizora. Wsparcie dla 
ekosystemu urządzeń Heos, AirPlay 2 i Amazon Alexa to ważne dodatki, 
które sprawiają, że zdecydowanie warto polecić ten model.
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DOMINIK ŁADA
@dominiklada

To było akurat dość duże zaskoczenie. Byłem na premierze 
Samsunga Galaxy S10 i pod koniec prezentacji prowadzący 
powiedział, że dziś pokażą coś jeszcze. Były to nowe słuchawki, 
„prawdziwie bezprzewodowe”, Galaxy Buds. Samsungowa 
odpowiedź na Apple’owe AirPodsy. Uprzedzając trochę, uważam, że 
bardzo udana odpowiedź. Ale po kolei.

Samsung Galaxy Buds 
– koreańska alternatywa dla AirPods

Samsung Galaxy Buds – koreańska alternatywa dla AirPods  |  Dominik łada

SPRZĘT 111

https://twitter.com/dominiklada


Galaxy Buds są nową linią, trochę obok 
modelu Gear IconX. Podobne, ale prostsze, 
mające mniej funkcji, dzięki czemu bardziej 
poręczne.

Kolory
Zacznę od kolorów. Samsung zdecydował się 
na wprowadzenie od razu trzech kolorów słu-
chawek, zamiast jednego słusznego. I słusznie. 
Mamy dostępne czarne, żółte (kanarkowe) 
oraz białe. Te ostatnie były dołączane jako 
bonus przy zamówieniu S10 w przedsprze-
daży. Biały kolor jest śnieżnobiały i wygląda 
bardzo dobrze.

Obudowa
Testując w ostatnim czasie kilka modeli słu-
chawek prawdziwie bezprzewodowych (nie 
pasuje mi jakoś ta nazwa jako tłumaczenie 
„true wireless”, no ale trudno, jest dosłowne), 
zauważyłem jedną prawidłowość. Większość 
z nich ma stosunkowo duże pudełka/łado-
warki. Niekwestionowanym liderem w tej 
kwestii są AirPods, które mają wyjątkowo 
małe opakowanie. Na co dzień używam słu-
chawek Jabra Elite 65T [https://imagazine.
pl/2018/12/06/jabra-elite-65t-moje-podsta-
wowe-obecnie-sluchawki/], które też mają 
stosunkowo nieduże pudełko, Galaxy Buds 
jednak z nimi wygrywają i wielkością, choć 
nie kształtem (pudełko jest podłużne), są 
zbliżone do Apple’owych.
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Galaxy Buds wygrywają jeszcze jedną rzeczą. Można je ładować zarówno 
kablem, jak i bezprzewodowo, indukcyjnie. Indukcyjne ładowanie jest 
w standardzie Qi, zatem można zastosować dowolną standardową łado-
warkę bezprzewodową, a także nowego Samsunga Galaxy S10. Zapewne 
będzie je też można ładować z tegorocznego iPhone’a, bo plotki mówią, 
że również będzie mieć zaimplementowane ładowanie zwrotne. Ładując 
z kabla, korzystamy ze złącza USB-C. To też dobre rozwiązanie – dzięki 
temu ładowałem je… swoim iPadem Pro 11".

Małe pudełko to z jednej strony zaleta (dla mnie podstawowa), ale z dru-
giej strony mniejsza bateria. Producent podaje, że Budsy z obudową dają 
w sumie 13 godzin odtwarzania muzyki. Czyli około pięciu godzin same słu-
chawki (bateria 58 mAh/słuchawkę) plus około 1,5 naładowania z pudełka 
(bateria 252 mAh). W porównaniu do konkurencji jest to krótszy czas, ale 
w praktyce nigdy w ciągu dnia nie rozładowałem ich do końca, a ładowanie 

SPRZĘT 113



słuchawek w pudełku zajmuje niedużo czasu – a i tak zazwyczaj kładę je 
po prostu przed snem obok mojego iPhone’a na ładowarkę i rano zdej-
muję. Wystarczy 15-minutowy cykl ładowania, by zapewnić dodatkowych 
sto minut pracy.

Właśnie opcja ładowania indukcyjnego jest dla mnie „killer feature” Galaxy 
Buds i to wprowadzonym zanim Apple zaprezentował swoje rozwiązanie.

Wygląd, dotykowy panel i mikrofon
Galaxy Buds są małe i lekkie. Bardzo wygodne. Chyba jak do tej pory naj-
wygodniejsze ze słuchawek true wireless, jakie testowałem. W komplecie 
znajdziemy wymienne nie tylko silikonowe gumki dokanałowe, ale też 
„skrzydełka”, które możemy dopasować do kształtu ucha.

Zarówno lewa, jak i prawa słuchawka mają dotykowy panel sterowania. 
Dotykając, możemy przełączać, włączać i wyłączać utwory czy uruchamiać 
asystenta głosowego.

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie mikrofon, który dobrze działa, reduku-
jąc hałasy nawet podczas wiatru. Tutaj duży plus, bo np. Jabry są kiepskie 
pod tym kątem.
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Parowanie i aplikacja
Galaxy Buds to przede wszystkim produkt skierowany do androidowców. 
A już w pierwszej kolejności do posiadaczy telefonów Samsunga.

Oczywiście mają Bluetooth 5.0 i bez najmniejszych problemów można je 
podłączyć do iPhone’a, tak jak ja ich używam na co dzień, ale pazury poka-
zują dopiero podłączone do telefonu z Androidem.

Parowanie z Samsungiem do złudzenia przypomina parowanie AirPodsów 
z iPhone’em. Wszystko odbywa się automatycznie, wyświetla się bardzo 
podobna animacja na ekranie telefonu i po kłopocie. W przypadku wszyst-
kich innych telefonów musimy je sparować       
jak każde inne słuchawki bezprzewodowe.

Najlepszą robotę robi jednak aplikacja na Androida. Dzięki niej mamy moż-
liwość zmiany charakterystyki dźwięku, instalacji aktualizacji (miałem już 
dwie od premiery) czy włączenia rozwiązania zbliżonego do ANC (oficjalnie 
słuchawki nie mają ANC, ale mają rozwiązanie programowe). Aplikacja ma 
wbudowane rozwiązanie ułatwiające znalezienie słuchawek (po urucho-
mieniu emituje bardzo głośny dźwięk – raczej do stosowania w domu i na 
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pewno nie w sytuacji, gdy mamy słuchawki w uszach), a także konfigurację 
panelu dotykowego.

Niestety, nie mamy takiej aplikacji na iOS. W przypadku iOS słuchawki 
działają w trybie podstawowym, standardowym, a korektę dźwięku 
możemy zrobić tylko po stronie systemu, nie słuchawek.

Galaxy Buds możemy sparować z wieloma urządzeniami, nie ma jednak 
opcji takiej, jak na przykład w Jabrze albo Bose QC30, że sparowane są 
jednocześnie dwa urządzenia. W przypadku Budsów niestety przełączać 
musimy się ręcznie.

Dźwięk
Nie jestem audiofilem. Nie jestem Jarkiem, który 
u nas przede wszystkim zajmuje się audio, ale lubię 
i dużo słucham muzyki i, jeśli chodzi o Galaxy Buds, 
to mogę powiedzieć, że grają bardzo poprawnie, 
dźwięk jest czysty, ale na iOS jest też bardzo neu-
tralny. Wiele osób nie lubi takiej charakterystyki, bo 
można odnieść wrażenie, że jest płasko. Zmienia się 
to diametralnie po włączeniu korektora w aplikacji 
na Androidzie. Od razu dźwięk wydaje się pełniej-
szy. Pamiętać należy jednak, że są to słuchawki po 
pierwsze bezprzewodowe, po drugie małe, dokana-
łowe, a po trzecie ich przeznaczeniem jest aktywne 
przemieszczanie się, a nie audiofilski odsłuch winyli 
w domowym zaciszu. Za dźwięk Galaxy Buds odpo-
wiada AKG, to dobra referencja.

Porównanie
Galaxy Buds porównywałem przede wszystkim do wspomnianych Jabra 
Elite 65T oraz Apple AirPods.

W każdym przypadku wygrywają wygodą. Bardzo dobrze leżą w uchu. 
W moim przypadku AirPods są od razu zdyskwalifikowane, bo zwyczajnie 
wypadają mi z uszu.

Nie jestem audiofilem. Nie 

jestem Jarkiem, który u nas 

przede wszystkim zajmu-

je się audio, ale lubię i dużo 

słucham muzyki i, jeśli 

chodzi o Galaxy Buds, to 

mogę powiedzieć, że grają 

bardzo poprawnie, dźwięk 

jest czysty, ale na iOS jest 

też bardzo neutralny. 
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Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to też zdecydowanie wolę słuchawki doka-
nałowe od dousznych. Dokanałowe lepiej izolują od otoczenia, jednocze-
śnie dając wrażenie lepszego dźwięku – tutaj znów według mnie AirPodsy 
przegrywają. Jabry mają bardzo fajny dźwięk, ale są większe od Budsów 
i przez to mniej wygodne.

Jakość wykonania na pierwszym miejscu AirPods, potem Galaxy Buds i naj-
gorzej wypadają Jabry.

Ceny – Galaxy Buds to wydatek 649 złotych. Jabra Elite 65T kosztuje ofi-
cjalnie 749 złotych. Najnowsze Apple AirPods 2 z ładowaniem bezprzewo-
dowym to 999 złotych.

Podsumowanie
Galaxy Buds to bardzo dobra opcja dla wszystkich poszukujących słucha-
wek prawdziwie bezprzewodowych, które są dobrej jakości, są dokanałowe 
i w pierwszej kolejności będą z nich korzystać na telefonach z Androidem. 
Albo takich jak ja, używających dwóch telefonów z dwoma różnymi syste-
mami. Cena też w tym zestawieniu jest zdecydowanie najlepsza.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Nie jestem fanem monitorów z zakrzywionymi ekranami. Nie jestem 
też fanem monitorów, do których podpinamy MacBooki. Jest jednak 
coś pięknego w podłączeniu MacBooka Pro do ekranu za pomocą 
jednego kabla Thunderbolt 3…

Samsung CJ791 
– 34-calowy potwór 
z Thunderboltem 3

W tym artykule 
znajdziesz 

kod promocyjny 
o wartości 1000 PLN

Samsung CJ791 – 34-calowy potwór z Thunderboltem 3  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Cechy
Przekątna 34” połączona z proporcjami 21:9 daje nam ekstremalnie szeroki obraz, 
prawie zbliżony do postawienia dwóch monitorów obok siebie. Wielu ludzi lubi tak 
pracować, ale jest to problematyczne, bo nie są one przecież bezramkowe. Roz-
dzielczość 3440 × 1400 px oznacza, że zyskujemy dodatkowe 880 px na szerokość, 
względem typowych monitorów 2560 × 1440 px (np. Apple Thunderbolt Display). 
Niestety, nie jest to Retina, ale subiektywnie oceniam, że piksele są mniej widoczne 
niż na typowym monitorze 27” o proporcjach 16:9.

To jednak nie wszystko, bo CJ791 dodatkowo ma 92% pokrycia Adobe RGB i DCI P3 
i panel ze 100 Hz odświeżaniem. Nie jest to co prawda monitor dla grafików, ale 
producent zapewnia, że jest kalibrowany w fabryce (nie wiem, czy indywidualnie, 
czy seriami) i (ponownie) subiektywnie oceniam, że moje zdjęcia wyglądają tak, jak 
wyglądać powinny (w sRGB).

Ważniejsza jest jednak inna cecha tego monitora, która powinna szczególnie przy-
paść do gustu macuserom, wyposażonym w komputery z Thunderboltem 3. Otóż 
monitor na swoich plecach oferuje dwa takie porty. Pierwszy zapewnia ładowanie na 
poziomie 85 W, co powinno wystarczyć, aby napędzić najmocniejszego 15-calowego 
MacBooka Pro, a drugi – 15 W. Thunderbolt nie tylko zaspokaja potrzeby zasilania 
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Maca, ale dodatkowo, za pomocą tego samego kabla (w zestawie znajdziemy prawie 
dwumetrowy, dosyć drogi kabel TB3), jest przesyłany obraz. Wystarczy wtedy podłą-
czyć komputer jednym kablem i wszystko działa tak, jak powinno. A jeśli nie korzy-
stacie z bezprzewodowej klawiatury i myszki, to można je podłączyć bezpośrednio 
do monitora, do dwóch portów USB-A, które znajdują się na jego plecach.

W odróżnieniu od monitorów, np. Apple’a, które nie oferują alternatywnych form 
przesyłania obrazu, CJ791 dodatkowo ma DisplayPort 1.2 i HDMI 2.0, co umożliwia 
podłączenie większej liczby komputerów. Jeśli miałbym zwrócić uwagę na jakiekol-
wiek braki w tym departamencie, to jedynie zabrakło portów USB-C, obok dwóch 
wspomnianych USB-A.

Ten model Samsunga ma jedną sporą wadę (dla mnie). Otóż zasilacz jest zewnętrzny 
i jest gigantyczny. Poniekąd rozumiem decyzję – ze względu na znaczne zapotrzebo-
wanie na prąd przez Thunderbolta, gdyby miał on znajdować się we wnętrzu obu-
dowy, to ta byłaby albo bardzo gruba, albo mogłaby się nadmiernie grzać. Finalnie 
zasilacz i tak chowa się gdzieś za biurkiem, po prostu należy znaleźć więc dla niego 
odpowiednie miejsce.

Pierwsze wrażenia
Nie ukrywam, że nie jestem przyzwyczajony do tak szerokich ekranów i począt-
kowo całość wydaje się bardzo dziwna. Realnie patrząc, do typowych zastosowań, 
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z wyłączeniem CAD/CAM i podobnych dziedzin, zakrzywienie chyba oferuje 
lepsze wrażenia dla użytkownika niż płaski ekran. Chodzi o kwestię odle-
głości środka i brzegów ekranu od naszych oczu. Dzięki temu jest mniejszy 
problem z kątami widzenia, przekłamaniem kolorów i różną jasnością róż-
nych partii ekranu.

Te wrażenia spisuję po korzystaniu z tego monitora przez zaledwie kilka 
dni, po parę godzin dziennie, trudno mi więc wyrobić sobie stuprocen-
tową opinię, ale zaczynam się przyzwyczajać do tego ultraszerokiego pola 
widzenia. Sprawia po prostu, że większy procent mojego pola widzenia 

jest objęty treściami, a to jest dla mnie pozytywne. Oczywiście wyma-
gało to kilka zmian w moich przyzwyczajeniach, jak np. w Safari, które 
używam w trybie pełnoekranowym – przestawiłem w nim ustawienia 
wyświetlania DuckDuckGo, aby strona była wyśrodkowana, a nie przy-
pięta do lewej strony ekranu. Dla kontrastu Tweetbot teraz siedzi u mnie 
w lewym dolnym rogu ekranu i mniej mnie rozprasza, gdy jest włączony. 
W każdym razie tak szeroki ekran pozwala na większe pole manewru przy 
zarządzaniu oknami i podejrzewam, że każdy znajdzie dla siebie sensowne 
ustawienie. Na koniec jedynie podpowiem, że bardzo przypadł mi do 
gustu tryb współdzielenia dwóch pełnoekranowych aplikacji na jednym 
ekranie – mam teraz więcej przestrzeni na Safari i zdecydowanie ułatwia to 
pracę, gdy korzystam ze źródeł do pisania tekstu, jak chociażby możliwości 

Realnie patrząc, do typowych zastosowań, 

z wyłączeniem CAD/CAM i podobnych 

dziedzin, zakrzywienie chyba oferuje lep-

sze wrażenia dla użytkownika niż płaski 

ekran. Chodzi o kwestię odległości środka 

i brzegów ekranu od naszych oczu. Dzięki 

temu jest mniejszy problem z kątami 

widzenia, przekłamaniem kolorów i różną 

jasnością różnych partii ekranu.
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podglądania specyfikacji technicznej opi-
sywanego monitora.

100 Hz
Większość z Was jest prawdopodobnie 
przyzwyczajona do korzystania z ekranów 
60 Hz i nie rozumiecie, o co chodzi, tym 
bardziej że przecież kino czy telewizja 
korzysta z 24–30 klatek na sekundę. Po 
co więc ma monitor odświeżać ekran aż 
sto razy na sekundę? Przecież ludzkie oko 
tego nie zobaczy!

Niestety, zobaczy.

Przez wiele lat korzystałem wyłącznie 
z monitorów 60 Hz, czekając, aż na rynku 
pojawi się produkt idealny, czyli monitor 
4K, jakościowo wystarczająco dobry do 
pracy nad fotografią, wyposażony w 240 
Hz panel. Niestety, takiego produktu nadal 
nie ma, a mnie skończyła się cierpliwość, 
mam teraz więc dwa monitory – 60 Hz do 
fotografii i 240 Hz do grania. To niestety 
powoduje u mnie nerwicę za każdym 
razem, jak wracam do 60 Hz – wystarczy, 
że zobaczę brak płynności przy przesu-
waniu kursorem po ekranie. Pomimo że 
sam zdecydowałem się na ekstremalne 
240 Hz, to realnie 144 Hz są więcej niż 
akceptowalne. Samsung CJ791 niestety aż 
tylu nie ma, ale przesiadka z 60 Hz na 100 
Hz jest widoczna gołym okiem i traktuję 
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to jako ogromną wartość dodaną. Ma to szczególne znaczenie dla animacji 
w MacOS, a już tym bardziej, jeśli korzystamy z wielu Spaces lub aplikacji 
pełnoekranowych.

Jeśli jeszcze nie pracowaliście na 100+ Hz, to gorąco polecam spróbowanie 
tego na własnej skórze, bo potem naprawdę trudno wrócić, a wysoka czę-
stotliwość odświeżania jest dla wielu osób ważniejsza od Retiny.

Jakość wykonania
Nie jestem fanem designu tego konkretnego modelu, ponieważ obudowa, 
pomimo że wygląda na miejscami aluminiową, jest plastikowa. Fakt, że 
wygląda to znacznie lepiej niż mój własny Eizo, z czarnym plastikiem przy-
pominającym mi lata dziewięćdziesiąte, ale chciałbym w przyszłości zoba-
czyć metalowe konstrukcje. Biały plastik na plecach i nodze nie rozprasza 
specjalnie, ale ponownie chciałbym zobaczyć coś bardziej premium. Oczy-
wiście standardową nogę można odłączyć i monitor zamontować na ramie-
niu VESA, co osobiście bym zrobił, aby uzyskać efekt wiszącego ekranu. 
Firma zresztą niedawno zaprezentowała nowoczesne spojrzenie na sposób 
montażu monitora, z minimalistyczną nogą i efektowym sposobem usta-
wiania monitora, bez konieczności stosowania uchwytów VESA – chciałbym 
to zobaczyć we wszystkich ich modelach (nawet opcjonalnie).
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Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że ta plastikowa konstrukcja nie 
powoduje u mnie mdłości ani innych dolegliwości – wygląda nowocze-
śnie i schludnie, lepiej od zdecydowanie większości konkurencji na rynku. 
Cieszy mnie fakt, że Samsung w tej kwestii stara się stworzyć stosunkowo 
nowoczesny i jednocześnie elegancki design, nawet w serii monitorów 
gamingowych, co wyróżnia je na tle kosmicznie udziwnionych konstrukcji, 
wyglądających na wykonane z materiałów wielokrotnie przetworzonych.

Inne
Mam delikatne zastrzeżenia do menu obsługującego ustawienia monitora, 
do którego docieramy za pomocą małego joysticka, zamontowanego na 
plecach monitora. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne przyciski, 
bo łatwiej za jego pomocą nawigować po menu bez konieczności szukania 
odpowiedniego klawisza, ale nadal nie jewst to rozwiązanie idealne. Cze-
piam się tutaj ewidentnie, ale chciałbym zobaczyć możliwość sterowania 
wszystkimi funkcjami monitora z MacOS (lub Linux i Windows), aby ułatwić 
nam życie. Mile widziana byłaby też opcja automatycznego przełączania się 
monitora w odpowiedni tryb (konfigurowany przez użytkownika), zależnie 
od aplikacji (gry), która jest w danej chwili uruchomiona. Chodzi mi tylko 
o to, aby nie trzeba było ręcznie przełączać monitora, np. z trybu sRGB 
do trybu gamingowego, który podbija cienie i jasność, co jest tak istotne 
w wielu tytułach.
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Na koniec
Sugerowana cena Samsunga CJ791 wynosi 3799 złotych i nie jest to mało, 
ale nie widziałem nic podobnego funkcjonalnie w tym zakresie. Najstarsi 
czytelnicy być może pamiętają, że kiedyś sam korzystałem z zewnętrznego 
monitora, do którego musiałem aż dwoma kablami podłączać MacBooka 
Pro. Te dwa kable mi tak szybko zbrzydły, że zrezygnowałem z tego pomy-
słu na rzecz desktopa i laptopa. Po paru dniach już jednak wiem, że o jeden 
kabel mniej robi na tyle dużą różnicę, że mógłbym z tym żyć bez żadnych 
oporów. No i nie wolno zapomnieć o 100 Hz!

Promocja dostępna w sklepie komputronik.pl

• Treść kodu: IMAG1000
• Wartość kodu: 1000 PLN 

• Ważność: 29-03 do 30.04.2019 
• Obowiązuje limit ilościowy

1000 zł na 100 wydań 
dla Was od Samsunga

Samsung    
CJ791        

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 6/6
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ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Przymierzam się do zmiany swojego obecnego zestawu na nowy. 
Używam pełnoklatkowego Sony A7 pierwszej wersji oraz Olympusa OMD 
M5, także pierwszej wersji. Chciałbym wymienić go przed wyprawą do 
Afryki, gdzie chcę dotrzeć do centralnej części Mali. Jestem fotografem 
reportażowym i streetowym. Totalnie mnie nie interesuje nagrywanie 
filmów. Do tego kiedyś wynaleziono kamery, a nie aparat fotograficzny.

Canon EOS R – pierwsze 
spojrzenie przez wizjer

Canon EOS R – pierwsze spojrzenie przez wizjer  |  Adalbert Freeman
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Tak, by uściślić, to nie jest pełny test aparatu. Nie używałem go na tyle 
długo, by ocenić go obiektywnie całościowo. Używam aparatów jako fotore-
porter, błądząc po ulicach i bezdrożach. Przez kilka dni używałem Canona, 
tak jak używam swoich aparatów.

Pierwsze słowa, jakie wypowiedziałem po otrzymaniu i rozpakowaniu prze-
syłki, brzmiały: „Ale kolos”. Aparat jest wielki. Może nie tak jak profesjonalne 
lustrzanki z gripem. Jest jednak duży. Gdy się go widzi na zdjęciach, nie 
sprawia takiego wrażenia. Jest wielkości tańszych i mniejszych lustrzanek. 
Mam ogólnie wrażenie, że firma Canon z jednego ze swoich body usunęła 

lustro i nakleiła literkę „R”. To wrażenie pogłębia olbrzymi obiektyw kitowy 
24-105. Aparat jest ciężki. Waży 660 g bez obiektywu. Na szczęście przez 
lata produkcji lustrzanek Canon dobrze wyprofilował chwyt oraz rozmiesz-
czenie elementów sterujących. Aparat sprawia solidne wrażenie i jest sta-
rannie wykończony. Wszystkie pokrętła i przyciski są twarde i precyzyjne. 

Wizjer jest mocno zarysowany, tak samo jak w lustrzankach. Jest to wizjer 
elektroniczny, wyraźny i czytelny. Wizjer OLED o rozdzielczości 3,69 Mpx 
i powiększeniu × 0,76. Ekran jest duży i bardzo czytelny, ma rozdziel-
czość 2,1 Mpx i wielkość 3,2 cala. Na nieszczęście jest dotykowy. Nie lubię 
takich rozwiązań. Producenci uważają, że w takim przypadku wszyscy 
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kadrują na „zombie” i tylko tego używają, zapominając o łatwym dostę-
pie do sterowania aparatem. Przy zmianie pozycji ekranu za każdym 
razem przestawiałem sobie pole AF. Gdy robiłem zdjęcie, po sprawdzeniu 
go na wyświetlaczu, pierwsze, co musiałem zrobić, to kliknąć centralny 
punkt, by tam mieć AF lub po przyłożeniu do oka, uruchomić przyciskiem 
zmianę położenia punktu AF i zmienić go. Oczywiście można temu zara-
dzić, odwracając ekran i przez wizjer tylko wykonywać zdjęcia. Po jakimś 
czasie się do tego przyzwyczaiłem, a ekran odchylałem, gdy chciałem coś 
zweryfikować. Nie podoba mi się w aparatach dotykowy ekran. Produ-
cenci nie myślą wtedy o rozmieszczeniu przycisków na body, idą na skróty 

SPRZĘT 128



i wszystko wkładają w wyświetlacz. Aparat 
staje się wtedy mniej intuicyjny i trudniej nim 
wykonywać zdjęcia, nie odrywając oczu od 
wizjera, no, chyba że na „zombie".

W górnej części aparatu znalazł się dodat-
kowy wyświetlacz trybu pracy oraz istotnych 
parametrów, takich jak wartość ISO czy stan 
baterii, a po podświetleniu dodatkowe infor-
macje. Przydaje się to w przypadku, gdy, 
tak jak ja, pracujemy z zakrytym ekranem. 
Trochę przypomina to pracę z analogowymi 
lustrzankami. Podoba mi się to.

Menu jest standardowe. Podzielone na 
zakładki, gdzie mamy ogrom funkcji. Aparat 
można ustawić całkowicie pod siebie. Standar-
dowo ustawiam kilka zakładek, na przykład 
rozdzielczość i zapis zdjęć w RAW, a następnie 
zapominam o tym. Ważniejsze są parametry, 
jakie dobieramy do wykonywania zdjęć.

Aparat zapisuje zdjęcia na standardowych 
kartach SD i to dobrze, ale niedobrze, że 
mamy jeden tylko slot na karty. Wolałbym 
dwa i na jednym z nich robić kopie. 

Bateria ma wydajność około 450 zdjęć. Tu 
jestem mile zaskoczony, bo faktycznie, gdy 
bawiłem się aparatem, nie rozładowała się za 
szybko. Jest lepiej, niż to podaje producent. 
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Mam 600 zdjęć i jeszcze nie jest rozładowana. Może nie jest to tak jak 
w lustrzankach, ale dla mnie i tak wielki plus. Niestety, do ładowania 
musimy mieć specjalną ładowarkę. Nie można ładować baterii przez body.

Aparat jest dosyć szybki. Wybudza się bardzo szybko. Zmienia wszystkie 
tryby bez zarzutu. Zapis na kartę jest niezauważalny. Canon EOS R może 
wykonać serię zdjęć z prędkością 8 kl./s w trybie szybkim oraz 5 kl./s przy 
aktywnym autofokusie ciągłym lub śledzeniu.
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Autofokus jest szybki i pewny. Mam jednak cały czas wrażenie, że jest 
wolniejszy niż Sony i Olympus. Niestety, nie jestem w stanie tego żadną 
miarą zmierzyć i może tylko to moje odczucia. Jest, tak jak wspomniałem, 
bardzo celny. Nie zawsze zdążał za moją kotką, ale za nią nic jeszcze nie 
zdążyło. Autofokus oparty o technologię Dual Pixel CMOS AF ma ponad 
pięć tysięcy pozycji – wierzę producentowi na słowo. Można, jak w więk-
szości lustrzanek, wybrać AF punktowy, strefowy, śledzenie twarzy czy 
rozszerzony. 

SPRZĘT 131



W zestawie dostałem dwa obiektywy. Jeden kitowy zoom (24-105/f4.0), 
a drugi o mojej ulubionej ogniskowej 35 mm (38/f1,8). Oba są duże i z nowym 
bagnetem. W zestawie jest też przejściówka na stare mocowanie obiektywów 
Canona, z przeniesieniem napędu i elektroniki. Niestety, nie mam takich 
obiektywów i nie mogłem tego zweryfikować. Obiektywy są dobrze wyko-
nane i solidne. Stara szkoła – można by powiedzieć. Jednak, powtarzam to 
cały czas, mamy tu bezlusterkowca i wszystko powinno, tak mi się wydaje, 
być mniejsze niż w lustrzankch, bo inaczej po co taki aparat? 

Zdjęcia. Przyjemnie się fotografuje nowoczesnymi konstrukcjami. Nie 
trzeba nosić statywu. ISO w trybie manualnym czy półmanualnym jest 
od 100 do 40 000. To spokojnie wystarczy, by z ręki zrobić ostre zdjęcie 
w ciemnościach. Oczywiście idzie za tym strata w detalach i szum. Jest jed-
nak na tyle mała, że do ISO 25 600 nie przejmowałbym się tym zupełnie. 
Zresztą, ja lubię szum. Lubię niedoskonałości obrazu. 

Balans bieli działa poprawnie, z jedną uwagą. Auto gubi się przy światłach 
sodowych lub, mówiąc wprost, raz działa lepiej, raz gorzej. Widać to szczegól-
nie na zdjęciach złotej maski. Sam wolałbym, by kolory wpadały w niebieski. 

Rozdzielczość i zakres tonalny bardzo mi odpowiada. Spokojnie można 
wyciągać cienie. To jest dla mnie jako fotoreportera z ulicy istotne, bo rza-
dziej mam pełne słońce i prześwietlenia. 

Mam jedynie zastrzeżenie do automatycznego ustawiania ekspozycji w try-
bie Av. Moim zdaniem zdjęcia są niedoświetlone. Za krótko jednak praco-
wałem z aparatem, bym mógł to potwierdzić – takie jest moje odczucie. 
Nie wiem także, czy nie jest to wina samego egzemplarza testowego. Być 
może inaczej działa niż na przykład w Sony i źle ustawiłem. 

Obiektywy są dobrze wykonane i solidne. Stara szkoła – można 

by powiedzieć. Jednak, powtarzam to cały czas, mamy tu bezlus-

terkowca i wszystko powinno, tak mi się wydaje, być mniejsze niż 

w lustrzankch, bo inaczej po co taki aparat? 
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Aparat zapisuje zdjęcia w formacie RAW, C-RAW oraz JPEG w rozdzielczości 
max. 6720 × 4480. Jest z czego wycinać. RAW jest bardzo łatwy w obróbce. 

Aparat ma Wi-Fi i Bluetooth. Musimy zainstalować w telefonie czy table-
cie aplikację Camera Connect. W aplikacji możemy przeglądać zdjęcia, 
używać telefonu jak dodatkowy ekran i wyzwalać migawkę oraz ustawiać 
aparat. Na ekranie smartfona widzimy aktualny podgląd kadru, a dodat-
kowo możemy także wyświetlić informacje o ustawieniach fotografowania. 
Możemy zmieniać podstawowe parametry ekspozycji. Dla mnie, choć mam 
takie funkcje w obecnym aparacie, to nigdy nie były one potrzebne. Dla 
osób pracujących w studio będą pewnie wręcz obowiązkowe.

Podsumowując, aparat mi się podoba. Nie jest jednak na tyle fajny, bym 
go kupił. Na rynku jest zdecydowanie za późno i konkurencja wyprzedziła 
Canona. Cena też nie daje możliwości na zastanowienie się nad zakupem. 
Jest zdecydowanie za wysoka. Za niższą kwotę możemy mieć trzecią 
generację Sony A7. Canon spokojnie może jednak konkurować i rozwijać 
swoją konstrukcję. Oba wielkie giganty fotograficzne (Canon i Nikon) nie 
zrozumiały od początku nowego rynku i teraz starają się nadrobić stracony 
czas. Przebojem za to na rynek aparatów bezlusterkowych wszedł Olym-
pus z Panasonikiem, z małą co prawda matrycą, ale jednak. To Sony jest 
w mojej ocenie nadal liderem w tym segmencie rynku fotograficznego.
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Gdy trzy lata temu opisywałem pierwszy NAS do salonu – QNAP 
HS-251+ – nie miał on żadnej konkurencji na rynku. Pod koniec 
zeszłego roku QNAP zaprezentował model HS-453DX Silent NAS, 
który jest jego następcą i rozwinięciem. Nadal takie rozwiązanie 
nie ma konkurencji.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Nowy NAS w salonie 
– QNAP HS-453DX Silent NAS

Nowy NAS w salonie – QNAP HS-453DX Silent NAS  |  Dominik łada
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QNAP HS-453DX Silent NAS właśnie wchodzi na polski rynek. Nowy model 
to zupełnie nowa, 4-zatokowa konstrukcja. Mocne podzespoły i najnowo-
cześniejsze rozwiązania. Co ciekawe, model HS-251+ pozostanie w ofercie 
jako entry level.

QNAP wprowadza doskonale wyciszonego NAS-a, wyposażonego w czte-
rordzeniowy procesor Intel Celeron, wyjście HDMI 2.0 (4K 60 Hz), funkcję 
transkodowania wideo 4K w czasie rzeczywistym i szybki Ethernet 10 GbE. 
Urządzenie jest zamknięte w nowej, tym razem białej obudowie z pozba-
wionym wentylatora systemem chłodzenia, co czyni z niego świetne 
rozwiązanie do salonu i systemu kina domowego. Warto wspomnieć, że 
model HS-453DX zdobył nagrody CES 2019 Innovation Award oraz Compu-
tex d&i Award (przyznawaną za wzornictwo).

Jak wspominałem, sercem NAS-a jest czterordzeniowy procesor Intel 
Celeron J4105 1.5 GHz (do 2.5 GHz w trybie Turbo Boost), konfigurację uzu-
pełniają 4 GB/8 GB pamięci RAM DDR4 (tym razem można ją samodzielnie 
wymienić, zatem warto kupić model tańszy, z mniejszą pamięcią i w razie 
potrzeby ją samodzielnie rozszerzyć) oraz dwie zatoki 3,5" SATA 6 Gb, 
dzięki czemu nowy NAS oferuje prędkości zapisu/odczytu na poziomie 
677 MB/s. Dwa dodatkowe złącza na dyski M.2 2280 SATA SSD sprawiają, że 
model HS-453DX może być idealnym hybrydowym rozwiązaniem storage, 
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w którym technologia SSD caching będzie wspomagała tradycyjne twarde dyski, 
pozwalając na zoptymalizowanie wykorzystania dostępnej przestrzeni dyskowej 
(na przykład z myślą o aplikacjach streamingowych, takich jak choćby Plex Server). 
QNAP HS-453DX ma wbudowany szybki Ethernet 10 GbE, obsługujący pięć szybko-
ści przesyłania danych (10 G/5 G/2.5 G/1 G/100 M). À propos pamięci – ciekawe, czy 
uda się zamontować 16 GB RAM i czy taka konfiguracja będzie działać, bo QNAP 
milczy na ten temat.

Model HS-453DX wyposażono w cały zestaw funkcji i aplikacji multimedialnych, 
w tym dwukanałowe transkodowanie 4K w czasie rzeczywistym (czyli konwer-
towanie w locie materiałów multimedialnych do formatów, które bez problemu 
można odtwarzać na różnych urządzeniach), Plex Media Server (oferujący streaming 
do urządzeń zgodnych z DLNA, Apple TV, a także do Roku, Amazon Fire TV oraz 
Google Chromecast). Aplikacja Cinema28 umożliwia z kolei wykorzystanie QNAP 
HS-453DX jako centralnego domowego huba multimedialnego, zaś OceanKTV… 
jako domowej maszyny do karaoke.

Dzięki obsłudze definiowanego programowo extra over-provisioningu (OP) SSD RAID 
model HS-453DX pozwala użytkownikom na alokowanie dodatkowej przestrzeni 
OP (od 1 do 60%) w celu zoptymalizowania prędkości losowego odczytu SSD oraz 
zwiększanie żywotności nośników SSD. Urządzenie pozwala również na korzystanie 
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z bogatej biblioteki dodatkowych aplikacji, 
dostępnych w serwisie App Center – np. IFTTT 
Agent oraz Qfiling (programy optymalizujące 
codzienne zadania i zwiększające produktyw-
ność), Qsirch (pełnotekstowa wyszukiwarka 
plików na NAS-ie) czy Qsync (rozwiązanie do 
udostępniania i synchronizacji plików). Dzięki 
obsłudze migawek (snapshot) działających na 
poziomie bloków użytkownicy mogą skutecz-
nie zabezpieczyć się przed efektami ataku 
oprogramowania ransomware.

QNAP HS-453DX oczywiście idealnie sprawdzi 
się też jako dysk sieciowy dla Time Machine. 
To będzie świetny następca dla wycofanego 
jakiś czas temu Time Capsule.

Podobnie jak to było z poprzednim modelem, 
możemy nim zarządzać przez przeglądarkę 
www albo aplikacje na iOS oraz macOS. 
Możemy też podłączyć go bezpośrednio do 
telewizora, podpiąć klawiaturę i mysz, i… uży-
wać jako komputera. Działa wbudowana wir-
tualizacja, możemy zainstalować np. Windows 
lub Linuxa, jeśli nie odpowiada nam z jakiegoś 
powodu system QTS, ale odradzam, jeśli nie 
macie takiej potrzeby. Ja w 95% korzystam 
z aplikacji na iOS do zarządzania NAS-em.

À propos systemu QTS, to QNAP HS-453DX 
bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Jako na 
razie jedyny z oferty QNAP ma najnowszy 
system w wersji 4.4.0.x. System działa bardzo 
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sprawnie na takiej konfiguracji sprzętowej, ale, co najważniejsze, w bardzo 
prosty sposób umożliwia migrację danych ze starego NAS na nowy. Przy-
znam się szczerze, że to była operacja, której najbardziej się obawiałem. 
Bałem się, że coś pójdzie nie tak, że stracę dane, a tu się okazało, że wystar-
czyło przełożyć dyski ze starego HS-251+ zaktualizowanego do najnowszego 
QTS (4.3.0.xxx) i restart. HS-453DX od razu rozpoznał zawartość i ustawienia 
QTS, nawet tapetę i rozmieszczenie ikon na pulpicie. Musiałem tylko wpisać 
trzy komendy w terminalu, aby zresetować konfigurację sieci i wszystko 
ruszyło w 100%. Świetne rozwiązanie. Dzięki takiej operacji mogę dalej uży-
wać swoich NAS-owych dysków WD z serii RED.

HS-453DX jest o prawie 10 cm dłuższy od HS-251+. Może to być trochę pro-
blematyczne w kwestii miejsca, w którym chce się go postawić. U mnie 
nowy NAS zmieścił się na styk w miejscu, w którym stał poprzedni. Więk-
sza obudowa oczywiście podyktowana jest dwiema dodatkowymi zato-
kami na dyski SSD, których w HS-251+ nie było. Niestety, to co mi się nie 
podoba, to decyzja QNAP o zmianie koloru obudowy z czarnej na śnież-
nobiałą. Według mnie czarny klocek zdecydowanie lepiej się komponuje 
w salonie i nie odznacza się przy czarnym ekranie telewizora.

Czego brakuje w HS-453DX? Złącza Thunderbolt 3. Są klasyczne modele 
NAS-ów QNAP, które już mają złącze TB3, ale, niestety, nie jest to HS-453DX. 
Dzięki złączu TB3 można się podłączyć kablem i jeszcze szybciej przesyłać 
duże pliki, z drugiej strony, jeśli mamy szybki router Wi-Fi „AC” i po gigabi-
cie podpięty do niego NAS, to nie będziemy specjalnie odczuwać proble-
mów z prędkością. Trzeba pamiętać, że podłączanie kablem TB3 w NAS-ach 
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polega na stworzeniu interfejsu sieciowego na TB3, a nie bezpośrednim 
podłączeniu, jak przy dyskach zewnętrznych. HS-453DX ma kilka złącz USB, 
w tym jedno USB-C w standardzie USB3.0, ale są to złącza tylko do podłą-
czania zewnętrznych dysków i modułów rozszerzających NAS.

Dla kogo jest QNAP HS-453DX? Przede wszystkim polecam go tym, którzy 
potrzebują NAS, a nie chcą mieć szumiącej, nudnej skrzynki. Możliwość posta-
wienia cichego dysku sieciowego w salonie i korzystanie z jego dobrodziejstw 
związanych z 4K, prywatną chmurą czy Time Machine jest tego warte. Należy 
jednak pamiętać, że nie jest to tanie rozwiązanie. Około 3000 złotych plus 
koszt dysków jest znacznym wydatkiem. Z drugiej strony, taki sprzęt kupu-
jemy na lata, możemy go rozbudowywać, a kupujemy go między innymi jako 
świetne urządzenie do backupowania, ale też do rozrywki.

QNAP HS-453DX Silent NAS 

 Dane techniczne:
• Obudowa typu set-top, 2 × zatoka 

SATA 6Gb/s 3,5" oraz 2 x złącze M.2 
2280 SATA 6 Gb/s SSD

• czterordzeniowy procesor Intel 
Celeron J4105 1.5 GHz (w trybie Turbo 
Boost do 2.5 GHz), dwukanałowa 
pamięć DDR4 SODIMM RAM (z moż-
liwością rozszerzenia do 8 GB)

• 1 × port 10GBASE-T (10 G/5 G/2.5 
G/1 G/100 M) LAN, 1 × port Gigabit 
RJ45 LAN, 1 × wyjście HDMI v2.0 
oraz 1 × wyjście HDMI v1.4b

• 1 × port Type-C USB 3.0, 2 × port 
Type-A USB 3.0 oraz 2 × port USB 2.0

• 1 × wyjście liniowe audio 3.5 mm 
audio jack

• 2 × złącze 3.5 mm dynamic 
microphone

• wbudowany głośnik

HS-453DX-8G: 8 GB DDR4 RAM (2 × 4 GB) 
– cena 3500 PLN (bez dysków) 

HS-453DX-4G: 4 GB DDR4 RAM (2 × 2 GB) 
– cena 2999 PLN (bez dysków)
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Jeśli urządzenie może być ładowane indukcyjnie, to właściwie 
zawsze wybieram właśnie ten sposób. To po prostu wygodniejsze 
i bardziej uniwersalne niż podpinanie kabla, choć jest oczywiście 
wolniej. Ostatnio swojego smartfona zasilałem nową ładowarką 
Baseus, stworzoną dla najbardziej dociekliwych odbiorców.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Baseus Digital LED 
Display Wireless Charger 
– niepotrzebne detale

Baseus Digital LED Display Wireless Charger – niepotrzebne detale  |  Paweł Hać
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Zasada działania ładowarki indukcyjnej jest zawsze taka sama, a tym, 
czym się między sobą różnią, jest przede wszystkim kształt (a tym samym 
sposób ustawienia w nim smartfona) oraz szybkość ładowania. Większość 
urządzeń na rynku jest kompatybilna ze standardem Qi, a coraz więcej 
ładowarek ma też Quick Charge, czyli szybkie (jak na technologię bezprze-
wodową) ładowanie. Na pierwszy rzut oka testowany Baseus nie odbiega 
od tego schematu: płaska, okrągła podstawka, zrobiona z plastiku, wspie-
rająca (zgodnie z opisem producenta) Quick Charge, dostarczana w kom-
plecie z kablem, ale już nie z zasilaczem. Co więcej, jakość wykonania jest 
jedynie dobra, urządzenie jest bardzo lekkie, plastik wydaje się przeciętnej 
jakości, a na jego matowej powierzchni łatwo pozostają odciski palców. Co 
prawda na spodzie są cztery gumowe nóżki, które utrzymują ładowarkę 
w miejscu, gdy jest dociążona smartfonem, bez niego jednak bardzo swo-
bodnie przesuwa się po blacie. Testowany Baseus wyróżnia się dwoma 
detalami. Zastosowano złącze Lightning, zamiast micro USB czy USB-C. 
W komplecie dostajemy kabel o długości 1,2 m, choć nie ma on certyfikatu 
MFi (a przynajmniej na pudełku nie znalazła się taka informacja). Uważam 
to za zbędny zabieg, bo o ile w urządzeniu przenośnym, które w podróży 
łatwiej zasilać tym samym przewodem, co pozostałe, unifikacja gniazd się 
przydaje, to już w stacjonarnym sprzęcie lepszym rozwiązaniem jest nieza-
wodny i tańszy kabel.

Zastosowano 

złącze Light-

ning, zamiast 

micro USB czy 

USB-C.
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Kolejnym nietypowym elementem jest wskaźnik napięcia i mocy, jaką 
pobiera smartfon w momencie ładowania. Dla iPhone’a X jest to około 4 V 
i od 4,5 do 5 W. To o tyle zaskakujące, że iPhone X może ładować się bez-
przewodowo, wykorzystując moc do 7,5 W – tu nie udało się jednak tyle 
osiągnąć. Wyświetlane wartości zmieniają się podczas ładowania, nie ma 
to natomiast większego znaczenia (pomiar nie jest zbyt dokładny). Przydat-
ność owego wskaźnika jest dyskusyjna: parametry ładowania dla danego 
telefonu się przecież nie zmieniają, chyba że sprawdzamy różne zasilacze 
bądź często zmieniamy urządzenia. Do dokładnych pomiarów lepiej jed-
nak zainwestować choćby w prosty miernik poboru energii, przez który 
podłączymy zasilacz do gniazdka. Ostatecznie wskaźnik służy mi jedynie 
do tego, by upewnić się, że prawidłowo odłożyłem telefon na ładowarkę.

Baseus Wireless Charger to solidna, aczkolwiek przekombinowana łado-
warka. Działa bez zarzutu, choć dodany wyświetlacz na dłuższą metę się 
nie przydaje, a zastosowanie Lightning nie wnosi żadnej korzyści względem 
bardziej standardowych złącz. Ładowarka jest bardzo płaska i minimali-
styczna – jeśli miałbym ją kupić, to właśnie z tego powodu.

Baseus Digital LED Display 
Wireless  Charger 

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

 Plusy:
• obsługa Quick Charge 
• prosty design

 Minusy:
• zbyt lekka 
• ekran nie przydaje się na co dzień

Cena: około 80 PLN
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Za pomocą appek na smartfona monitorujemy już prawie wszystko. 
Pracę pralki, piekarnika, własną wagę, aktywność sportową. Można 
też monitorować dziecko i to takie bardzo małe dziecko.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

MonBaby 
– monitoring noworodka 

MonBaby – monitoring noworodka  |  Norbert Cała

SPRZĘT 143

http://www.twitter.com/norbertcala


Pamiętam, że gdy mój syn był mały, to naj-
bardziej bałem się śmierci łóżeczkowej, czyli 
tego, że przestanie on oddychać w czasie 
snu. Bezdech występuje u każdego niemow-
lęcia i zwykle jest niegroźny, jeśli jednak 
się przedłuża, rodzice powinni zareagować. 
Tylko skąd mają o tym wiedzieć, jeśli w tym 
czasie spokojnie śpią? W tym celu wynale-
ziono monitory oddechu, które instaluje się 
w łóżeczkach dzieci, wykrywają one najmniej-
szy ruch, jaki wywołuje oddech i uruchamiają 
alarm, gdy takiego nie ma. Mój strach wzmo-
gło jeszcze to, że taki alarm uruchomił się, gdy 
mój Maks był noworodkiem.

Problemem tych monitorów jest to, że 
dziecko nie zawsze przecież śpi w swoim 
łóżeczku. Gdy urodziło mi się drugie dziecko, 
szukałem czegoś jeszcze lepszego i znala-
złem. MonBaby to smart monitor oddechu, 
który instalujemy bezpośrednio na ubranku 
dziecka i monitorujemy z aplikacji na tele-
fonie. Teraz dziecko może zasnąć na macie 
do zabawy, w łóżku z nami, na kanapie lub 
w wózeczku na spacerze i będzie cały czas 
monitorowane.

MonBaby składa się z dwóch części – głównej 
części, zwanej przyciskiem i obudowy. Przycisk 
ma wielkość pięciozłotówki i tak jak obudowa 
jest wykonany z plastiku w kolorze różowym, 
niebieskim lub białym. Obudowa znajduje się 
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pod ubrankiem dziecka, natomiast przycisk jest na wierzchu. Zakładamy go tak, aby 
ubranko dziecka znajdowało się pomiędzy przyciskiem a obudową, jest to bardzo 
proste i MonBaby daje się zaczepić praktycznie na każdym ubranku. Za zasilanie 
odpowiadają baterie CR 2032, które mają wystarczyć na rok pracy.

Po umieszczeniu MonBaby na naszym dziecku musimy je podłączyć do aplikacji 
w iPhonie. Komunikacja odbywa się za pomocą Bluetooth 4.0. Jest przy tym zupeł-
nie niezabezpieczona, po prostu dodajemy monitor oddechu, który wykryje zain-
stalowana aplikacja.

Pomiary wykonywane są pięć razy na sekundę w czasie rzeczywistym, a wszyst-
kie alarmy przesyłane są do naszego iPhone’a. Sam przycisk nie generuje żadnego 
dźwięku, światła ani wibracji, które mogą zakłócić spokojny sen dziecka. Monito-
rowane jest kilka parametrów: - Alarm oddechu, - Alarm zmiany pozycji snu (gdy 
dziecko przekręci się na brzuszek), - Alarm upadku, - Alarm aktywności dziecka 
(niska aktywność, wysoka aktywność; budzi się), - Informacja o stopniu naładowa-
nia baterii, - Informacja o zasięgu lub jego braku pomiędzy smartfonem a Mon-
baby. W aplikacji MonBaby dla iOS i Android możemy ustawić powiadomienia 
dla każdej z tych monitorowanych pozycji. Precyzyjne czujniki wykrywają nawet 
najsłabszy ruch oddechowy, a gdy przez 15 sekund nie zostanie wykryty żaden 
oddech, dostajemy powiadomienie. Warunkiem dobrego działania jest wykonanie 
kalibracji przy pierwszym uruchomieniu.

Muszę przyznać, że wszystko to działa znakomicie. Powiadomienia są bardzo szyb-
kie, komunikacja Bluetooth jest błyskawiczna, wystarczy przekręcenie dziecka 

MonBaby to smart monitor 

oddechu, który instalujemy 

bezpośrednio na ubranku 

dziecka i monitorujemy 

z aplikacji na telefonie.

SPRZĘT 145



na brzuch, a powiadomienie dostajemy praktycznie od razu. Jestem tym 
zdziwiony, bo zazwyczaj BT działa dość wolno. Ograniczeniem jest niestety 
odległość. Próbowałem oszukać MonBaby, ale nie udało mi się. Z moich 
testów wynika, że nawet jeśli noworodek lub niemowlak śpi razem z rodzi-
cami w łóżku, to dostaną oni powiadomienie o braku oddechu u dziecka.

W aplikacji znajdziemy bardzo dużo informacji. Wykresy długości snu, 
aktywności naszego dziecka itp. Niestety spora ilość statystycznych infor-
macji wymaga wykupienia abonamentu za pomocą in-app purchase. Na 
szczęście podstawowe powiadomienia, takie jak brak oddechu czy prze-
kręcenie na brzuszek są w wersji bezpłatnej. Aplikacja to jednak najsłabsza 
wersja część tego produktu. Niby jest w języku polskim, ale dużo opcji 
menu nie jest przetłumaczonych,

To świetny produkt dla gadżetowych rodziców. Pierwsze miesiące życia 
dziecka są na tyle stresujące dla rodziców, że warto pozbyć się przynajmniej 
jednego stresu i kiedy dziecko śpi, też móc spokojnie odpoczywać. Trzeba 
tylko przełknąć cenę – 400 złotych. Ja polecam.

Dziękujemy dystrybutorowi 
za produkt do testów

Ocena iMagazine     
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 Ten produkt dotarł do mnie ponad pół roku temu i, jak widać, 
bardzo długo czekał na recenzję. Ale jak zimą testować urządzenie 
do podlewania trawy w ogródku? Dlatego Eve Aqua musiał 
odczekać swoje do wiosny i właśnie następuje jego czas.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Eve Aqua 
– podlewanie pod kontrolą 

Eve Aqua – podlewanie pod kontrolą  |  Norbert Cała
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Eve Aqua to chyba najprostszy z prostych systemów automatyzacji podlewania. To 
sterowany z HomeKit zawór otwierający lub zamykający przepływ wody. Dokrę-
camy do niego wąż do podlewania lub złącze Gardena, a dalej jakieś urządzenie 
podlewające. Eve Aqua zapewnia nam sterowanie podlewaniem i kontrolowanie 
tego procesu.

Samo urządzenie jest bardzo proste, w kostce około 10 × 10 cm ukryto sterowany 
zawór, który otwiera lub zamyka przepływ wody. Całość jest zasilana dwiema 
bateriami AA, które mają wytrzymać przynajmniej rok. Wydaje mi się, po moich 
testach, że będzie to dłużej. Urządzenie jest wykonane z połączenia plastiku 
i aluminium: główne elementy obudowy – ze srebrnego aluminum, a przód i tył 
z czarnego plastiku. Z przodu mamy umieszczony jedyny przycisk, który służy do 
ręcznego uruchomienia przepływu wody. Eve Aqua przykręcamy bezpośrednio do 
kranu z wodą. Aby to zrobić bezpośrednio, bez żadnej pośredniej redukcji, musimy 
mieć kran z gwintem 3/4”. Musicie mieć bardzo dużego pecha, jeśli w ogródku 
macie kran z innym gwintem. Po drugiej stronie urządzenia mamy również gwint 

To sterowany z HomeKit zawór otwierający lub zamykający przepływ wody.
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3/4”, do którego możemy dokręcić wąż lub 
złącze Gardena. Obudowa jest odporna na 
warunki atmosferyczne na poziomie IPX4. Jest 
to całkowita ochrona przed spryskiwaniem 
i zachlapaniem wodą z różnych kierunków 
z natężeniem do 10 litrów na minutę. Czyli 
to urządzenie nie boi się nawet najbardziej 
ulewnego deszczu. Będziemy musieli je jednak 
odkręcić na zimę, bo temperatury, w jakich 
funkcjonuje, to od 3°C do 50°C.

Do komunikacji z systemem automatyki 
domowej HomeKit Eve Aqua wykorzystuje 
Bluetooth Low Energy. To może być ogranicze-
niem – ten rodzaj połączenia ma dość mały 
zasięg. Realnie, w domowych warunkach, aby 
to urządzenie było widoczne w naszym domu, 
nie może być dalej od centrum akcesoriów niż 
10–15 metrów. Co ciekawe, Eve Aqua to urzą-
dzenie tylko dla HomeKit, nie podłączycie go 
w inny sposób.

Dodawanie do HomeKit jest oczywiście bardzo 
proste. Wystarczy zeskanować kod na urzą-
dzeniu lub w instrukcji. Urządzenia podlewa-
jące mają w HomeKit swoja własną kategorię 
i są obsługiwane trochę inaczej niż pozostałe. 
Cechą charakterystyczną takiego sprzętu jest 
to, że zawsze po uruchomieniu samo się po 
jakimś czasie wyłączy. My możemy tylko usta-
wić czas wyłączenia od pięciu minut do cze-
rech godzin. Oczywiście możemy też ustawić 
odpowiednie automatyzacje, np. podlewanie 
co drugi dzień przez godzinę.

W natywnej aplikacji HomeKit więcej infor-
macji na temat podlewania nie znajdziemy, 

Do komunikacji z systemem 

automatyki domowej Home-
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ale jeśli uruchomimy aplikację EVE, to dostaniemy ich dużo więcej. Swoją drogą to 
chyba najlepsza aplikacja do obsługi HomeKit, oczywiście obsługuje nie tylko urzą-
dzenia EVE, ale także wszystkie inne zgodne z HomeKit. Przede wszystkim w apli-
kacji EVE zobaczymy informacje o zużyciu wody w czasie podlewania. Niestety, nie 
jest to jakaś bardzo precyzyjna informacja i bazuje na tym, ile litrów przepływa na 
minutę, a te dane musimy podać sami. Powinniśmy to więc zmierzyć przy pierw-
szym uruchomieniu i potem będziemy mieli dość precyzyjne informacje o tym, ile 
kosztuje nas utrzymanie zielonej trawy.

Tym, co najbardziej mnie zaskoczyło w tym urządzeniu, jest jakość wykonania. Po 
zainstalowaniu na naszym kranie nie musimy się obawiać żadnego przeciekania lub 
sączenia się wody. Gdy jest zamknięty, to z pewnością się nie otworzy. Doskonale też 
działa łączność z HomeKit, jeśli nie przekroczymy odległości od centrum sterowania.

To proste urządzenie, ale też tanie – 450 złotych. Jeśli nie mamy już zbudowa-
nego systemu podlewania i robimy to sami z węża, to teraz wystarczy kupić Eve 
Aqua i jakiś zraszacz. W czasie zaoszczędzonym możemy zaś cieszyć się piwkiem 
w ogródku, a jednocześnie nie przejmować się tym, że uschnie nam trawa, gdy 
w czasie upałów wyjedziemy na weekend.

Ocena iMagazine     
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Zewnętrzne kamery w domu lub biurze mogą okazać się bardzo 
cennym rozwiązaniem. To teraz nie tylko sposób na zwiększenie 
bezpieczeństwa, ale też na przykład możliwość monitoringu 
kuriera zostawiającego paczkę na podjeździe, gdy otworzymy 
mu bramę. Problemem są jednak zwykle kable. Tu z pomocą 
przychodzi Ezviz i kamera C3A.

Całkowicie bezprzewodowa 
kamera zewnętrzna 
Ezviz C3APAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Całkowicie bezprzewodowa kamera zewnętrzna Ezviz C3A  |  Paweł Okopień
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Z urządzeniami marki Ezviz mam do czynienia od ubiegłego roku i jestem 
nimi zauroczony. To produkty, które są stosunkowo tanie, a jednocześnie ofe-
rują dobrą jakość wykonania, odpowiednie i wygodne działanie oraz uniwer-
salny, minimalistyczny wygląd. Po kamerze C6T i C6T RF Edition przyszła pora 
na test kamery C3A, a właściwie dwóch takich kamer i stacji bazowej W2D. 

Większość urządzeń określanych mianem bezprzewodowych w rzeczy-
wistości wymaga zasilania przewodowego, a komunikacja odbywa się 
bezprzewodowo za sprawą Wi-Fi. W przypadku kamery Ezviz C3A kabli 
nie ma zupełnie. Urządzenie jest zasilane bateryjnie. Samo to czyni tę 
kamerę wyjątkową i wartą uwagi. Jest bezprzewodowa i można ją zasto-
sować na zewnątrz. Nie ma więc prucia ścian, kładzenia kilometrów kabli. 
Montujemy uchwyt (w zestawie jest załączony, można też zastosować inne 
rozwiązanie, korzystając z otworu, jak do montażu na statywie) w samej 
kamerze. W urządzeniu znajdziemy wymienną baterię, port micro USB oraz 
slot na karty micro SD (do 128 GB). 

Tu pojawią się pierwsze pytania o bezpieczeństwo – przecież taką kamerę 
można zabrać w każdej chwili. Cóż, każdą inną również można wykręcić, 
zdewastować. W każdym przypadku, zanim to ktoś zrobi, zostanie nagrany. 
Kolejne pytanie, które może Wam się nasunąć, to kwestia baterii. W końcu 
to kamera – zapewne trzeba ją ładować co kilka dni, co jest zupełnie bez 
sensu. W rzeczywistości akumulator 5500 mAh ma zapewnić działanie 
przez trzy miesiące. Natomiast w momencie, gdy korzystamy z przeznaczo-
nej do niej stacji bazowej (dzięki czemu kamera komunikuje się z centralką 
swoim własnym protokołem, nie po Wi-Fi), to działanie kamery zostaje 
przedłużone nawet do osiem miesięcy. Ładowanie kamery raz na pół roku, 
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nawet gdy oznacza wejście po drabinie, nie 
wydaje się takie złe. Zwłaszcza względem 
psucia estetyki budynku czy prowadzenia 
kabli wewnątrz.

Kamera ma rozdzielczość Full HD, szeroki kąt 
126 stopni, tryb pracy w nocy oraz dwukierun-
kowy tor audio. Możemy więc nawet powie-
dzieć coś do gościa bądź intruza na naszym 
podwórku. Całość urządzenia jest estetycznie 
wykonana, podobnie do innych urządzeń 
Ezviz. Sama stacja bazowa/centralka to też 
stosunkowo niewielkie urządzenie, które 
podpinamy przewodowo do naszego routera. 
Aczkolwiek mam tu pewien problem z inter-
netem rzeczy i mostkami. Gromadzi mi się ich 
coraz więcej, każdy ma inny kształt i wygląd 
i nie ma mowy o ich ładnym ułożeniu na sobie 
czy obok siebie, zaczynają więc zabierać coraz 
więcej miejsca. Nie jest to jednak zarzut do 
samego Ezviza, a raczej ogólnie całej branży, 
gdzie stylowy kosmetyczny wygląd w pewnym 
momencie zaczyna się robić problematyczny.

Z urządzeń możemy korzystać aktualnie 
w dwóch trybach – podglądu na żywo i infor-
macji o wykryciu ruchu lub dołożyć kartę 
micro SD, na której będą rejestrowane wyda-
rzenia. Wkrótce na rynek europejski, w tym do 
Polski, ma zawitać usługa nagrań w chmurze, 
co zdecydowanie zwiększy kwestię bezpie-
czeństwa naszych nagrań. Nawet jeśli ktoś 
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skradnie urządzenie, to i tak pozostanie nagranie w chmurze. Obsługa urządzenia 
odbywa się przez aplikację Ezviz, podobnie jak i pozostałych kamer Ezviz. Czyli 
wszystkie kamery obsługujemy w jednej aplikacji, co jest bardzo wygodne. Jeśli 
kamera wykryje ruch, to otrzymujemy powiadomienie. Możemy też skonfigurować 
czułość. Najbardziej brakuje mi ustawień czasowych, jeśli chodzi o powiadomienia 
o alarmie. Podczas testów kamera wykrywała każdy ruch na drodze, także samochód 
sąsiada wjeżdżający na podjazd, zamierzam więc ją wkrótce nieco przestawić. Jedno-
cześnie jednak chciałbym, aby powiadomienia pojawiały się na przykład tylko o okre-
ślonych godzinach. Takiej konfiguracji brak, a byłoby to cenne, na przykład dla kamer 
przed firmami. Oczywiście z perspektywy użytkownika ekosystemu Apple najwięk-
szym mankamentem jest brak wsparcia dla HomeKit. Gdyby tylko się pojawił, byłoby 
fenomenalnie. Sama jakość obrazu w dzień jest na bardzo wysokim poziomie, a nocą 
jest przyzwoicie, ale tu ważne, aby nic kamerze nie przeszkadzało złapać ostrości. Na 
pierwsze testy postawiłem ją na parapecie i w takim trybie niestety łapała końcówkę 
parapetu, gubiąc resztę przestrzeni. Drobna korekta spowodowała, że obraz nocą 
z podjazdu był już prawidłowy.

Na koniec zostawiam tę przyjemniejszą lub mniej przyjemną kwestię, jaką jest 
cena. Cena pojedynczej kamery Ezviz C3A to koszt około 659 złotych, koszt 
zestawu dwie kamery + baza to w sumie 1799 złotych. Do jednej bazy można dodać 
do sześciu kamer. Oczywiście baza nie jest obowiązkowa do działania kamer. Dla 
porównania zasilana przewodowo kamera Ezviz c3W to wydatek około 328 złotych, 
czyli połowa tej kwoty. Wiele innych kamer, także przewodowych (zwłaszcza zgod-
nych z HomeKit), jest jednak już znacznie droższa od C3A. Dlatego według mnie 
C3A to wciąż stosunkowo tani sposób na monitoring domu, zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz i to całkowicie bez kabli. 
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Obraz zawsze idzie w parze z dźwiękiem, a telewizor zawsze będzie 
częścią naszego salonu, dlatego tak istotne jest, aby wszystko 
było ze sobą połączone i współgrało, tak jak w przypadku Philips 
OLED+ 903. To pierwszy telewizor tego producenta stworzony we 
współpracy z Bowers & Wilkins… i nie ostatni. 

Nie tylko obraz, ale i dźwięk 
może Cię zaskoczyć 
Philips OLED+ 903PAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Nie tylko obraz, ale i dźwięk może Cię zaskoczyć Philips OLED+ 903  |  Paweł Okopień
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Jesteśmy już po premierze tegorocznych telewizorów Philipsa. W lutowym 
numerze iMagazine mogliście przeczytać o naszej wizycie w Amsterda-
mie i o tym, czego można spodziewać się po tegorocznych premierach. 
Te nowości jednak na sklepowe półki dopiero wejdą, a telewizor zwykle 
potrzebujemy tu i teraz. Trzeba też pamiętać, że okres żywotności dużego 
ekranu w naszym domu jest długi i choć co roku w asortymencie poja-
wiają się nowości, które sprawiają, że telewizory są coraz lepsze, to mimo 
wszystko telewizor nie starzeje się w taki sam sposób jak telefon. To sprzęt, 
który chcemy, aby w domu był użytkowany przez pięć lat, a często jest to 
jeszcze dłuższy okres.

Philips OLED+ 903 to model, który z pewnością to zadanie spełni. Po 
pierwsze ze względu na swój minimalistyczny design. Delikatne ramki, 
zgrabna podstawa oraz nierzucający się w oczy głośnik. Choć to wła-
śnie głośnik jest jednym z wyróżników tego telewizora. Philips nawiązał 
współpracę z firmą Bowers & Wilkins i tak powstał telewizor z udźwię-
kowieniem porównywalnym do przyzwoitego małego zestawu stereo. 
Ekran ma przyjemny dla ucha bas, a przede wszystkim czysty dźwięk, 
który sprawdza się zarówno w trakcie filmowych seansów, jak i odtwa-
rzania muzyki. To ważne, wszak wiele głośników w telewizorach i sound-
barach jest konstruowanych z myślą o wrażeniach filmowych i efektach 
specjalnych, a nie o odsłuchu. Bowers & Wilkins to specjaliści od muzyki 
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stereo w kolumnach głośnikowych czy słuchawkach i to da się odczuć, 
użytkując ten telewizor. Jednocześnie nadal nie są to wielkie głośniki, 
w jakikolwiek sposób zakłócające wzornictwo tego telewizora czy aran-
żację naszego salonu.

Na wygląd Philipsa wpływa też oczywiście technologia Ambilight, czyli 
umiejscowione z tyłu ekranu diody LED, które rzucają na ścianę klima-
tyczne światło, dostosowane do tego, co aktualnie widzimy na ekranie. 
Unikalna technologia Philipsa cieszy oczy i powiększa optycznie obraz. 
Lubimy duży obraz, ale nie zawsze możemy sobie pozwolić na większy 
telewizor niż 55- czy 65-calowy. Dzięki Ambilight mamy wrażenie, że tele-
wizor jest większy, a my jesteśmy bardziej pochłonięci seansem.

Na wygląd Philipsa wpływa też 

oczywiście technologia Ambili-
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Technologia Ambilight świetnie współgra z tym, 
co oferuje technologia OLED, czyli idealną 
czernią, wyrazistymi kolorami. Za sprawą prak-
tycznie nieograniczonego kontrastu świetlne 
efekty za ekranem prezentują się jeszcze lepiej 
niż w przypadku ekranów LCD. Tutaj też warto 
zwrócić uwagę na fakt, że OLED jest obecnie 
dopracowaną technologią, która przy standar-
dowym użytkowaniu oferuje najwyższy poziom 
filmowych wrażeń dla widza. Filmy z Ultra HD 
Blu-ray, czy Netfliksa w 4K wyglądają bajecznie.

Co wyróżnia Philips OLED+ 903 na tle innych 
telewizorów z organiczną matrycą? Proce-
sor P5 drugiej generacji. Jego zastosowanie 
wpływa na ostrość, głębię obrazu, redukcję 
szumów i wszelkich zniekształceń. Istotny 
jest też wpływ na płynność. Podczas prezen-
tacji możliwości procesora P5 w zestawieniu 
z innymi telewizorami OLED miałem okazję 
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przekonać się, jak świetnie 903 sobie radzi z dynamicznymi scenami 
pościgu czy transmisjami piłki nożnej. 

OLED+ 903 to świetna propozycja dla fanów sportu i filmów. Wkrótce tele-
wizor ten powinien także otrzymać aktualizację do systemu Android 9.0 
Pie – a to oznacza, że wciąż będzie aktualny, tak samo jak nowe modele. 

A co w nowych modelach?
Osoby szukające telewizora w niższych cenach mogą powoli zacząć wypa-
trywać modelu PUS7304, nazywanego również The One. To seria z ele-
ganckim designem, dobrej jakości wykończeniem, ale przede wszystkim 
procesorem P5 i systemem Android TV w telewizorze za rozsądną cenę. 
Natomiast osoby, którym podoba się Philips OLED+ 903, ale z jakiegoś 
powodu chcą telewizor w technologii LCD, będą mogły sięgnąć po ekran 
PUS8804 w rozmiarach 50, 55 i 65 cali, który również posiadać będzie sys-
tem audio stworzony przez Bowers & Wilkins. Ponadto w nowych telewi-
zorach znajdziemy wsparcie dla Dolby Atmos i Dolby Vision w połączeniu 
z HDR 10+, pierwszy raz występujące w takiej konfiguracji w telewizorach 
ze średniej półki cenowej (The One). 

Tekst powstał przy współpracy z firmą TPV
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

W roku 2010 nikt jeszcze nie myślał na poważnie o telewizorach 4K, 
o telewizorach 75-calowych można było zapomnieć. Królowało 3D. 
W ciągu dekady totalnie zmienił się nie tylko rynek telewizorów, 
ale też rynek telewizyjny. Pewne jest, że za kolejnych sto numerów 
ewolucja będzie jeszcze bardziej widoczna.

Jak wyglądały telewizory 
100 iMagów temu?

Jak wyglądały telewizory 100 iMagów temu?  |  Paweł Okopień
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Trudno mówić o rewolucji, telewizja jako taka 
jest z nami od stu lat i to, co się z nią dzieje, 
to ewolucja w różnym tempie. Doszedł 
kolor, dźwięk przestrzenny, z analogowego 
sygnału przeszliśmy na cyfrowy, z SD na HD 
i 4K. Całość oparta jest jednak o to samo 
rozwiązanie. Z drugiej strony – zmieniło się 
wszystko – sprzęt, sposób nadawania, spo-
sób realizacji, formaty telewizyjne, a nawet 
nasze sposoby oglądania telewizji. Dla mnie 
100. numer iMaga to też w pewnym stopniu 
dziesięciolecie zawodowej pracy przy pisa-
niu o telewizorach, choć z iMagazine jestem 
związany dopiero od 2015 roku – to jest 46. 
numer, w którym znajdują się moje teksty. 
Mam nadzieje, że kolejną setkę zaliczę już 
w pełni. Dekada to dobry okres, pozwalający 
w pełni ocenić pewne zdarzenia, mając sze-
roki ogląd tego, co się wydarzyło.

Jak wyglądały telewizory w 2010 roku? Wtedy 
o telewizorach pisał jeszcze Juliusz Kornaszew-
ski (dziś w branży medialnej po drugiej stro-
nie – odpowiada za PR i Social Media takich 
marek jak ESL, Fibaro, BMW, Logitech i wiele 
innych). Ja swój pierwszy tekst napisałem 
w 2011 roku, udzielając się jednak od 2006 roku 
na forach poświęconych telewizorom.

Aby znaleźć artykuły z tego okresu i przypo-
mnieć sobie o cenach, poszukałem tekstów 
o telewizorach na mundial (2010 Mistrzostwa 
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Świata w Piłce Nożnej w RPA). Michał Chrobot na Komputer Świat (też 
obecnie po stronie PR) pisał: „Optymalnym wyborem wydają się telewi-
zory z ekranami o przekątnych od 37 do 46 cali” – dziś takim optymalnym 
wyborem byłby telewizor 55-calowy, a ja rekomendowałbym Wam zakup 
65 cali. Za to pod względem ceny atrakcyjne są dziś modele 49–55 calowe, 
modele mniejsze często są droższe lub obecne tylko w najniższych seriach. 
Nie było wtedy telewizorów OLED. Wciąż toczyła się rywalizacja pomiędzy 
ekranami LCD i plazmowymi. Przy czym większość telewizorów LCD wypo-
sażonych była jeszcze w podświetlanie świetlówkami, a nie diodami LED.

Serwis Bankier podał top 5 telewizorów, które cieszyły się największą 
popularnością w okresie przedmundialowym w 2010 roku. Na szczy-
cie był Samsung LE37B530, drugi był LG 32LD350, a ostatnie miejsce na 
podium zajmował Sony KDL-46NX700. Ostatnie dwa miejsca w top 5 to 
Panasonic TX-P37X20E, Sony LE40C530. Po dekadzie jedynie o modelu 
NX700 można powiedzieć, że jest stylowy. Ekran cechował się naprawdę 
oryginalną stylistyką i co ciekawe, przypominał po części obraz, miał też 
nietuzinkową podstawkę. Trzeba było jednak za niego zapłacić 6339 zło-
tych. W podobnej kwocie obecnie uda nam się kupić 55-calowy OLED 
Sony AF8 oraz liczne 65-calowe telewizory LCD. Za cenę najchętniej kupo-
wanego telewizora w tamtym okresie – Samsunga LE37B530 (1789 złotych), 
kupimy 40-calowego Samsunga NU7172 i jeszcze w kieszeni zostanie nam 
200 złotych. Oczywiście ten Samsung ma rozdzielczość 4K i Smart TV. 
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Wtedy w opisie modelu mogliśmy przeczytać, że „ciekawą opcją jest funk-
cja blokady rozdzicielskiej”.

A co było obecne w topowych modelach telewizorów 2010? Po pierwsze, 
zaczęły pojawiać się funkcje internetowe i obsługa Wi-Fi. Ograniczała się 
ona głównie do YouTube’a, przeglądarki internetowej i drobnych interak-
tywnych aplikacji, posiadała też możliwość zalogowania się do Facebooka. 
Producenci wiedzieli, że czas na internet w telewizorze, ale nie potrafili 
tego dobrze zaimplementować, dopiero w 2011 roku pojawił się Smart TV 
w telewizorach Samsung i w podobną stronę poszli też pozostali produ-
cenci. Z perspektywy czasu rozwiązania te wydają się bardzo prymitywne.

Rok 2010 to okres tuż po premierze filmu „Avatar”. Właśnie do sklepów 
trafiły pierwsze telewizory z 3D i to właśnie miała być przyszłość telewizji 
i telewizorów. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszyscy robili 
to metodą króla Juliana z animacji „Madagaskar”: „Róbmy to szybko, zanim 
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dojdzie do nas, że to bez sensu”. Przyznam się, że nawet sam zachłysnąłem 
się na moment 3D. Okulary jednak, nawet pasywne, były zupełnie nieprak-
tyczne w domowych warunkach. 3D w telewizorach było jedynie cieka-
wostką, a nie technologią, która miała stać się trendem na kolejne lata. To 
była raczej moda, potrzeba zaspokojenia rynkowej luki, zanim pojawi się 
OLED czy 4K. Obecnie widzimy, że producenci telewizorów mają właśnie 
problem ze znalezieniem takiego magnesu, który by mógł napędzać sprze-
daż i zachęcać do wymiany telewizorów na nowsze modele. 

Najtańszy telewizor Samsunga z 3D – model C7000 o przekątnej 40 cali 
i rozdzielczości Full HD kosztował 5999 złotych. Dziś, wydając 600 złotych 
więcej, otrzymamy 75-calowego Samsunga NU8002, będącego jego ryn-
kowym następcą. NU8002 też ma matrycę 120 Hz, ale już o rozdzielczości 
4K, z poszerzoną paletą kolorów, dużą jasnością. Nie obsługuje jednak 3D. 
Ta różnica w cenie i jakości obrazu pokazuje, jak wielki skok dokonał się 
w czasie, gdy wydaliśmy sto numerów iMagazine. W cenie 47-calowego LG 
LD920 z 2010 roku 7280 złotych możemy mieć 65-calowy OLED LG B8.

Warto zajrzeć jeszcze do telewizorów Philipsa z 2010 roku. Wtedy zamiast 
technologii Ambilight mieliśmy telewizory Aurea, w których świeciła 
cała ramka telewizorów. Efekt również był ciekawy. Jednak tu też mowa 
o małych calarzach, do 42 cali.

Co prawda może sam chętnie wróciłbym do roku 2010, czasów studiów, 
technologicznie zdecydowanie bardziej wolę rok 2019 – iPhone’a XS, LTE, 
gigabitowy światłowód, samochody umiejące same jeździć w korkach 
i telewizory, które mają 80 cali i cieszą oczy swoim obrazem, nie drenując 
przy tym aż tak portfela.
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To, jak szybko płynie czas, najlepiej widać po produktach, 
jakich używamy. Przełomowy dla designu Apple iPhone 6 został 
zaprezentowany już prawie pięć lat temu. W tym samym roku na 
zamkniętej prezentacji został pokazany nowy model Volvo XC90. Trafił 
do produkcji rok później i również był przełomowy dla designu Volvo.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Volvo V60 Cross Country 
– aktualnie najlepsze Volvo na rynku 

Volvo V60 Cross Country – aktualnie najlepsze Volvo na rynku  |  Norbert Cała
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Ciężko uwierzyć, że już tyle czasu minęło, szczególnie że wygląd nowych 
Volvo nie zestarzał się ani trochę, ich stylistyka ciągle przyciąga wzrok. 
Jednym z ostatnich samochodów Volvo zbudowanych w tej linii stylistycz-
nej jest V60 Cross Country. To uterenowione kombi średniej wielkości 
praktycznie domyka gamę i przy okazji jest chyba najlepszym modelem 
w aktualnej ofercie. V60 Cross Country został zbudowany na modułowej 
płycie podłogowej o nazwie Scalable Product Architecture (SPA). Dzięki 
temu, że styliści nie są tu ograniczani narzucaniem takich parametrów, 
jak rozstaw osi, zwisy czy wysokość nadwozia, to użyto jej we wszystkich 
modelach Volvo serii 60 i 90. W tym samochodzie otrzymujemy prawie 
wszystko, czego nam potrzeba. Nowoczesne nadwozie, praktyczna wersja, 
czyli kombi, a do tego wersja lekko uterenowiona: podniesione zawiesze-
nie, standardowy napęd na cztery koła i plastikowe elementy chroniące 
przed otarciami w czasie dojazdu leśną drogą do działki nad jeziorem. 
Do tego mocne silniki – diesel D4 o mocy 190 KM, benzynowy T5 250 KM. 
Później dołączy wersja plug-in hybrid oraz mild hybrid. Model testowy, 
którym jeździłem, miał silnik D4 o mocy 190 KM. Dobrze daje on sobie 
radę ze startem tego dość ciężkiego samochodu. Wrażenia z przyśpiesza-
nia do 100 km/h są bardzo dobre. Niestety, brakuje mu trochę dynamiki 
w czasie przyśpieszania w granicach od 120 do 140 km. Za to duży moment 
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obrotowy daje nam duże możliwości w gorszym 
terenie. Jeśli chodzi o spalanie, to przy bardzo 
spokojnej jeździe na drodze szybkiego ruchu 
można zejść do 7 l/100 km, ale trochę dynamicz-
nej jazdy od razu podnosi ten wynik do 10 l/100 
km.

Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest ono wyższe 
o 75 mm niż w zwykłym modelu V60 i jest to 
większy prześwit niż u konkurencji. Niestety, 
a może na szczęście, zawieszenie występuje 
jedynie w wersji klasycznej, nie można doku-
pić wersji pneumatycznej. Sterować możemy 
jedynie twardością amortyzatorów, ale nie ma 
to dużego przełożenia na właściwości jezdne. 
W czasie testów jeździłem modelem na 20" 

kołach i w dużej mierze to one decydowały o czuciu 
drogi i komforcie. Przy tych kołach było odbierało się 
lekką nerwowość samochodu i osobiście wybrałbym 
mniejszy rozmiar koła. Oczywiście, tracimy wtedy na 
wyglądzie, ale coś za coś. Jazdę w lekkim terenie uła-
twią także systemy elektroniczne Hill Descent Control 
(ułatwiający pokonywanie stromych zjazdów), system 
kontroli trakcji, Corner Traction i tryb jazdy Off-road. 
Oczywiście nie jest to terenowy samochód, ale, jak 
wspomniałem, zjazd z utwardzonej nawierzchni nie 
zrobi na nim żadnego wrażenia.

Środek, jak to w Volvo, jest wykonany bardzo dobrze, 
a tym, co zawsze mnie urzeka w nowych Volvo, są 
wygodne fotele. W czasie testów zrobiłem samochodem 
kilkaset kilometrów bez żadnego bólu pleców. To w moim 
przypadku wyznacznik dobrych foteli – zazwyczaj 
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w nowym samochodzie bolą mnie plecy 
przez pierwszych sto kilometrów, zanim 
się zgram z fotelem. We wnętrzu mamy 
naprawdę dobre materiały, które niczego 
nie udają, zgodnie z dewizą Volvo. To, co 
wygląda jak drewno, jest drewnem, to, co 
wygląda jak metal, jest metalem. Nie będę 
rozpisywał się na temat wielkości wnętrza 
czy też bagażnika, to mocno subiektywne. 
Można tylko wspomnieć, że czterech doro-
słych mężczyzn o wzroście 180 cm mieści 
się bez problemu, zarówno z przodu, jak 
i z tyłu będzie pod dostatkiem miejsca na 
nogi i głowę.

Tym, co się najbardziej zestarzało, przy-
najmniej w moim technologicznym oku, 
jest system entertainment. Duży ekran 
z cyfrowymi zegarami przed kierownicą 
i wielki dotykowy ekran cztery lata temu 
robił ogromne wrażenie, ale przez ten czas 
konkurencja pokazała lepsze systemy, 
z lepszymi ekranami. Oczywiście nadal 
jest to bardzo wygodny i nowoczesny 
system, zmieniając dowolny pięcioletni 
samochód na nowe Volvo, poczujemy się 
naprawdę technologicznie dopieszczeni. 
Możemy dokupić też dostęp CarPlay 
i Android Auto. Niestety, Volvo nie prze-
widuje CarPlay w wersji bezprzewodowej. 
W samochodzie też próżno szukać złączy 
UBS-C. Tak jak innych modelach możemy 
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samochód kontrolować z iPhone'a za pomocą aplikacji Volvo On Call. 
Sprawdzimy w niej miejsce, w którym zaparowaliśmy nasz samochód, 
zamkniemy i otworzymy drzwi oraz sprawdzimy poziom paliwa. Z samo-

chodem mamy kontakt cały czas, dzięki wbudowanej 
karcie SIM 4G. Na nowy system entertainment od Volvo 
będziemy musieli poczekać przynajmniej do końcówki 
2020, kiedy to zadebiutuje system w całości oparty 
o rozwiązania Android Auto. Możecie go już przetesto-
wać online na stronie https://hmi-app.polestar.com.

Oczywiście, jak każde Volvo, tak i V60 Cross Country jest 
standardowo wyposażone w pakiet aktywnych systemów 
bezpieczeństwa wspomagających kierowcę – City Safety. 
Ta technologia znacząco zmniejsza ryzyko zderzenia 
pojazdu z innymi samochodami, pieszymi, rowerzystami 

czy dużymi zwierzętami. Wyposażono go także w system Pilot Assist, który 
daje samochodowi autonomiczność poziomu 2., czyli utrzymuje samochód 
na właściwym pasie, przyspiesza, hamuje i skręca. Działa znakomicie na 

Jeśli chodzi o zawieszenie, to 

jest ono wyższe o 75 mm niż 

w zwykłym modelu V60 

i jest to większy prześwit niż 

u konkurencji.
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dobrze oznakowanych drogach do prędkości 130 km/h. 
Opcjonalnie można do tego modelu zamówić system 
Cross Traffic Alert, czyli ostrzeganie o ruchu samochodów 
w czasie wyjeżdżania z prostopadłej drogi. Te wszyst-
kie systemy sprawiają, że w V60 Cross Country mamy 
znacząco mniejszą szansę na kolizję. To systemy znane 
z innych modeli Volvo i w V60 CC próżno szukać nowości, 
mamy jednak dopracowane systemy, przetestowane już 
dokładnie przez ostatnie lata przez tysiące kierowców. 

Różnymi Volvo przejechałem już naprawdę wiele kilometrów i systemy 
wspomagania kierowcy są niezmiennie jednymi z najlepszych na rynku.

V60 Cross Country ma wszystkie najlepsze cechy innych modeli. Nie jest tak 
duży i moim zdaniem ładniejszy niż SUV XC60, ale też dzięki wysokiemu 
zawieszeniu bardziej wszechstronny niż V60. To moim zdaniem najlepsze 
z aktualnych Volvo. Niestety, jest też droższy niż XC60 i V60. Ceny zaczynają 
się od 205 tysięcy złotych za model z silnikiem D4, ale aby mieć rozsąd-
nie wyposażoną wersję, trzeba dołożyć do tej ceny jakieś 20%. V60 Cross 
Country będzie także dostępny w usłudze Care by Volvo. To jest jeden z naj-
bardziej kompleksowych abonamentów samochodu na rynku. W ramach 
miesięcznej opłaty użytkownik otrzymuje również ubezpieczenie auta, ser-
wis, opony i szereg dodatkowych usług. Zamówienia można już składać.

Różnymi Volvo przejechałem 

już naprawdę wiele kilometrów 

i systemy wspomagania kie-

rowcy są niezmiennie jednymi 

z najlepszych na rynku.
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Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majk

rì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majk

rì

Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é +

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majk

rì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majk

rí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

r

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

r

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

r

Prezentacja firmowa- j

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

r

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

r

Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.
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aby otrzymać 10% zniżki!
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NORBERT CAŁA
@norbertcala

Gry i programy 
z App Store

LOTTO – graj online
LOTTO to jedna z nielicznych dostęp-
nych w Polsce gier hazardowych. Do 
niedawna, aby mieć szansę na wygranie 
kilku milionów, trzeba było się przejść do 
punktu na mieście. Teraz można to zro-
bić z aplikacji na telefonie. W interneto-
wej kolekturze można zawierać zakłady 
Lotto, Lotto Plus, Eurojackpot i Mini Lotto 
każdego dnia, bez kolejek w dniu kumu-
lacji. W aplikacji LOTTO sprawdzimy 
także aktualną wysokość kumulacji, 
wyniki gier oraz lokalizację stacjonarnych 
punktów. Granie w LOTTO na telefonie 
to spore ułatwienie dla osób, które chcą 
dać szansę swojemu szczęściu. Niestety, 
sama aplikacja nie jest dopracowania, 
a proces rejestracji – skomplikowany. 
Konieczne jest podanie wszystkich 
danych osobowych, łącznie z numerami 
konta bankowego i skanem dowodu 
osobistego. W przypadku włamania do 
ich systemu potencjalny włamywacz ma 
całą naszą tożsamość.

Cena: Gratis          

Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała
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R-Play – Remote Play for PS4
Kilka dni temu Sony wprowadziło możliwość strumieniowania gier z PS4 na iPhone’y i iPady. Wraz 
z update’em software’u PS4 w wersji 6.50 nadeszła funkcjonalność Remote Play dla urządzeń iOS. 
Musicie jednak dysponować urządzeniami od iPhone 7, iPada szóstej generacji bądź iPada Pro od 
drugiej generacji w górę. Aby skorzystać z nowej funkcji, system iOS musi być w wersji 12.1. Wymaga 
to też aktywowania w opcjach w konsoli w zakładce ustawień systemowych. Dzięki temu, po urucho-
mieniu konsoli, można w obrębie tej samej 
sieci Wi-Fi grać na iPhonie lub iPadzie. 
Niestety, iOS nie obsługuje kontrolera 
DualShock, a, co ciekawe, można użyć 
pada od Xboksa One. Można też uży-
wać ekranu i przycisków dotykowych 
w formie wirtualnej nakładki na ekran 
lub innego kontrolera w standardzie 
MFI (Made for iOS). Niestety, nie wszyst-
kie gry z PS4 są obsługiwane przez 
Remote Play, jeśli jednak są, to gra jest 
naprawdę przyjemna.

Cena: Gratis     

Czyj to numer 
Na pewno zdarzyło się Wam odebrać telefon od przedstawiciela 
handlowego, akwizytora lub ogólnie od kogoś, od kogo nie chcieliby-
śmy odebrać. Z pomocą przychodzi aplikacja Czyj to numer. To baza 
numerów, od których nie chcemy odebrać telefonu, ale także tych 
przydatnych. Baza jest tworzona przez użytkowników i liczy około 
50 tysięcy wpisów. Korzysta z nowej funkcji iOS czy identyfikacji 
numerów przez zewnętrzne aplikacje. My nie musimy nic robić, po 
zainstalowaniu aplikacji i daniu jej dostępu do identyfikacji numerów 
w momencie, gdy będzie do nas dzwonił podejrzany numer, dosta-
niemy informację, że możliwe, iż ten numer pochodzi np. od jakiegoś 
sprzedawcy. Sami też możemy dodać numer do podejrzanych. Aby 
nie było możliwości nadużyć, ten samo numer musi dodać kilka osób.

Cena: Gratis                
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Excel i Word to dwa kluczowe elementy pakietu Office. PowerPoint, 
zwłaszcza przez użytkowników sprzętu Apple, jest zaś często 
pomijany. Niesłusznie – to obecnie jedno z najlepszych i najbardziej 
zaawansowanych narzędzi do prezentacji. Warto je odkryć na nowo.

PowerPoint Mac/iOS 
– odkryj prezentacje na nowoPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

PowerPoint Mac/iOS – odkryj prezentacje na nowo  |  Paweł Okopień
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Kiedy wchodziłem w ekosystem Apple, jednym z argumentów za ówczesnym Mac 
OS X była aplikacja Keynote z pakietu iWork, pozwalająca na robienie prezentacji 
jak Steve Jobs. Numbers i Pages nigdy nie mogły w pełni rywalizować z Wordem 
i Excelem. Keynote natomiast mógł rywalizować z PowerPointem. Tylko biurowe 
rozwiązania Apple stanęły w miejscu, a Office wciąż się rozwija, dzięki Office 365 
nowości są dodawane kilka razy w roku. PowerPoint stał się natomiast królem pre-
zentacji i z powodzeniem można tworzyć w nim fantastyczne, a przede wszystkim 
użyteczne prezentacje i to zarówno na komputerach, jak i na iPadzie, a w razie 
potrzeby także wykorzystać iPhone’a.

Znasz Worda i Excela – znasz też PowerPointa 
Dlaczego warto korzystać z PowerPointa? Pierwszym powodem jest spójność 
interfejsu z resztą pakietu Office. Gdy na co dzień korzystamy z Excela i Worda, to 
korzystanie z PowerPoint jest tożsame. Nie brakuje internetowych aplikacji do two-
rzenia prezentacji, każda z nich wymaga jednak od nas zorientowania się w swoim 
interfejsie. W przypadku PowerPointa poszczególne narzędzia są we wstążce, tak 
jak w reszcie pakietu. 

Integracja ze Skype’em, OneDrive, wygodna współpraca
PowerPoint, podobnie jak Excel i Word, to globalny standard, pakiet Office gości 
u większości z nas. To umożliwia nam łatwe udostępnianie dokumentów, a przede 
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wszystkim wspólną pracę nad nimi. Tryb recenzji działa tak samo jak w Wor-
dzie, wśród nowości w ostatnich aktualizacjach pojawiły się wzmianki rodem 
z serwisów społecznościowych. W dodatku, podobnie jak reszta pakietu 
Office, także PowerPoint może być podłączony do OneDrive’a, a także 
innych usług chmurowych. Bardzo ciekawą opcją jest połączenie PowerPo-
inta ze Skype’em dla firm i możliwość wygodnej prezentacji w wideorozmo-
wie. To również efektywne rozwiązanie podczas pracy zdalnej.

Apple Continuity Camera również działa w PowerPoint
Od grudnia 2018 w PowerPoint pojawiła się funkcja z systemu macOS 
Mojave, dzięki której możemy szybko wykorzystać w prezentacji zdjęcie 

lub skan dokumentu, który wykonamy w danym momencie naszym 
iPhone’em. To niezwykle przydatna funkcja z systemu, która trafiła także 
bezpośrednio do pakietu Office.

Wyszukiwanie Obrazów online
Kolejną nowinką w PowerPoint z ostatnich miesiącach jest wyszukiwa-
nie obrazów online. Przy opcji „wstaw obraz” możemy przeszukiwać 
zasoby internetowe z wykorzystaniem Binga bezpośrednio w progra-
mie. To wygodne narzędzie, zwłaszcza że od razu możemy zaznaczyć, 
aby były to zdjęcia i grafiki na licencji Creative Commons. To znaczne 
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przyśpieszenie pracy nad prezentacją, względem przeskakiwania pomiędzy 
przeglądarką internetową a PowerPointem.

Rysowanie odręczne za pomocą myszki
Zarówno w PowerPoint, jak i w Excelu oraz Wordzie, od jesieni 2018 roku jest moż-
liwe rysowanie odręczne za pomocą myszki lub innych narzędzi. W przypadku iOS 
można już korzystać także z funkcji Apple Pencil 2. W iOS istnieje również funkcja 
konwertowania rysunków odręcznych na tekst lub kształty. To wygodne formy 
wstawiania dodatkowych treści i elementów do naszej prezentacji.
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Modele 3D, inte-
gracja wideo 
z YouTube i wiele 
więcej
Możliwości PowerPoint są 
znacznie większe i cały czas 
pojawiają się nowe opcje. 
To prawdziwy kombajn do 
prezentacji, zarówno tych 
firmowych, jak i naukowych. 
W nasze slajdy możemy 
wmontować film z YouTube 
i odtworzymy go bez wycho-
dzenia z prezentacji. Możemy 
też wprowadzić do prezen-
tacji modele 3D, którymi 
będziemy obracać w trakcie. 
Takie możliwości sprawiają, że 
PowerPoint jest uniwersalnym 
narzędziem do zastosowania 
w wielu branżach, przy każ-
dego rodzaju prezentacji.

Jeśli z jakichś powodów 
zaprzestaliście w przeszłości 
korzystania z PowerPointa, 
warto do niego wrócić, 
aby zobaczyć, jak zaawan-
sowanym, a jednocześnie 
prostym w obsłudze i uży-
tecznym narzędziem stał się 
w ramach pakietu Office 365.
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Do pierwszego The Division przekonał mnie Nowy Jork – zniszczony 
epidemią, mroźny, ale wciąż niesamowity. W tym roku Ubisoft 
postawił na stolicę USA, kolejny raz w agentów Division wcielimy się 
więc podczas walk o Waszyngton.

The Division 2 
– w obronie WaszyngtonuPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

The Division 2 – w obronie Waszyngtonu  |  Paweł Hać
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Choć seria Assassin’s Creed jest daleka swoją mechaniką od The Division, 
nie sposób o niej nie wspomnieć. To właśnie w niej zaczęto kłaść nacisk 
na wierne odwzorowanie historycznych lokacji, odtwarzając z niezwykłą 
szczegółowością renesansowy Paryż (z olbrzymią katedrą Notre Dame 
i tłumami przechodniów na ciasnych ulicach), Rzym i inne włoskie miasta 
z czasów, gdy w Watykanie zasiadał Rodrigo Borgia, a także doskonale 
oddawano klimat Karaibów, starożytnego Egiptu czy Grecji. Podobne 
podejście Ubisoft pokazał też w Watch Dogs, gdzie zarówno współczesne 
Chicago, jak i San Francisco, sprawiają wrażenie czegoś zdecydowanie bar-
dziej złożonego niż rozmieszczonych na mapie budynków i odwzorowania 
rzeczywistego (aczkolwiek zminiaturyzowanego) układu ulic. W The Divi-
sion 2 poszli o krok dalej, bo Waszyngton odwzorowano jeden do jednego, 
zarówno pod względem wielkości, jak i układu ulic oraz budynków. Fakt, 
nie mamy dostępu do całego miasta, a jedynie do jego głównych dziel-
nic, absolutnie to jednak nie przeszkadza. Świat gry jest bogaty w detale, 
a ponadto przemierzamy go pieszo, stąd też ani przez chwilę nie czuć, że 
powinien być bardziej rozległy.

Kto grał w pierwszą odsłonę gry, w The Divi-
sion 2 odnajdzie się natychmiast. Ci nato-
miast, dla których jest to pierwsze zetknięcie 
z serią, powinni nastawić się na dużo strze-
lania zza osłon, równie dużo eksploracji 
bogatego w detale i różnorodnego miasta, 
a także nieustanny rozwój postaci i wyko-
nywanie powtarzalnych zadań w pojedynkę 
oraz wspólnie z innymi graczami. Trudno 
wskazać mi element, na który położono 

Świat gry jest bogaty w de-

tale, a ponadto przemierza-

my go pieszo, stąd też ani przez 

chwilę nie czuć, że powinien być 

bardziej rozległy.
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szczególny nacisk, bo każdy z nich równie 
mocno wpływa na rozgrywkę i uzupełnia 
pozostałe. Grę zaczynamy od stworzenia 
postaci (określamy tylko wygląd, statystyk nie 
ma), po czym lądujemy w parku przed Białym 
Domem, do którego musimy się dostać. Kilka 
wymian ognia później znamy już mniej więcej 
sterowanie, a po godzinie grania opanowu-
jemy też podstawowe mechaniki walki, roz-
woju postaci i wykonywania zadań. Nie ma tu 
samouczka, bo gra nieustannie dorzuca nam 
nowe elementy: a to projekty, które wyma-
gają dostarczania zasobów i wykonywania 
mniejszych zadań, pozwalające odblokować 
dodatki do broni, a to znowu wytwarzanie 
przedmiotów czy polowania na wyjątkowo 
silnych przeciwników. Co więcej, dopiero po 
kilkudziesięciu godzinach grania, czyli zazwy-
czaj po ukończeniu głównej fabuły, odbloko-
wujemy zupełnie nowe elementy rozgrywki: 
specjalizację postaci i walki w Strefach Mroku. 
Ubisoft jest świadomy tego, że większość 
osób kupuje ten tytuł nie dla fabuły (która, 
owszem, jest i to niezła, ale niemy bohater 
utrudnia poczucie się elementem tej histo-
rii), ale dla gry ze znajomymi, gdzie opowieść 
tworzy się sama.

Wcielając się w agenta, bierzemy na siebie 
ciężar odbijania Waszyngtonu z rąk kilku frak-
cji, które postanowiły wykorzystać wywołany 
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epidemią chaos i przejąć panowanie nad miastem. Założenia, choć mało 
oryginalne, stanowią wystarczająco dobry motor napędowy rozgrywki. 
Odbijamy obszary kontrolowane przez bandytów, przeprogramowujemy 
maszty nadające propagandowe treści, ratujemy mieszkańców i zdoby-
wamy w bezpośrednich starciach zapasy. Misje główne i poboczne różnią 
się od tych aktywności czasem trwania (od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu minut), przerywnikami filmowymi i lokacjami, do których nie zawsze 
mamy dostęp podczas zwykłej eksploracji. Schemat jest jednak podobny: 
zbliżamy się do obszaru z przeciwnikami, zabijamy wszystkich w otwartej 
walce, zbieramy łupy i uzupełniamy amunicję, szukamy dalszej drogi – to 
zapętlamy aż do momentu, w którym oprócz standardowych oponentów 
trafimy też na wyjątkowo silnego, opancerzonego, którego trzeba potrakto-
wać dosłownie toną ołowiu, by padł. Grze daleko do realizmu i nawet byle 
oprych bierze na czoło kilka strzałów z pistoletu, zanim padnie. Mocniejsi 
wrogowie są jak gąbka i przyjmują amunicję, niemal nic sobie z tego nie 
robiąc. Brzmi fatalnie, ale sprawdza się, o dziwo, dobrze, bo dzięki takiemu 
podejściu starcia wymagają dużej mobilności, zróżnicowanej drużyny 
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i niezłej celności. Przeszkadza mi jednak powtarzalność głównych zadań 
– nie ma w nich żadnych wyjątkowych mechanik, przez co nie wyróżniają 
się na tle zwykłej eksploracji wystarczająco mocno. Część aktywności gene-
rowana jest losowo, byśmy zawsze mieli co robić na ulicach Waszyngtonu, 
ale to w pełni zrozumiałe – gra z założenia nie ma końca.

Walki są najbardziej emocjonującymi momentami gry i jednocześnie spra-
wiają najwięcej frajdy. Zdecydowanie warto podejmować je w zespole, 
nawet jeśli będą to losowi gracze. System znajdowania graczy działa bar-
dzo sprawnie, możemy ich zarówno wezwać na pomoc w trakcie misji, jak 
i przejść ją w całości wspólnie. To właśnie do takiej rozgrywki zaprojekto-
wano mapę i starcia, frajda z gry choćby w dwójkach jest nieporównywalnie 
większa w porównaniu z przechodzeniem zadań samemu. Niektóre z nich 
są zresztą tak trudne, że bez wsparcia ukończenie ich pochłania mnóstwo 
czasu i nerwów. Choć z perspektywy trzeciej osoby broni nie czuć tak 
dobrze, jak w pierwszoosobowych strzelankach, to w The Division 2 różnica 
nie jest szczególnie wyraźna. Uważam, że żadna inna gra TPP tak dobrze 
nie oddaje różnic pomiędzy poszczególnymi broniami – nawet w tej samej 
klasie z różnych giwier strzela się inaczej. Podstawową bronią jest pisto-
let, do tego możemy nosić dwie sztuki broni długiej. Wybór jest spory: 
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karabiny szturmowe, pistolety maszynowe, strzelby i karabiny snajperskie, 
na dodatek występujące z różnymi trybami ognia, czasami przeładowania, 
odrzutem i pojemnością magazynka. Przeciwnicy nie są głupi i zacho-
wują się zazwyczaj racjonalnie. Korzystają z osłon, starają się flankować 
i wykorzystać przewagę liczebną, a także dostępny sprzęt (jak na przykład 
rozstawione gdzieniegdzie CKM-y). Dzięki zróżnicowaniu ich umiejętności 
(walczący na dystans, wręcz, rzucający granaty, snajperzy, opancerzeni 
wrogowie z wyrzutniami granatów) pojedynki są wymagające i dalekie od 
schematyczności, nawet gdy w którejś lokacji jesteśmy nie pierwszy raz. 
Jeśli jednak to nam uda się zajść przeciwników, podczas wymiany ognia 
z naszymi sojusznikami, nie orientują się magicznie, że mają nas za plecami.

Broń (oraz inne elementy ekwipunku) można modyfikować, dodając 
uchwyty, zmieniając optykę, magazynek czy wydłużając lufę. Są też skiny, 
głównie płatne, ale mikrotransakcje nie przekładają się w żaden sposób na 
przewagę korzystających z nich graczy, nie są też eksponowane w inter-
fejsie. Dzięki mnogości opcji da się skonfigurować zupełnie różne zestawy 
ekwipunku, dlatego też gra umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy 
nawet czterema stworzonymi przez nas kombinacjami sprzętu. Obok broni, 
w pojedynkach przydaje się też wyposażenie pokroju dronów, wieżyczek, 
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wyrzutni chemicznych i skanera otoczenia – każde 
z tych urządzeń ma kilka wariantów (różniących 
się zazwyczaj tym, czy działają ofensywnie, czy też 
są wsparciem dla drużyny), a ich użycie jest ogra-
niczone czasowo. Wraz z postępami w rozgrywce 
rozwijamy też postać – za znajdowane punkty SHD 
odblokowujemy umiejętności pokroju noszenia 
większej liczby apteczek, zdobywania szybciej 
doświadczenia czy częstszego odnajdywania uni-
kalnych przedmiotów. Nieco dezorientuje obecność 
wśród umiejętności odblokowywania dodatków do 
broni – te można również wytworzyć samodzielnie 
i moim zdaniem to właśnie ten drugi sposób ich 
zdobywania jest bardziej logiczny.

W grze tak złożonej bez dobrego sterowania ani 
rusz. Zbieranie mnóstwa sprzętu, częste przeglą-
danie ekwipunku i dopasowywanie go do swo-
ich potrzeb, a także poruszanie się po mieście 
i starcia z wrogami powiązane są z zupełnie róż-
nymi akcjami. Ubisoft wyszedł z tego pojedynku 
z tarczą, bo choć początkowo sterowanie wydaje 
się skomplikowane, to po godzinie rozgrywki 
wchodzi w pamięć i trudno wyobrazić sobie, by 
mogło wyglądać inaczej. Bardzo podoba się mi 
oznaczanie przedmiotów jako złomu już przy 
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podnoszeniu i ich późniejsze szybkie rozmontowywanie. Poruszanie się 
pomiędzy osłonami podczas walki jest bardzo płynne i wystarczają do 
niego dwa przyciski i analog. Eksploracja miasta nie jest aż tak wyma-
gająca, bo teren jest raczej płaski i rzadko musimy gdzieś się wspiąć, ale 
dzięki oznaczaniu przeciwników za pomocą podświetlenia krawędzi radaru 
możemy unikać konfliktu, gdy chcemy dotrzeć w konkretne miejsce. 
Ważne elementy są podświetlone, ale wyróżniają się dopiero z bliska, stąd 
też świat wygląda bardzo naturalnie. Łapałem się na tym, że zamiast szyb-
kiej podróży wybierałem pieszą wędrówkę, by podziwiać miasto.

PS4, na którym testowałem grę, nie należy do nowych konstrukcji, ale The 
Division 2 wyciska z niej naprawdę dużo. Nie zdarzyło się ani późne wczyty-
wanie tekstur (co miało miejsce jeszcze w becie), ani też znikanie obiektów 
czy gwałtowne spadki płynności. Świat gry jest piękny i bogaty w detale, 
poczynając od zarośniętych trawą ulic, po których przemykają sarny i bez-
pańskie psy, przez stare budynki z czerwonej cegły z zabrudzoną gdzienie-
gdzie elewacją, po pozostawione na ulicach niszczejące samochody (tak, 
można domykać w nich drzwi) i walające się po ulicach inne przedmioty, 
których uciekający mieszkańcy nie zdążyli ze sobą zabrać. Wnętrza wypa-
dają jeszcze lepiej: Biały Dom przerobiony na bazę operacyjną, zastawiony 
biurkami, sprzętem wojskowym i prowizorycznymi barykadami, biblioteki 
z powywracanymi regałami, splądrowane sklepy i restauracje, hotele, któ-
rych nie zdążyli wszyscy opuścić. To po prostu musi robić wrażenie. Do 
tego dochodzi zmienny cykl dnia i nocy, a także zróżnicowane warunki 
pogodowe: od czystego, słonecznego nieba po ulewę, znacznie ogranicza-
jącą widoczność. Nie inaczej jest ze ścieżką dźwiękową, która nie zapada co 
prawda w pamięć żadnym konkretnym motywem, ale stanowi doskonałe 
tło, dynamicznie się zmienia i dostosowuje do akcji. Aktorzy udzielający 
głosu bohaterom wypadają poprawnie – nie mam do ich gry żadnych 
zarzutów, ale i nie zapamiętam żadnego z nich na dłużej.
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The Division 2 to gra ogromna i czasochłonna. Po raz kolejny trafiamy do 
otwartego świata z mnóstwem zadań, które nigdy się nie kończą – w przy-
padku gry online, nastawionej na zabawę ze znajomymi, to jedynie zaleta. 
Pojedynczy gracz może się szybko znudzić, bo fabuła nie porywa, a po 
kilku godzinach widziało się już większość rzeczy, jakie gra ma do zaofero-
wania. W kooperacji staje się tytułem o kilka klas lepszym, niesamowicie 
wciągającym i zróżnicowanym. Ubisoft dał nam dopracowaną mechanikę 
walki i eksploracji, osadził ją w świecie, który stale zachęca do odkry-
wania go i zadbał o to, by bez trudu znaleźć współtowarzyszy w walce 
o Waszyngton. Jeśli macie z kim grać, nie zawiedziecie się. A jeśli nie, to 
poszukajcie, bo The Division 2 nie powstało z myślą o samotnikach.
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Usuwanie zbędnych 
przycisków z klawiatury iOSMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Jeśli ktoś z Was nie potrzebuje dodatkowych funkcji klawiatury 
iOS, jak ikon emoji czy dyktowanie, to chciałbym zaprezentować, 
jak się ich pozbyć. Jeśli ktoś z Was nie potrzebuje dodatkowych 
funkcji klawiatury iOS, jak ikon emoji czy dyktowanie, to chciałbym 
zaprezentować, jak się ich pozbyć.

Klawiatura 
emoji
Choć emoji weszły do 
codziennego użytku, nie 
wszystkim przypadły do 
gustu. Jeśli ikona do ich 
wybierania na klawiatu-
rze Wam przeszkadza, 
to na szczęście można 
się jej pozbyć.

1. W tym celu udajemy 
się do Ustawień, gdzie 
odszukujemy sekcję 
Ogólne.

2. Następnie odszukujemy 
ustawienia Klawiatura.

Usuwanie zbędnych przycisków z klawiatury iOS  |  Maciej Skrzypczak
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3. Teraz wybieramy 
Klawiatury.

4. Żeby usunąć Ikony 
Emoji, musimy albo 
skorzystać z przycisku 
Edytuj, albo wykonać 
gest przejechania pal-
cem w lewo na tej kla-
wiaturze, aż pojawi się 
przycisk Usuń.

Dyktowanie
Dyktowanie może być 
pomocne, gdy akurat nie 
możemy pisać. Działa 
całkiem sprawnie, rów-
nież w naszym języku 
ojczystym. Jeśli z niego 

Po tym zabiegu przycisk 
od ikon emoji zniknie 
z klawiatury na stałe.
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Pojawi się komunikat, 
czy na pewno chcemy 
to zrobić.

Po potwierdzeniu 
będziemy mieli wresz-
cie „czystą” klawia-
turę – bez ikon emoji 
i dyktowania.

jednak w ogóle nie 
korzystacie, to można się 
go pozbyć z klawiatury.

Wykonujemy pierwsze 
dwa kroki z poprzedniej 
porady, czyli w Ustawie-
niach przechodzimy do 
Ogólnych, a potem do 
Klawiatury.

Na samym dole konfi-
guracji klawiatury mamy 
sekcję Włącz dykto-
wanie, którą trzeba 
wyłączyć.
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Już niedługo obywatele UE w Wielkiej Brytanii wyrzucą iPhone’y.

Pożycz Androida 
od kolegi!KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Pożycz Androida od kolegi!  |  Kinga Ochendowska
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B
Brexit zbliża się wielkimi krokami. Organizacje rządowe przygotowały na tę 
okazję program rejestracji, w ramach którego obywatele UE zamieszkujący 
Wielką Brytanię, będą mogli uzyskać status osoby osiedlonej. Ponieważ 
jesteśmy społeczeństwem technologicznym, zaaplikować można, a jakże, 
przy użyciu smartfona. Pod warunkiem, że będzie to smartfon z… Androidem.

Bez względu na to, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii z umową czy bez, 
obywatele UE będą mieli prawo pozostać w Zjednoczonym Królestwie, 
pod warunkiem, że sformalizują swój status. Szacunkowo jest ich prawie 
cztery miliony, Home Office będzie musiało więc przetworzyć kilka tysięcy 
aplikacji dziennie, aby wyrobić się do 30 czerwca 2021 roku – w przypadku 
wyjścia z umową – lub 31 grudnia 2020 roku – w przypadku jej braku. Jasne 
jest, że proces musi być maksymalnie zautomatyzowany – nie ma fizycznej 
możliwości rozpatrywania takiej liczby aplikacji papierowych. Nie tylko 
z powodu braku zasobów ludzkich, ale również przez potencjalne błędy 
i niedopatrzenia, jakie mogą się w trakcie tego procesu pojawić. Stworzono 
więc system, będący w stanie wydać większość decyzji w sposób szybki 
i automatyczny – na podstawie NIN (numer ubezpieczenia) i bazy HMRC 
(urząd podatkowy). Jeśli więc obywatel UE posiada NIN i pracował legal-
nie przez przynajmniej pięć ostatnich lat w UK, nie był karany za poważne 
przestępstwa i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, przynaj-
mniej w teorii nie napotka problemów i zostanie obsłużony przez system, 
nie przez żywego człowieka.

Żeby ułatwić sprawę na drugim końcu, czyli od strony rejestrujących 
się w serwisie, stworzono aplikację mobilną. W końcu, w dzisiejszym 

Bez względu na to, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii z umową 

czy bez, obywatele UE będą mieli prawo pozostać w Zjednoczo-

nym Królestwie, pod warunkiem, że sformalizują swój status. 

Szacunkowo jest ich prawie cztery miliony, Home Office będzie 

musiało więc przetworzyć kilka tysięcy aplikacji dziennie...
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świecie, smartfona ma praktycznie każdy. Dzięki niemu będzie można 
wykonać dwie kluczowe dla aplikacji czynności – zeskanować chip 
dokumentu biometrycznego i zrobić aktualne zdjęcie cyfrowe, czyli 
popularne selfie. Niestety, to ułatwienie dotyczy wyłącznie posiadaczy 
telefonów z Androidem, ponieważ konieczna do tego celu technologia 
NFC nie jest dostępna dla zewnętrznych aplikacji na iPhone’ach. Do tej 

pory była to zwykła niedogodność, polegająca 
na tym, że użytkownicy sprzętu Apple nie mogli 
sprawdzić na przystanku, kiedy nadjedzie kolejny 
autobus bez zaglądania do rozkładu jazdy. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że około 50% użytkowników 
smartfonów w UK ma iPhone’a, można założyć, że 
dwa miliony ludzi nie będzie mogło wykorzystać 
w pełni możliwości aplikacji Home Office.

Jakie rozwiązanie proponują zatem oficjalne źródła?

Po pierwsze, można dokonać procesu rejestracji przy 
użyciu aplikacji i konieczne dokumenty przesłać 
pocztą. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ 
wymaga obecności pracownika, który ów dokument 
sprawdzi. Co więcej nikt chętnie nie rozstaje się 
z często jedynym dokumentem, jakim jest paszport 
albo dowód. Można również wyobrazić sobie, że 
dostarcza to potencjalnej okazji dla różnego rodzaju 
oszustów, by wejść w posiadanie cudzego paszportu. 
Zatrudnić się na poczcie nie jest specjalnie trudno.

Jeśli nie chcemy się rozstawać z dokumentami, 
możemy także udać się do jednego z punktów 

skanowania, gdzie nie musimy rozstawać się z naszymi dokumentami. 
Będziemy jednak zmuszeni do umówienia się na spotkanie oraz – co zupeł-
nie oczywiste – uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę.

To jednak nie wszystko, bo Home Office ma dla nas jeszcze jedną radę: 
proponuje nam, żebyśmy użyli cudzego telefonu do zeskanowania naszych 
dokumentów. Dobrze jest mieć zatem dobrego znajomego z Androidem. 

Do tej pory była to zwykła 

niedogodność, polegająca 

na tym, że użytkownicy 

sprzętu Apple nie mogli 

sprawdzić na przystanku, 
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W przeciwnym razie czeka na nas okienko pocztowe albo umawianie się 
na spotkanie i dodatkowe opłaty.

Oczywiście, trudno zrzucać winę wyłącznie na Apple – w końcu Home Office 
wiedziało, decydując się na stworzenie aplikacji, że konieczna funkcjonal-
ność nie jest dostępna na iPhone’y. Stojąc przed tak poważnym problemem, 
oficjele kilkakrotnie zwracali się do Apple o otwarcie NFC, a tę prośbę firma 
konsekwentnie odrzucała. Nie wiadomo, czy ich pozycja w tej kwestii się 
zmieni, ponieważ rozmowy w tej sprawie nadal trwają, jednak bez większej 
nadziei na sukces. W końcu nie pierwszy to raz, gdy Apple otrzymuje prośbę 
o otwarcie chipa, który do tej pory wykorzystywany jest ekskluzywnie 
w technologii Apple Pay. Otwarcie go ułatwiłoby tworzenie wielu systemów 
informatycznych, umożliwiających bezpieczne potwierdzanie tożsamości 
użytkownika i, co za tym idzie, zmniejszyłoby koszty funkcjonowania urzę-
dów państwowych w wielu krajach. Na to jednak musimy jeszcze poczekać, 
bo producent najpopularniejszych na świecie smartfonów jest bardzo uparty.

W świetle nadchodzącego brexitu wszystkim unijnym tubylcom polecam 
zaopatrzenie się w telefon z Androidem. To nie zdrada marki, to konieczność.

A jeśli chodzi o samo Apple – cóż.

Tik-tak, tik-tak.

Oczywiście, trudno zrzucać winę wyłącznie na Apple – w końcu 

Home Office wiedziało, decydując się na stworzenie aplikacji, 

że konieczna funkcjonalność nie jest dostępna na iPhone’y. 

Stojąc przed tak poważnym problemem, oficjele kilkakrotnie 

zwracali się do Apple o otwarcie NFC, a tę prośbę firma konse-

kwentnie odrzucała. Nie wiadomo, czy ich pozycja w tej kwestii 

się zmieni, ponieważ rozmowy w tej sprawie nadal trwają, jed-

nak bez większej nadziei na sukces. 
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Kolejna konferencja, kolejne świadectwo staczania się po równi pochyłej. 
Istnieją granice wycierania sobie twarzy filozofią Think Different.

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Stan umiarkowanego 
braku optymizmu

Stan umiarkowanego braku optymizmu  |  Kinga Ochendowska
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J
Jestem zła. Byłam zła w dniu konferencji i byłam zła dnia następnego. Dzi-
siaj też jestem zła, chociaż pojawiło się również zniechęcenie i brak opty-
mizmu, jako czynniki towarzyszące.

Zacznijmy od intro konferencji. Modne kolory à la lata siedemdzie-
siąte, bardzo trendy. W tej kreskówce, elementy kultowej filozofii Apple 
– począwszy od kolorowego nadgryzionego jabłka i pierwszego Macin-
tosha, po Think Different i rozbijanie ekranu Wielkiego Brata. Jeśli firma 
rozpoczyna spotkanie, odwołując się do tak mocnych argumentów, to 
zakładam, że mają do pokazania coś gigantycznego. Tak się utarło w świe-
cie, że zestawia się elementy o podobnej wartości. Rzeczy niespotykane 
i unikalne, jakich nikt wcześniej nie zaprezentował. Niestety, już ten wstęp 
budzi we mnie niepokój, bo w poprzedniej konferencji Apple zastosowało 
ten sam chwyt, pokazując przy tym małe nic.

Zaczęliśmy więc mocno i dowiadujemy się, że będziemy mówić o usługach. 
Lubię usługi, więc słucham. Apple News – owszem, używam. Nie rozpły-
wam się nad nim, bo RSS to nic nowego. Ot Apple wchodzi jak klasyczny 
pośrednik pomiędzy twórcę a odbiorcę. Nowością jest plus, czyli maga-
zyny. Powinno to wzbudzić moje zainteresowanie, bo magazyn wydajemy 
przecież od lat. Prelegenci jak ognia unikają obwieszczania, że mamy do 
czynienia z płatną usługą subskrypcyjną. Gdzieś pojawia się wzmianka, 
że „newsy” są „free”, a magazyny możemy zasubskrybować. Potem długa 
opowieść o tym, jakie to wszystko piękne, jak świetnie wygląda na urządze-
niach mobilnych. Patrzę nieco z niedowierzaniem, bo większość dotychczas 
dostępnych w wersji elektronicznej magazynów wygląda świetnie, nawet 
bez pośrednictwa Apple. iMag prezentuje się równie dobrze i nikt się nad 
tym specjalnie nie rozczula. W końcu pada cena – 9,99 dolarów miesięcznie. 
Cena jak cena, nie powala, nie odstrasza. Idziemy więc dalej.

Apple Pay. Używam codziennie, więc nadstawiam uszu. Najpierw zestaw 
oczywistych oczywistości i zachwytów, że świetne, że powszechne, że 
ludzie używają. Na ekranie widać nawet polską flagę z 95% użytkowników. 
Pewnie dlatego, że w Polsce nie ma limitów i, jak kiedyś poinformował 
mnie Norbert, można kupić dom, płacąc przy tym Apple Pay. Ale jest, jest 
nowy produkt! Apple Card?! Chwila konsternacji. Aplikacja fajna, podobno 
innowacyjna, niebezpiecznie przypominająca Revoluta. Zresztą nie tylko 
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sama aplikacja, ale i metalowa karta – pięknie wycięta i wygrawerowana. 
Nawet film ją prezentujący przywodzi na myśl ten z YouTube, który oglą-
dałam całkiem niedawno. To już nie konsternacja, to niesmak. Prelegent 
opowiada o karcie, jakby była kompletną innowacją, a przecież nią nie jest. 
Warunki są fajne, 2% cashback to dobra oferta, brak opłat karnych nie do 
pogardzenia, ale przez chwilę zastanawiam się, czy oglądam reklamę usług 
bankowych, czy konferencję Apple.

Kolejną usługą jest Apple Arcade. Odgrzewany kotlet, bo platform gamin-
gowych jest na rynku na pęczki. Apple po raz kolejny wchodzi pomiędzy 
twórcę i odbiorcę tylko po to, żeby za stosowną opłatą „pomagać” deve-
loperom w sprzedaży ich produktów. Oczywiście najważniejszym elemen-
tem jest słynna „kuratela” Apple, mająca zapewnić najwyższą jakość gier 
dostępnych w subskrypcji. Nie jestem graczem, nie wiem więc, czy jest się 
nad czym rozpływać. Usługa subskrypcyjna, ale jak na razie bezcenna.

W końcu przechodzimy do Apple TV i mówimy tu o aplikacji, a nie o urzą-
dzeniu. Apple TV w dotychczasowej formie to żart w porównaniu z tym, 
co dostępne jest na rynku u konkurencyjnych dostawców – jak Netflix, 
Amazon, NowTV czy nawet na streamerze Roku. Na scenie opowiadają 
o superinnowacyjnych „kanałach” obsługiwanych głosem, które już teraz 
mam na swoim FireTV. W notesie zapisuję „SCAM” drukowanymi literami 
i dziwię się, dlaczego publiczność nie wybuchła śmiechem. W końcu poja-
wia się informacja o Apple TV+ – już nie mogę się powtrzymać od ironii 
i sarkazmu. Po latach od powstania Netfliksa i „oryginalnych” produkcji 

Apple Pay. Używam codziennie, więc nadstawiam uszu. Naj-

pierw zestaw oczywistych oczywistości i zachwytów, że 
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w większości serwisów streamingowych Apple odkryło nowy ląd i posta-
nowiło nazwać go Ameryką. Będzie dostarczało oryginalne produkcje 
w systemie subskrypcyjnym. Szok i niedowierzanie. Najpierw trzeba się 
jednak tego domyślić, bo prezentacja idzie do przodu, Apple zapewnia, że 
będzie opowiadać historie najlepszych „opowiadaczy historii”, ale przez 
większą jej część nie wyjaśnia, czym będzie serwis, najwyraźniej próbując 
nieudolnie podnieść napięcie wśród widowni. Nazwiska i twarze oczywi-
ście imponujące, tematy ciekawe i nie mam wątpliwości, że Apple zrobi to 
dobrze i profesjonalnie. Ile będzie mnie to kosztowało i czy będzie warto, 

porównując usługę do konkurencyjnych ofert? Nie wiem, bo Apple boi się 
powiedzieć. Mają najwyraźniej nadzieję, że Spielberg i Aniston usprawiedli-
wią każdą cenę. Ze sceny pada informacja, że jest jeszcze jeden brakujący 
głos. Gasną światła. Z niedowierzaniem patrzę, bo boję się, że ze sceny 
przemówi za chwilę Steve Jobs, deklamując tekst reklamy Think Different. 
Ale nie, to tylko Oprah! Teraz to już pewne, że Ameryka zapłaci za „plus”. 
Jest jednak jedna ciekawostka – Apple postanowiło udostępnić aplikację 
Apple TV na inne platformy – będzie dostępna na Roku i Fire TV. To ory-
ginalne posunięcie, wygląda jednak na to, że Apple zaczyna rozumieć, że 
sprzedaż usług nie działa, jeśli ogranicza się do kasty posiadaczy jedynie 
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słusznych urządzeń. Nie muszę zatem kupować Apple TV, żeby oglądać 
Apple TV. Mega.

Na koniec czarno-białe zdjęcie twarzy Apple TV plus. Wygląda jak z kam-
panii Think Different – brakuje tylko logo z kolorowym jabłuszkiem. Kon-
ferencja się kończy, a ja pozostaję z kilkoma przemyśleniami.

Pierwsze z nich jest takie, że Apple próbuje ukryć desperację, z którą stara 
się dogonić rynek. Robi dobrą minę do złej gry i wyciąga ciężką amunicję 
tylko po to, żeby ustrzelić muchę. Do tej pory była ona zastrzeżona dla 
rzeczy wielkich, teraz usprawiedliwia się nią wielokrotnie powtarzane 
zapewnienie, że Apple dba o prywatność użytkowników. Każdy moduł pre-
zentacji był okraszony informacją, że usługi wykorzystują uczenie maszy-
nowe i wszelkie procesy dokonują się na urządzeniu użytkownika, nikt 
zatem nie ma do nich żadnego dostępu – ani reklamodawcy, ani firmy, ani 
nawet samo Apple. Czy to wystarczy, żeby powoływać się na ikony? Moim 
zdaniem nie. Świadczy to o braku pomysłu na firmę i na to, jak prowadzić 
ją w przyszłości. Dodatkowo dewaluuje wartości, które sprawiły, że przez 
kilka dekad Apple było firmą kultową i zbudowało niepowtarzalny wizeru-
nek wśród użytkowników rozwiązań technologicznych.

Zapewne dopiero jesienią poznamy ceny nowych usług Apple i dowiemy 
się, jak wysoko mierzą akcjonariusze firmy. Spielberg i Oprah tani nie są. 
Do tego poczekamy również, zanim zostaną one wprowadzone poza grani-
cami USA. Dopiero wtedy będziemy mogli się przekonać, czy są one warte 
subskrypcji i opłacania kolejnych abonamentów.

Najciekawszą kwestią, przynajmniej dla mnie, jest pytanie, czy i ile Apple 
musiało zapłacić za przejęcie praw do używania kultowego tytułu „Ama-
zing Stories”. 

To kolejny rzecz, którą nie należy sobie wycierać ust.

No, chyba że zamierza się wymazać z kart pamięci całą historyczną spuści-
znę kulturową.

Dowiemy się już niedługo.
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W bokserskim slangu „KO”, czytane jako „kejoł”, oznacza nokaut. 
Czasem dzieje się tak, że taki właśnie nokaut sami serwujemy 
swojemu portfelowi i finansom osobistym. O planowaniu budżetu 
pisałem i mówiłem już sporo. Dzisiaj chcę Wam wyłożyć prostą 
zasadę, która działa absolutnie zawsze i bez względu na wysokość 
Waszych zarobków.

KO kontra OKKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

KO kontra OK  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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K
KO, czyli nokaut
Nie jest tajemnicą, że w finansowe tarapaty 
czy późniejszą spiralę długów wpadamy naj-
częściej, ulegając staremu i niestety, nadal 
pokutującemu: „Zastaw się, a postaw się”. 
Część wynosi takie myślenie z domu, w któ-
rym zamiast rozmawiać o finansach toczy się 
dyskusję o wielkości przekątnej względem 
tej, którą za ścianą posiada sąsiad. To nie jest 
obraz tylko polskich blokowisk (takich, w któ-
rych się wychowałem i taki, który doskonale 
znam), ale sporej części społeczeństwa.

Finansowe KO przychodzi bardzo szybko. 
Wiele razy widziałem w hipermarkecie sytu-
ację, w której ktoś podpisywał umowę ratalną 
lub kredytową na kwoty poniżej pięciuset 
złotych. Na żelazko, toster, mikrofalówkę… 
Tak! I to był bardzo przykry widok. Do swojej 
względnej wolności finansowej dochodziłem 
sam, więc doskonale pamiętam to uczucie, gdy 
byłem po tej drugiej stronie. Nokaut przycho-
dził po pierwszych trzech miesiącach. U nie-
których na jednym niestety się nie kończy.

OK – Odłóż-Kup
Zasada OK to przeciwieństwo nokautu. Odłóż-
-kup (OK). Zanim się uniesiesz i pomyślisz: 
„Łatwo powiedzieć! Nie ma z czego odkła-
dać!” – zastanów się, proszę, nad tym tokiem 
rozumowania. Już? Bo widzisz, czasem trzeba 
złapać po prostu inną niż nasza perspektywę. 
Przeprowadziłem dziesiątki rozmów z rozma-
itymi osobami, które popadły w finansowe 
tarapaty i każda z nich opisywała moment 
opamiętania podobnie.
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„Kiedy po raz pierwszy na coś odłoży-
łam – wiesz, tak przez choćby kilka tygodni 
– i potem to sobie kupiłam, ta rzecz zyskiwała 
na znaczeniu. Zmieniała się jej wartość dla 
mnie.” – mówi Karolina. Mogę się tylko pod-
pisać pod tymi słowami, bo mam tak co trzy 
lub pięć lat, kiedy zmieniam swoje urządzenia 
iOS i zestaw komputerów, które każdego dnia 
zarabiają na siebie – szybko przewyższając 
swoją materialną wartość. Tak, można robić 
inaczej. Nie, nie każdy musi odkładać.

Nie chodzi mi o to, aby Cię do czegokolwiek 
zmuszać. Nawet nieszczególnie chcę Cię prze-
konać do niczego ponad to, że czasem warto 
spojrzeć na rzeczy z nieco innej niż nasza 
perspektywy. Zakwestionować to, co mówią 
inni. Pokłócić się ze samym sobą. Nie zgodzić 
się, a potem zaryzykować. Argument wyraża-
jący bunt przeciwko zasadzie OK, który słyszę 
absolutnie za często, brzmi: „Życie ci minie, 
a nawet go nie poznasz!”. Powiem na koniec 
tyle, że życie mija lepiej, niż jestem sobie 
w stanie wyobrazić, ponieważ mija w wolności. 
Od innych i siebie samego. OK?

Argument wyrażający bunt prze-

ciwko zasadzie OK, który słyszę 

absolutnie za często, brzmi: 

„Życie Ci minie, a nawet go nie 

poznasz!”.
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Tak sobie myślę, że pierwszy kwartał dwa tysiące dziewiętnastego 
roku zawiera zdecydowanie najwięcej momentów definiujących 
moje życie. Rzuciłem etat, dowiozłem kilka dużych projektów, które 
niemiłosiernie rozwlekły się na długie miesiące. Uwolniłem głowę 
od „muszę”. Dalsze wydarzenia potoczyły się de facto samoczynnie, 
ale to nie opowieść na dziś. Nie jestem na nią jeszcze gotów.

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof Społeczności

Społeczności  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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D
Dziś chciałbym Wam powiedzieć, że w marcu zakończyłem formalnie 
dwuletnią przygodę ze społecznością Toastmasters International.

O tym, czym są kluby mówców Toastmasters, pisałem już na łamach 
iMagazine, ale dziś chciałbym podsumować to raz jeszcze. Z perspek-
tywy człowieka, a nie umiejętności, które zdobywamy w tej czy innej 
społeczności. No właśnie – w społeczności. Dziś o nich.

Momenty
W życiu Toastmastera bywają trzy skrajne momenty. Gdy przychodzi po 
raz pierwszy na spotkanie klubu i od razu wygrywa Konkurs Gorących 
Pytań (polega na wygłoszeniu improwizowanej, dwuminutowej mowy na 
wylosowany wcześniej temat). To znaczy, że albo lubi dużo gadać, albo 
powinien rozważyć karierę komika. Drugi, gdy przechodzi do wyższego 
niż międzyklubowy etapu jednego konkursów mówców publicznych. 
Trzeci to moment, w którym zdobywa odznakę Kompetentnego Mówcy, 
Lidera, a potem Lidera Zaawansowanego. Jest jeszcze czwarty, o któ-
rym nie mówi żaden z podręczników. Moment, w którym intencjonalnie 
(rzadko w tym klubie zdarza się, że inaczej) odchodzi z klubu.

Było mi dane przeżyć wszystkie te momenty. Mógłbym po kolei wymie-
nić osoby, którym coś w klubie zawdzięczam, ale nie zrobię tego. Marzec 
tego roku to miesiąc, do którego doprowadziło mnie ostatnich osiem-
naście lat życia, od kiedy w podstawówce pisałem opowiadania. Zawsze 
długie. Za długie. Nawet na papierze byłem gadułą. Ostatnie dwa lata 
w tym klubie i życiu pokazały mi, że bycie konkretnym to między innymi 
pozwolenie innym, aby wskazali Ci to, co należy z tego serducha wyciąć. 
Łacińskie decedere – brzmiące jak „decyduj”, znaczy „wyciąć”.

Bycie
Każda, zawsze konstruktywna, często mocna, informacja zwrotna 
Tomka, każdy serdeczny uśmiech Kasi, rozmowy z Pauliną, walka z EGO 
z pomocą Piotra czy w końcu ponad siedemset karteczek z informacją 
zwrotną, które dostałem od osób, przed którymi było mi dane wystę-
pować na deskach różnych scen w ciągu tych dwóch lat – to są drogo-
wskazy, za którymi poszedłem. Większości z nich zawdzięczam to, gdzie 
dziś jestem.
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Przede wszystkim życiowo – jaki jestem. Bo widzicie, bycie w Toast-
masters czy innym klubie i w ogóle bycie dobrym mówcą, to nie jest 
unikanie paramowy, piękne, okrągłe i tłuste zdania. To nie są nawet te 
wszystkie godziny prób i ćwiczenia kolejnych mów. To przede wszystkim 
odkrywanie siebie przed innymi i z pomocą innych. To nieustające zada-
wanie sobie pytania: Jako kto chcę przed nimi stanąć? Co im dać? Aż 
w końcu – czego inni potrzebują? Dwa lata w Toastmasters pomogły mi 
w walce z moim EGO. Pozwoliły poznać dziesiątki fantastycznych osób, 
przedsiębiorców, trenerów, sportowców, chemików, biologów, sprze-
dawców, podróżników – i mógłbym tak wyliczać bez końca. Przyczyniły 
się do tego, że moje przychody na czysto (na wielu obszarach) łącznie 

wzrosły o prawie dwieście procent – sprawdzałem dokładnie. Dwa lata 
w Toastmasters pozwoliły mi dziś przemawiać z pasją do ludzi, zara-
biać pośrednio dzięki temu, że potrafię robić to skutecznie i zjednywać 
sobie dookoła siebie świetne osoby – będąc przed nimi – Krzyśkiem. 
Będąc sobą.

Społeczności
Kompetentny mówca i lider to nie ten, kto idealnie włada językiem 
i zna wszystkie programy do zarządzania zadaniami. To ten, kto 
w towarzystwie i wespół z innymi potrafi usuwać zbędne, życiowe 
pauzy, idąc nieustannie do przodu. Kto potrafi zatrzymać się, wziąć głę-
boki oddech, złapać kontakt wzrokowy z innymi – spojrzeć im w oczy, 

To przede wszystkim odkrywanie 

siebie przed innymi i z pomocą 

innych. To nieustające zadawa-

nie sobie pytania: Jako kto chcę 

przed nimi stanąć? Co im dać? Aż 

w końcu – czego inni potrzebują?
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zobaczyć przeinaczoną postać siebie. Cofnąć się o krok, by zrobić go na 
nowo – lepiej.

Moja przygoda dopiero się zaczyna. Z osobami z klubu na pewno spo-
tkam się jeszcze nieraz i mogę się założyć, że w najmniej spodziewanych 
momentach życia. Wiem to, bo wszystko jest połączone. Każda mowa, 
każda informacja zwrotna, każde: „Dziś nie przyjdę na spotkanie” i każde: 
„Pójdę, bo kto jak nie ja?”. Warto szukać i znajdować takie społeczności jak 
ta. Badać, pytać, być nieznośnym dla swojego mentora. Mieć mentorów. 
Kwestionować zasady, wracać po czasie, proponując kompromis, usłyszeć, 
że dzięki Wam ktoś się wzruszył, a ktoś inny zdenerwował. Być częścią 
czegoś. Czego? Poszukajcie sami.
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Płynę. Jedna ręka do przodu, drugą wynurzam z wody. Łokieć do góry. 
Palcami delikatnie po wodzie i pod kątem dłoń wędruje pod wodę. 
Dłoń już sama wymusza ruch do przodu. Wtedy, jak to instruktor 
tłumaczył dzieciom, drugą ręką odpycham się tak, jakbyśmy sięgali po 
cukierki do kieszeni. Kontroluję każdy ruch. Staram się, by dokładanka 
w kraulu była poprawna. Po chwili zapominam o kontroli. 

MindfulnessADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Mindfulness  |  Adalbert Freeman
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P
Po pływalni do pracy. Zaraz, przecież ja na basenie też byłem w pracy. Jest 
czwartek. Ja na weekend zaplanowałem wyjazd do Bydgoszczy. Chciałem 
fajnie z Lidią spędzić wieczór w sobotę. W niedzielę jest test pianek triatlo-
nowych na genialnym obiekcie sportowym. Muszę w końcu dobrać dla sie-
bie, by niedługo zacząć treningi w jeziorze. Nie jest jednak łatwo w pracy. 
Wdrożenie nie idzie idealnie i na poniedziałek mam zapowiedziany bardzo 
trudny audyt. Już jestem przerażony.

STOP!!! Tak nie może wyglądać moje życie.

Czułem, że w taki sposób moje życie stracę na wszystko, tylko nie na 
życie. Wyszedłem z pracy w piątek i zapomniałem o niej. W sobotę kilka 
razy musiałem się sam skarcić, gdy moje myśli wędrowały do ponie-
działku. Koniec z tym. Bawiłem się świetnie. W niedzielę wybrałem 
piankę do pływania i ją kupiłem. Przecież nie muszę czekać, zastanawiać 
się, czy szukać w sieci, bo może będzie gdzieś taniej o pięć złotych. Kupi-
łem i byłem zadowolony.

W poniedziałek wszystko poszło łatwo. Słuchałem wszystkich i roz-
wiązywałem wątpliwości. Skupiłem się tylko na tym. Byłem przyjazny, 
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wypoczęty i zadowolony. Po wszystkim stwierdziłem w myślach: „Tak to 
wszystko powinno wyglądać.”

Mindfulness – polskie tłumaczenie to „Uważność”. Żyć w uważności to 
realizować wszystkie czynności z uwagą. Z namaszczeniem wręcz. Zaczyna-
jąc od otwarcia oczu, do momentu zaśnięcia. Łącznie ze snem.

Nasze czasy nakreśliły nam życie jako linię, po której wędrujemy. W szkole 
uczą nas o wszystkim, co było. O tym, co jest za nami. W pracy wymuszają 
na nas, byśmy żyli tym, co jest przed nami. Kalendarz mamy wypełniony 
terminami i planami do realizacji. Tu i teraz jest najczęściej cieniuteńką 
linią, która rozdziela oba światy. Nic nie znaczy.

Mindfulness proponuje, byśmy tę cienką linię uczynili swoim życiem. 
Byśmy z każdej naszej czynności zrobili przyjemność. Byśmy czerpali satys-
fakcję, nawet szorując toaletę przy sprzątaniu mieszkania.

Moje pływanie jest coraz lepsze. Zaczynam zbliżać się do 20 minut na 
kilometr. Trudno mi się skupić, ale próbuję. Zaczyna to być szalenie przy-
jemne. Gdy pływam, nie myślę o tym, jak pojadę na rowerze. To będzie 
później. Teraz płynę. Warto być wdzięczny za to, że mogę. Warto podzięko-
wać za ten dar pływania, ale i na przykład robienia herbaty. Nie wszędzie 
jest woda. Nie wszędzie mają herbatę.

Każdego ranka widzę zmęczonych ludzi, idących do pracy. Zmęczonych już 
w na starcie. Tu przypomina mi się tekst z filmu „Dzień świra” o „spaleniu 
na starcie”. Przecież tak nie musi być. Niewyspani i zmęczeni. Czy o takim 
życiu marzyliście?

Mindfulness – polskie tłumaczenie to „Uważność”. Żyć w uważ-

ności to realizować wszystkie czynności z uwagą. Z namasz-

czeniem wręcz. Zaczynając od otwarcia oczu, do momentu 

zaśnięcia. Łącznie ze snem.
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Może jest inne rozwiązanie? Uważność. Mindfulness. Wstań i podziękuj 
za ten nowy dzień. Musisz być jednak wyspany. Musisz szanować każdą 
czynność, którą wykonujesz. Musisz zdać sobie sprawę z kosztów i zalet 
tych czynności. Jeśli do późna oglądasz filmiki na YouTubie, to co z tego 
wymiernego masz? Jedynie frustrację i zepsuty następny dzień. Może 
taki niewyspany źle wykonasz swoją pracę i zostaniesz zwolniony. Potem 
pokłócisz się z partnerem i nagle zostajesz sam i bez pracy. Jedna decyzja 
o włączeniu YouTube’a, a tyle konsekwencji.

Zacznij inaczej. Wstań parę minut wcześniej. Nie włączaj drzemek. To już 
samo w sobie frustruje. Wstań. Zrób sobie kawę czy herbatę. Może wypij 
szklankę wody. Podejdź do tego tym razem inaczej. Zerknij, jak nalewasz 
wodę. Pomyśl, jak przepływa ona do Ciebie. Potem obserwuj, jak się 
gotuje. Zaparz napój i spokojnie wypij. Nie spiesz się. Zrób z tego rytuał. 
Naucz tego dzieci. Wypijanie szklanki wody. To bardzo zdrowe. Nie mów, że 
się nie da. Nie myśl, co będzie w pracy. Nie myśl, co będzie po pracy. Skup 
się, na tym, co robisz.
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W pracy przestań narzucać sobie nierealne terminy. Do wszystkiego 
podejdź spokojnie i z uwagą. Wykonuj to dokładnie. Z lepszej jakości 
każdy będzie bardziej zadowolony niż z szybkiego, lecz słabo wykona-
nego zadania.

Zmień swój stosunek do ludzi. Do swoich bliskich. Zacznij być z nimi. Nie 
tylko koło nich. Słuchaj dokładnie, co mówi do ciebie mąż czy żona. Patrz 
jej w oczy, jak rozmawiacie. Przecież to Twoja druga połowa. Gdy kochasz, 
to pokaż to w taki sposób. Nie musisz kupować nieszczerych prezentów.

Posprzątaj mieszkanie. Najlepiej tak, jak opisywałem w tekstach o mini-
malizmie. Jeśli jednak coś masz, coś sobie kupujesz, to ciesz się tym. Nie 
kupuj rzeczy bez sensu. Kupuj najfajniejsze i najlepsze. Miej przekonanie, 
że zrobiłeś dobrze. Nie czekaj na nowe wersje. Nie czekaj na promocje. 
To zabija radość. Gdyby tak czekać na najnowszego iPhone’a, to zawsze 
będzie następny. We wrześniu będzie nowy XS Max Hiper. Potem XS Max 
Hiper Turbo itd.

Jest kilka książek po polsku i sporo stron internetowych na temat Mindful-
ness. Ja jestem bardzo zafascynowany, jak łatwo można lepiej żyć. Jak łatwo 
przychodzi bycie szczęśliwym. Ja jestem. Mimo ograniczeń fizycznych potra-
fię trenować, realizować się zawodowo i prywatnie. Czy to nie jest fajne?

Zmień swój stosunek do ludzi. 

Do swoich bliskich. Zacznij 

być z nimi. Nie tylko koło nich. 

Słuchaj dokładnie, co mówi do 

ciebie mąż czy żona. Patrz jej 

w oczy, jak rozmawiacie. Prze-

cież to Twoja druga połowa.  
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Netflix stał się miejscem, w którym coraz więcej twórców chce 
rozpowszechniać swoje nowe produkcje. Doskonałym przykładem 
jest tu „Roma” i kilka innych filmów walczących w tym roku 
o Oscary. Kilka z nich wygrało statuetki.

Velvet BuzzsawJAN URBANOWICZ
@yasiek_

Velvet Buzzsaw  |  Jan Urbanowicz
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Czasy się zmieniają. Coraz więcej osób woli obejrzeć film niezależnie od 
miejsca, w którym się teraz znajduje i bez konieczności udawania się do 
sali kinowej. Dlatego chętnie oglądają nowości na Netfliksie lub innej 
platformie streamingowej, choć nie oszukujmy się, to Netflix wiedzie 
prym. Jednym z głośniejszych tytułów, które pojawiły się u tego giganta 
w ostatnich tygodniach, był „Velvet Buzzsaw”.

Jeśli kojarzycie film „Wolny strzelec” z 2014 roku, w którym główną rolę 
zagrał Jake Gyllenhaal i całość przypadła Wam do gustu, to na pewno do 
„Velvet Buzzsaw” zachęci Was fakt, że oba te filmy łączy postać jednego 
reżysera. Dan Gilroy kolejny raz stworzył coś, co będzie nas szokować, 
choć tym razem postanowił nieco zmienić formę. W „Wolnym strzelcu” 
widzieliśmy, do czego może posunąć się człowiek, który ponad wszystko 
pragnie sławy, poklasku i uwagi. Najnowszy obraz Gilroya to mieszanka 
groteski, satyry i horroru, a wszystko to rozgrywa się w świecie sztuki.

Nie będę ukrywał, że nigdy nie rozumiałem malarstwa. Coś może mi się 
podobać lub nie, ale nigdy nie umiałem się zagłębić w to, co autor chciał 
mi przekazać. Interpretacja tego rodzaju sztuki mi się nie udała. Dlatego 
pewnie zawsze trudno mi się ogląda filmy, które opowiadają nie tyle 
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o sztuce, co o jej świecie – galeriach, krytykach, 
handlu sztuką. Taki właśnie jest „Velvet Buzzsaw”.

Głównych bohaterów (i bohaterek) mamy tu kil-
koro, ale osobą, która wyróżnia się na pierwszym 
planie, jest Morf Vandewalt (Jake Gyllenhaal), 
będący krytykiem sztyki. Jego koleżanka staje się 
posiadaczką kolekcji obrazów artysty, o którym 
nikt wcześniej nie słyszał, a sam autor zmarł. Trafia 
się okazja, by dobrze zarobić, ponieważ wszyscy są 
dziełami zachwyceni – potencjalni kupcy również. 
Obrazy skrywają jednak pewną mroczną tajemnicę, 
za której sprawą ludzie zaczynają ginąć.

„Velvet Buzzsaw” jest dowodem na to, że udane 
produkcje pełnometrażowe od Netfliksa to wciąż 
rzadkość. Po obejrzeniu filmu miałem wrażenie, że 

kiedyś trafiłby on prosto na DVD. Jednak nie powiedziałbym, że jest to 
film zły, którego lepiej nawet kijem nie tykać. To obraz specyficzny, który 
jest ciekawą satyrą na świat sztuki i czysto teoretycznie, właśnie dlatego 
powinien mi się spodobać. Wszak sam nieraz uśmiecham się pod nosem, 
kiedy widzę, jak ludzi zachwycają się kulą, tylko dlatego, że zrobił ją ktoś 
ze znanym nazwiskiem. Obraz przedstawia plamę, a wszyscy doszukują 
się w tym głębi. Nie oceniam tego, ale też nie próbuję zrozumieć. Po pro-
stu momentami mnie to bawi. Tak właśnie jest w filmie. Obrazy artysty 
są złe, nieszczególnie atrakcyjne. Mam wrażenie, że to, iż ostatecznie oka-
zują się dosłownie „złe”, ma za cel powiedzieć: „Niekiedy zła sztuka jest 
po prostu zła, nie doszukujmy się w niej niczego dobrego”.

Dochodzi tu jednak element horroru. Uwielbiam kino grozy, mam jednak 
wrażenie, że już dawno nie pokazano w tym gatunku niczego świeżego. 
Gilroy podejmuje ciekawą próbę, która prawie mu się udała. Osobiście 
jednak zbyt często zastanawiałem się, o co mu chodzi. Niemniej zasłu-
guje on na pochwałę za realizację. Trzeba przyznać, że niektóre sceny na 
długo zapadły mi w pamięci, podobnie zresztą jak kreacja Gyllenhaala. 
Jego bohater wyróżniał się na tle reszty obsady.

Jeśli kojarzycie film „Wolny 

strzelec” z 2014 roku, w któ-

rym główną rolę zagrał 

Jake Gyllenhaal i całość 

przypadła Wam do gustu, 

to na pewno do „Velvet Buz-

zsaw” zachęci Was fakt, że 

oba te filmy łączy postać 

jednego reżysera.
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Zdecydowanie nie jest to film, który poleciłbym każdemu. Podczas 
seansu, kiedy zorientowałem się, że obecny jest tu element grozy, mia-
łem ochotę przerwać i już nigdy nie wracać. Postanowiłem dać temu 
wszystkiemu szansę i na koniec okazało się, że film pozytywnie mnie 
zaskoczył. Co prawda pewnie nigdy już do niego nie wrócę, ale na 
pewno wciąż będę śledził kolejne produkcje, za które będzie odpowia-
dał Dan Gilroy.

„Velvet Buzzsaw” jest dowodem na to, że udane produkcje peł-

nometrażowe od Netfliksa to wciąż rzadkość.
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Kino komiksowe kazało czekać na swoją pierwszą superbohaterkę. 
Dwa lata temu na ekrany kin wszedł film „Wonder Woman” od DC. 
Odpowiedź Marvela nadeszła w tym roku, za sprawą „Kapitan Marvel”.

Kapitan MarvelJAN URBANOWICZ
@yasiek_

Kapitan Marvel  |  Jan Urbanowicz
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Gdy rok temu zobaczyliśmy scenę po 
napisach filmu „Avengers: Wojna bez gra-
nic”, stało się jasne, że w kolejnej odsłonie 
ważną rolę odegra Kapitan Marvel. Zanim 
to jednak nastąpi, musimy lepiej poznać 
tę bohaterkę za sprawą filmu solowego. 
Był to film bardzo mocno wyczekiwany 
przez wszystkich fanów MCU oraz zdo-
bywczynię Oscara za rolę pierwszopla-
nową w filmie „Pokój” Brie Larson, która 
gra tytułową postać.

Początkowo film ten był mi dość obojętny. 
Wiedząc, że ta postać będzie znacząca 
dla fabuły „Avengers: Koniec gry”, bar-
dzo chciałem zobaczyć, na co ją stać, by 
móc sobie wyobrazić ostateczne starcie 
z Thanosem. Z czasem, kiedy to pojawiały 
się kolejne materiały promocyjne, mój 
wewnętrzny hype rósł i wyczekiwałem 
premiery. Ostatecznie wyszedłem z kina 
zadowolony. Dlaczego nie zachwycony?

Bohaterką filmu jest członkini oddziału 
specjalnego rasy Kree (rasę tę poznajemy 
w filmie „Strażnicy galaktyki”), która nie 
pamięta swojej przeszłości. Udział w jed-
nej z misji kończy się przybyciem na Zie-
mię, gdzie okazuje się, że już wcześniej tu 
była. Przy okazji bohaterka spotyka Nicka 
Fury’ego, który pomaga jej rozwikłać 
zagadkę.
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Akcja filmu rozgrywa się w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku, czyli jeszcze przed wydarzeniami znanymi 
z większości filmów MCU. Pojawia się w nim jednak 
kilka postaci, które możemy kojarzyć z poprzednich 
produkcji, choć większość z nich jest tu na drugim 
bądź nawet trzecim planie. Tylko Nick Fury jest tu 
z nami na dłużej, gdyż jego postać towarzyszy głów-
nej bohaterce przez większość czasu ekranowego. 
Fury, jakiego tu zobaczymy, ma jeszcze dwoje oczu 
i jest nieco milszym gościem niż późniejszy dowódca 
T.A.R.C.Z.Y. Jak to bywa w przypadku Marvela, do 
filmu zaangażowano naprawdę dobre nazwiska, bo 
oprócz wspomnianych aktorów zobaczymy tu również 
Jude’a Law, Annette Bening czy Bena Mendelsohna.

„Kapitan Marvel” jest filmem niezłym, takim, który będzie się podobał więk-
szości widzów. Przodują w nim akcja i humor, to więc idealna pozycja na 
weekendowy wypad do kina, zwłaszcza ze znajomymi. Strona wizualna nie 
zawodzi (no, może poza wyglądem rasy Scrulli, ale rozumiem, że ich „tania” 
charakteryzacja była zamierzona) i możemy tu liczyć na naprawdę dobre 
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efekty specjalne. Na szczęście film nie jest nimi „napakowany” i raczej nie 
poczujemy się nimi przytłoczeni. Bardzo spodobał mi się klimat lat dzie-
więćdziesiątych, który wzmacniał ciekawy soundtrack – zabieg, który Marvel 
zastosował już między innymi w „Strażnikach galaktyki” – czy momenty, 
które przypominały, że technologia nie była kiedyś tak szybka, jak jest dziś.

Nie spodobało mi się jedynie to, że film nie wnosi nic nowego do 
tego, co jest nam już znane. Owszem, Marvel po raz pierwszy daje 
nam kobietę jako główną bohaterkę, ale poza tym nie ma tu nic, co 
sprawiłoby, że to film świetny. Plusem jest jednak to, że podkreślanie 
kwestii płci nie jest tu tak nachalne, jak momentami potrafiło być to 
robione z kwestiami rasowymi w „Czarnej panterze”. „Kapitan Marvel” 
jest dobrze skrojonym kinem superbohaterskim, może nieco generycz-
nym, ale mogącym dać nam dużo frajdy. Takie filmy jak wspomniani już 
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„Strażnicy galaktyki” czy „Thor: Ragnarok” podchodziły do wielu kwestii 
w sposób świeży, przełamując pewne standardy. W przypadku „Kapitan 
Marvel” tego zabrakło, to wciąż jednak przyzwoite kino. Razić mogą rów-
nież momenty, w których twórcy zbyt „łopatologicznie” chcą wszystko 
tłumaczyć, zamiast po prostu nam pokazać i pozwolić pomyśleć o tym, 
co chcą nam powiedzieć. Szkoda, bo to o wiele lepiej by wypadało 
w przypadku poruszania istotnych problemów. Od kilku filmów widzimy, 
jak Marvel podkreśla w swoich produkcjach silne bohaterki i teraz jedna 
z nich ma swój własny film. Wybór Brie Larson do tej roli był naprawdę 
trafny i ludziom od castingu należą się gratulacje. Aktorka jest świetna, 
tak jak jej rola. Carol Danvers jest silna, zabawna i niezwykle piękna.

Nie mogę się doczekać, aż pójdę do kina na „Avengers: End game”. Nie 
tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak dalej potoczy się historia, którą została 
przerwana rok temu, ale i dlatego, że chcę znów zobaczyć na ekranie 
Kapitan Marvel. 
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Premiery DVD i Blu-ray 
kwiecień 2019

Narodziny gwiazdy 
Jeden z najgłośniejszych filmów końcówki 2018 roku 
i całego sezonu oscarowego. Lady Gaga i Bradley 
Cooper (również jako reżyser) w najnowszej wersji 
klasycznej już opowieści. Ona kocha śpiewać, 
ale pozostaje nieodkryta. On jest zatracającym 
się w alkoholu gwiazdorem rocka. Spotykają się, 
romansują i piszą wspólnie piosenki. Jeśli nie wiecie, 
z jakiego filmu jest utwór „Shallow”, to musicie to 
obejrzeć. Lady Gaga za tę piosenkę otrzymała Oscara.

Premiera: 24 kwietnia                

Zabójcze maszyny 
To jeden z tych filmów, gdzie każdy zastanawia się, 
po co on właściwie powstał. Nic więc dziwnego, że 
zaliczył finansową klapę. Mimo wszystko wizualnie 
prezentuje się całkiem dobrze, a producentem jest 
Peter Jackson. Jeżeli ktoś lubi ładnie wyglądające 
rozwalanie wszystkiego, ale bez głębszego sensu, 
to jest to film dla niego.

Premiera: 11 kwietnia         
       

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Premiery DVD i Blu-ray kwiecień 2019  |  Jan Urbanowicz
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Aquaman 
Największy kasowy hit DC Comics, którego 
nikt się nie spodziewał. Zdecydowanie bar-
dziej w klimacie Marvela niż poprzednich 
produkcji od DC. Opowieść o władcy Atlan-
tydy, będąca dobrym kinem nowej przygody 
ze sporą dawką humoru – miejscami nieco 
prostackiego, ale pośmiać się można. Miłe 
zaskoczenie, choć w dalszym ciągu uważam, 
że DC robi lepsze animacje o superbohate-
rach niż filmy aktorskie. 

Premiera: 24 kwietnia         
       

Dziadek do orzechów i cztery 
królestwa 
Jeden z najnowszych filmów Disneya, który 
bazuje na klasycznym opowiadaniu autor-
stwa E.T.A. Hoffmanna. Klara dowiaduje 
się, że jej zmarła matka stworzyła tytu-
łowe cztery królestwa. Po przybyciu do 
magicznego świata okazuje się, że będzie 
musiała pomóc w ich uratowaniu. Film 
raczej dla młodszych niż starszych widzów, 
który sprawdzi się idealnie na niedzielne 
przedpołudnie.

Premiera: 3 kwietnia         
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PRO8L3M – Widmooj tak, ba
PRO8L3M  niesamowicie szybkim czasie stał się zjawiskiem i śmiało można 
powiedzieć, że wpisał się już w historię polskiego hip-hopu. Jak to się 
stało? Mamy do czynienia z pewnego rodzaju fenomenem, który zdarza 

się rzadko, ale kiedy wypali, to jest niczym śmiercionośny 
wirus. Duet tworzą ludzie, którzy znają się od dawna. Oskar, 
odpowiedzialny za zwrotki i Steez, człowiek wielu talentów, 
a w tym przypadku producent. Steez w wywiadzie dla książki 
„To nie jest hip-hop. Rozmowy” powiedział, że pierwszy fol-
der o nazwie „PRO8L3M” miał na swoim komputerze już 
w 2005 roku. Dlaczego w takim razie słuchacze musieli aż 
tyle czekać na ich płyty?! Nieważne, ważne, że się doczekali-
śmy, bo to, co wspólnie tworzą, jest czymś, czego wcześniej 
nie było. Fenomenem jest dotarcie do tak szerokiego grona 
odbiorców z taką muzyka i takimi tekstami. Do tej pory nie 
mam zielonego pojęcia, jak oni to zrobili. Sam mam niesa-
mowity problem z PRO8L3M, bo analizując oddzielnie bity, 
które tworzy Steez i teksty, jakie pisze Oskar, w życiu bym nie 
pomyślał, że to może mi się podobać. Jednak słysząc całość, 
nie jestem w stanie oderwać się od słuchania. Nowa płyta 

„Widmo”, tylko nawarstwiła w mojej głowie pytania, na które nie znam odpo-
wiedzi. Często niesamowicie proste rymy i mroczny świat imprez, alkoholu 
oraz narkotyków Oskara łączą się z kosmicznymi pomysłami producenckimi 
Steeza. Wszystko ma jednak też drugą stronę, gdzie te kosmiczne produkcje 
są absolutnie świeże i genialne, a teksty Oskara trafiają w samo sedno i two-
rzą niesamowitą historię. „Widmo” pod każdym względem pokazuje progres, 
jaki PRO8L3M zrobił od wcześniejszych produkcji. Jakimś cudem udało im 
się połączyć dwa całkowicie odmienne światy. Ich muzykę usłyszeć można 
zarówno w Passacie TDI z naklejką „Polska Walcząca”, jak i w gabinecie pre-
zesa dużej korporacji. Warto jeszcze dodać, że jedynym gościem na tej płycie 
jest Artur Rojek, co daje sporo do myślenia. 

Cała muzyka
JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka

Cała muzyka  |  Jarosław Cała
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Solange – When I Get Home
Młodsza z sióstr Knowles zdecydowanie bardziej porusza moją 
muzyczną wyobraźnię i mimo wielkiego szacunku dla tego, co zrobił 
Beyoncé, to moim numerem jeden w tej rodzinie jest Solange. Artystka 
nie zapowiadała nowego materiału, zaskoczyła swoich fanów, dzięki 
czemu pierwszego dnia marca otrzymaliśmy przepiękny muzyczny 
prezent w postaci albumu „When I Get Home”. Słuchanie Solange 
wymaga odpowiedniego nastawienia. Ona jest jak trudny film, który 
trzeba oglądać w niezwykłym skupieniu, najlepiej samemu i w okre-
ślonym humorze. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby napisanie przez 

samą autorkę instrukcji obsługi. Jeśli spełnimy wszystkie 
kryteria, oddamy samego siebie i nasz czas, to ten album 
może zostać zapętlony na wiele godzin i z miejsca trafi 
w nasze „top of the top”. 39:02 minut, które po prostu 
mogłyby się nazywać „When I Get Home”, bez podziału 
na poszczególne numery – tylko tak powinno się słuchać 
tego albumu. Niezwykła spójność, dojrzałość i produ-
cencka odwaga spowodowały, że Solange tworzy swój 
własny styl i świat tworzenia muzyki. Tylko od nas zależy, 
czy w niego wejdziemy, jeśli spodoba nam się w przed-
sionku, to im głębiej zajrzymy, tym bardziej nie będziemy 
chcieli z niego wychodzić. Cudowne połączenia jazzowych 
brzmień z ejtisowym R&B, gdzie syntezator wydaje się 
jednym instrumentem, obok perkusji i pianina. Orygi-
nalne, wielowarstwowe kompozycje i ciekawe połączenia 
to wynik doboru gości i niezwykłej aktywności samej 

Solange, która w każdym numerze jest, oprócz wokalu, również współ-
producentem. Na koniec oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o tekstach, 
w których młoda artystka, pokazuje swoją wrażliwość, dojrzałość i tek-
stowy minimalizm. Okazuje się, że w niezwykle krótkich linijkach można 
zawrzeć tak wiele treści, przez dobór słów i skojarzeń, co działa bardzo 
mocno na wyobraźnię. Solange jest mocno związana z amerykańską 
czarną kulturą, co słychać dosłownie wszędzie, dla białych odbiorców 
wiele z jej przekazu może więc nie być do końca zrozumiałe. Krótkim 
podsumowaniem niech będzie to, że „When I Get Home”, jest najlep-
szym materiałem, jaki słyszałem w tym roku. 
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Tort bezowy z kremem 
i konfiturą jabłkowo-cytrynowąMAŁGORZATA ŁADA
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Białka ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy stop-
niowo po jednej łyżce cukru pudru i dalej ubijamy na bardzo 
sztywną pianę. Na końcu dodajemy sok z cytryny i mąkę ziem-
niaczaną i bardzo delikatnie mieszamy już na niskich obrotach.

Na papierze do pieczenia rysujemy dwa krążki o średnicy 
24 cm i nakładamy na nie pianę. Można zrobić trzy mniejsze 
i cieńsze krążki, będą bardziej wysuszone. Ja wolę trochę grub-
sze i bardziej puchate. 

Pieczemy jednocześnie na dwóch lub trzech blaszkach. Bezy 
pieczemy w temp. 140°C – cieńsze przez godzinę, grubsze 
godzinę i 20–30 min. Zostawiamy w piekarniku na noc do osty-
gnięcia, przy lekko uchylonych drzwiczkach. 

Krem najlepiej przygotować na krótko przed podaniem, gdyż 
bezy posmarowane kremem szybko chłoną wilgoć i przestają 
być kruche. Wyjmujemy z lodówki serek i śmietankę (ważne, 
żeby wszystkie składniki miały tę samą temperaturę). Ubijamy 
serek mascarpone i osobno śmietanę z cukrem pudrem.

Mieszamy obie masy i dodajemy esencję waniliową. Możemy 
ubijać wszystko razem i też wyjdzie, ale wydaje mi się, że tak 
krem wychodzi bardziej puchaty.
Krem wstawiamy na około 15–20 minut do lodówki (może być 
dłużej, ale też nie za długo).

Przed podaniem gotową bezę smarujemy połową kremu i deli-
katnie polewamy konfiturą jabłkową. Przykrywamy następną 
bezą i smarujemy resztą kremu.

Tort wstawiamy jeszcze na chwilę do lodówki, na około 
15–30 minut.
Przed podaniem można na wierzchu udekorować resztą kon-
fitury jabłkowej lub posypać jakimiś sezonowymi owocami 
(dobrze pasuje borówka).

Beza:
• 6 białek
• 25 dkg cukru pudru
• 1 łyżka mąki 
ziemniaczanej
• 1 łyżeczka soku 
z cytryny

Krem:
• 25 dkg serka 
mascarpone
• 1/4 l śmietany kre-
mówki 36%
• 2 łyżki cukru pudru
• parę kropli esencji 
waniliowej, cukier 
waniliowy z praw-
dziwą wanilią

Do 
przełożenia:
• 4–5 łyżek kon-
fitury jabłkowej 
z antonówek

Do dekoracji:
• sezonowe owoce 
lub konfitura 
jabłkowa
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