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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.
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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

•  11 godzin pracy
•  15 gram wagi
•  odporność na zachlapanie IPX4
•  słuchawki do sportu i do biznesu 

Mistrzyni Polski w triathlonie
na dystansie Ironman 70.3 

wybrała do treningów 
sportowe słuchawki 

bezprzewodowe 
Creative Outlier Sports.

EWA KOMANDER

Sprawdź najlepszą ofertę zakupu na

http://bit.ly/outliers_sports_ewa_imag_052019


PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca

Okiem Pawła Jońcy

OKIEM PAWŁA JOŃCY 7

https://twitter.com/paweljonca


https://www.youtube.com/watch?v=Al_Bo1yk6Go&feature=youtu.be
http://zgsklep.pl
http://zgsklep.pl


WSTĘPNIAK

Wszyscy gotowi na majówkę? Spakowani? A może 
jednak wybieracie spokój i nigdzie się nie rusza-
cie, korzystając z faktu, że wszyscy inni wyjechali 
i raptem w okolicy zrobiło się luźniej, ciszej, bez 
korków? W każdym przypadku dobrze zabrać iMa-
gazine ze sobą i w chwili wolnej oddać się lekturze.

Sto wydań za nami. Oddajemy w Wasze ręce 
numer 101. Majowe wydanie już tradycyjnie wycho-
dzi trochę wcześniej, bo staramy się, aby umiliło 
Wam majówkę.

W numerze szczególnie polecamy nasze recenzje 
zegarków z eSIM i LTE – Apple Watch oraz Galaxy 
Watch. Zwracam uwagę na dział audio i HomeKit, 
a także ciekawe sprzęty sieciowe, recenzję Xiaomi 
Mi9 oraz oczywiście felietony. Jest co czytać.

Odpoczywajcie z nami – miłej lektury.

Dominik 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

REDAKCJA 
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 

00-018 Warszawa, 
redakcja@imagazine.pl

REKLAMA 
reklama@imagazine.pl

WYDAWCA 
Mac Solutions Dominik Łada,  

ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

WSPÓŁPRACA

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada 

+48 501 055 988  |  d.lada@imagazine.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Norbert Cała 

n.cała@imagazine.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

Paweł 
Jońca

Gracjan 
Pietras

Jan 
Urbanowicz

Krzysztof 
Sebastian Kołacz

Krzysztof 
Morawski

Jarosław 
Cała

Tomasz 
Szykulski

Napoleon 
Bryl

Kinga 
Ochendowska

Maciek 
Nowakowski

Paweł 
Hać

Paweł 
Piotrowski

Maciek 
Skrzypczak

Patrycja 
Rudnicka

Ania 
Gabryś

Adalbert 
Freeman

Wojtek 
Pietrusiewicz

Małgorzata 
Łada

Michał 
Śliwiński

Łukasz 
Mirocha

Paweł 
Okopień

KOREKTA 
Malwina Wadas

WEBMASTER 
Angelika Borucka

KOREKTA
Ania Gabryś

WEBMASTER
 Krzysztof Stambuła

REDAKCJA 10

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


PRZY ZAKUPIE MELODY X
 OTRZYMASZ VOUCHER TIDAL HIFI 

NA 180 DNI W PREZENCIE*

www.denonstore.pl

*Dostępne do wyczerpania puli voucherów w sieci sprzedaży Denon Store: Gdańsk: Galeria Bałtycka, ul. Grunwaldzka 141, tel.: 519 547 878; Katowice: Silesia City Center, ul. Chorzowska 
107, tel.: 519 547 871; Kraków: Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel.: 501 290 860; Poznań: Stary Browar, ul. Półwiejska 42, tel.: 519 547 877; Posnania, ul. Pleszewska 1, tel.: 729 052 149; Warszawa: 
Arkadia, ul. Jana Pawła II 82, tel.: 519 077 406; Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel.: 519 547 875; Złote Tarasy, ul. Złota 59, tel.: 519 077 404; Wrocław: Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel.: 519 547 

879; Wroclavia, ul. Sucha 1, tel.: 533 869 730

W momencie, gdy ujrzysz nowy Melody X (M-CR612), będziesz wiedział, że najnowsze wcielenie stanowi prawdziwą rewolucję. Nie tylko wygląda wspaniale, 
ale również oferuje doskonałe parametry. Ten elegancki, sieciowy amplituner stereo z CD obsługuje niemal nieograniczoną ilość źródeł streamingu za 
pomocą AirPlay 2, Bluetooth oraz HEOS WiFi. Podłącz nawet wymagające głośniki do Melody X do czterech kanałów cyfrowych wzmacniaczy o wysokiej 
wydajności i ciesz się najbardziej muzykalnym dźwiękiem Marantz. Dzięki dwóm optycznym wejściom cyfrowym można też podłączyć telewizor w celu 
uzyskania rozrywki najlepszej jakości. Wbudowane tunery DAB+ i FM, a także radio internetowe TuneIn uzupełniają zestaw źródeł muzycznych. Jeśli 

muzyka ma dla Ciebie duże znaczenie, Melody X to najlepszy system muzyczny jaki możesz wybrać.

MELODY X
SIECIOWY AMPLITUNER STEREO KLASY HI-FI Z CD

https://www.salonydenon.pl/pl/LP/Marantz/melody-x


Jakich nowości w iOS 13 
się spodziewać? Trybu 
ciemnego, odświeżonego 
Maila i zaawansowanego 
multitaskingu

Czytaj dalej....

Marzipan i przyszłość macOS 
– co nas może czekać?

Czytaj dalej....

Kilkanaście nowych spotów 
na YouTube Apple w tym 
świetne „Don’t mess with 
mother”

Czytaj dalej....

Aktualności

AKTUALNOŚCI 12
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Lokalizator od Apple i nowa 
aplikacja lokalizacyjna

Czytaj dalej....

Bose aktualizuje swoje 
soundbary do wsparcia 
AirPlay 2

Czytaj dalej....

Yamaha – najnowsza aktualizacja 
wprowadza AirPlay 2 oraz 
Asystenta Google

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 13
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Melody X – Elegancki design łączący wydajność HiFi z obsługą nieogra-
niczonej liczby źródeł muzycznych

Marantz, wprowadza na rynek Marantz Melody X, prawdziwy system hi-fi 
o eleganckim wyglądzie, wyposażony w odtwarzacz CD, radio FM/DAB+, 
nowoczesne opcje streamingu muzyki, sterowanie głosowe oraz funkcjo-
nalność multi room za pośrednictwem wbudowanej technologii HEOS.

Zaprojektowany i starannie dostrojony przez zespół inżynierów, bazu-
jący na ponad 65 letnim doświadczeniu w branży, system Melody X 
zapewnia wyjątkową wydajność dźwięku. Został zaprojektowany z myślą 
o nowoczesnych audiofilach oraz wykonany z najwyższej jakości mate-
riałów i komponentów, które podnoszą jakość dźwięku.

Amplituner wyposażony został w cztery kanały cyfrowego wzmocnie-
nia o wysokiej wydajności i niskich zniekształceniach, dzięki czemu 
można łatwo skonfigurować Melody X do obsługi dwóch par głośników 

Melody X

AKTUALNOŚCI 14



z niezależną regulacją głośności dla każdej pary. 
Alternatywnie można skonfigurować go do stero-
wania pojedynczą parą głośników w audiofilskim 
trybie bi-amping lub w unikalnym trybie PBTL 
z podwojoną mocą wyjściową. Ponadto, Melody 
X jest w pełni kompatybilny z prawie wszystkimi, 
nawet najbardziej wymagającymi głośnikami, 
w tym z modelami o impedancji 4 ohm.

System został w pełni zoptymalizowany pod 
kątem uzyskania najlepszej możliwej jakości 
dźwięku, a krótkie ścieżki sygnałowe  mają 
wpływ na zmniejszenie zniekształceń i poprawę 
dźwięku. 

Wbudowana technologia HEOS pozwala cie-
szyć się ulubioną cyfrową muzyką sterowaną za 
pomocą intuicyjnej aplikacji – można streamo-
wać muzykę z serwisów muzycznych takich, jak 
Spotify, TuneIn Internet Radio, Sound Cloud, 
Tidal, Napster, Deezer lub lokalnych bibliotek 
muzycznych. Dzięki dodatkowym komponen-
tom HEOS, możena łatwo odtwarzać całą swoją 
muzykę w jednym lub wielu pokojach. Można 
także streamować dźwięk z dowolnego iPhona, 
iPada, Maca lub Apple TV ze źródeł AirPlay 2. 

Amplitunerem można sterować głosowo dzięki 
współpracy z wiodącymi asystentami głoso-
wymi – Siri, Amazon Alexa oraz Google Assistant. 
Można poprosić o odtworzenie ulubionej muzyki, 
zwiększyć głośność, przejść do następnego 
utworu, przełączyć wejścia i wiele więcej.

Podłączając cyfrowy telewizor lub dekoder tele-
wizji kablowej / satelitarnej oraz odtwarzacz 
Blu-ray lub DVD do jednego z dwóch cyfrowych 

AKTUALNOŚCI 15



wejść audio, można cieszyć się pełnym zakresem 
dynamiki cyfrowego odtwarzania ulubionych 
filmów i programów telewizyjnych. Amplituner 
Melody X może automatycznie uruchamiać się 
po wykryciu sygnału audio z telewizora oraz 
może być zaprogramowany do pracy z pilotem 
telewizora w celu regulacji głośności, wyciszania 
i wyboru źródła.

Na przednim panelu urządzenia znajduje się 
jasny, czytelny, trzywierszowy wyświetlacz 
OLED (Organic Light Emitting Diode) z sekcją 
numeryczną i tekstową – wyświetlacz pozo-
staje wyraźny nawet gdy patrzymy na niego 
pod znacznym kątem, co ułatwia obsługę 
i sterowanie.

Melody X to idealny dodatek do każdego wnę-
trza dzięki kompaktowej obudowie i wyrafi-
nowanej, ponadczasowej stylistyce. Pionowe 
akcenty na przednim panelu - nowoczesny 
znak firmowy Marantz – dodatkowo podkreślają 
wysoką jakość tego amplitunera CD.

Melody X będzie dostępny w sprzedaży od 15 
kwietnia w czarnym lub srebrno-złotym wykoń-
czeniu w cenie 2995 PLN.

Melody X      

 KLUCZOWE CECHY

• Moc i opcje podłączania głośników 
dostosowane do Twoich preferencji 
audio: tryb PBTL 60 W x 2 kanały (6 
ohm) lub 4 x 30 W dla głośników A / B 
z indywidualną kontrolą głośności

• Odtwarzanie CD, WMA / MP3 (CD-R / 
RW), wbudowane tunery FM oraz DAB+

• Streaming muzyki z TuneIn, radia 
internetowego, Spotify, Amazon Prime 
Music, TIDAL i wielu innych bezpo-
średnio ze smartfona wykorzystując 
AirPlay 2 lub Bluetooth 

• Obsługa asystentów głosowych Siri, 
Amazon Alexa oraz Google Assistant

• Wysokowydajne odtwarzanie dźwięku 
w wysokiej rozdzielczości z sieci 
i nośników USB: Obsługa WAV / FLAC / 
ALAC 192kHz / 24bit, DSD 2.8 / 5.6MHz 
oraz odtwarzanie Gapless (WAV / 
FLAC / ALAC, DSD)

• Wbudowany moduł Bluetooth i Wi-Fi 
z obsługą dwuzakresową 2,4 GHz / 5 
GHz: Poprawiona stabilność połącze-
nia nawet w miejscach o dużym natę-
żeniu sieci bezprzewodowych Wi-Fi

• Zawiera dwa cyfrowe wejścia 
optyczne do podłączenia telewizora 
lub innego urządzenia cyfrowego: 
Melody X automatycznie wykrywa 
sygnał wejściowy z telewizora, dostar-
czając znacznie lepsze wrażenia 
dźwiękowe

• Kompatybilność z pilotem telewizora: 
Zaprogramuj Melody X do pracy 
z pilotem telewizora i łatwo dosto-
suj głośność, odtwarzaj i zatrzymuj 
utwory oraz wybieraj źródła

AKTUALNOŚCI 16



Apple porozumiał się  
z Qualcommem – koniec 
sądowych batali

Czytaj dalej....

Apple może wprowadzić 
iPhone’a 8 SE w przyszłym roku

Czytaj dalej....

Nowy Xbox One S All-Digital 
i zapowiedź PlayStation 5

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 17
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80-letnia kobieta upadła 
w swoim mieszkaniu 
– Apple Watch wezwał 
pogotowie ratunkowe  
(i jej syna)

Czytaj dalej....

31,6-calowy monitor od 
Apple, z rozdzielczością 
6240×2880 px, spodziewany 
w 2019 roku

Czytaj dalej....

Apple Music wyprzedza 
Spotify w Stanach 
Zjednoczonych

Czytaj dalej....
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Disney+ startuje w 
listopadzie z ceną 
6,99 USD, w Polsce 
serwis zadebiutuje 
najpóźniej za dwa lata

Czytaj dalej....

Ładujący się Apple Pencil 2. generacji może zakłócać pracę 
bezprzewodowych kluczyków do samochodów

Czytaj dalej....

Pojawiło się wsparcie 
widoku Web dla Apple 
Podcasts

Czytaj dalej....
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JBL UA Sport Wireless Flash to prawdziwie bezprzewodowe, sportowe 
słuchawki dokanałowe, które sprawdzą się w czasie każdego rodzaju 
aktywności! 

JBL UA Sport Wireless Flash to bezprzewodowa wolność, aby móc 
pobiec jeszcze dalej. Słuchawki wyposażono w douszne wkładki Sport 
Flex Fit, które stworzono specjalnie na potrzeby wszystkich treningów 
kondycyjnych. Natomiast brzmienie JBL Charged Sound zostało odważ-
nie zoptymalizowane i dostrojone, by zapewnić motywację w czasie 
treningów. To wspaniały dźwięk z bogatym basem, które uprzyjemniają 
trening. Wykorzystując unikalną technologię dźwiękową i mikrofonową 
JBL, Bionic Hearing pozwala słyszeć otoczenie dzięki dwóm rozwiąza-
niom – TalkThru i Ambient Aware. Dzięki technologii TalkThru muzyka 
jest ściszana, a mowa wzmacniana, co pozwala łatwo rozmawiać z part-
nerem treningowym pomiędzy ćwiczeniami. Ambient Aware zapewnia 
lepsze wrażenia muzyczne przy jednoczesnym zwiększeniu słyszalności 
dźwięków otoczenia, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.

JBL UA Sport Wireless Flash
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W pełni bezprzewodowa konstrukcja umożliwia sportowcom maksyma-
lizację efektów każdego treningu. Natomiast dzięki odporności na pot 
i wodę na poziomie IPX7 końcówki mogą wytrzymać najbardziej rygo-
rystyczne treningi i wszelkie przeszkody pojawiające się na drodze. To 
wodoodporny i wysoce wydajny sprzęt dla sportowców!

Czas pracy akumulatora wynosi 5 godzin po jednym ładowaniu, ale 
nie ma potrzeby martwić się o to w drodze. Wystarczy naładować słu-
chawki na kolejne 20 godzin odtwarzania za pomocą wodoodpornego, 
aluminiowego etui ładującego. Łatwa w użyciu technologia Bluetooth® 
pozwala korzystać ze słuchawek bez przewodów i problemów, a wkładki 
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douszne ze skrzydełkami zapewniają maksy-
malne bezpieczeństwo. 

Do zestawu dołączone jest eleganckie, rozsu-
wane, aluminiowe etui ładujące, które wypo-
sażone jest w materiałowy przewód i zapewnia 
szybkie oraz bezpieczne ładowanie słuchawek.

JBL UA Sport   
Wireless Flash   

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

• Przetworniki dynamiczne: 5,8 mm 
i cztery mikrofony JBL

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 22 kHz
• Czułość: 95 dB przy 1kHz / 1mW
• Maksymalny SPL: 113 dB
• Czułość mikrofonu: -25 dBV przy 1 kHz / Pa
• Impedancja: 14 Ω
• Moc nadajnika Bluetooth: < 9,5dBm
• Wersja i profile Bluetooth®: 4.1, A2DP 

v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
• Częstotliwość i emitowana moc Blu-

etooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz, < 4 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika Blu-

etooth: 2,402 – 2,480 GHz
• Typ akumulatora: litowo-jonowy (3.7V, 

2 x 110mAh)
• Czas pracy akumulatora: do 5 godzin 
• Czas ładowania akumulatora: 2 

godziny od pełnego rozładowania
• Typ etui ładującego: akumulator 

litowo-jonowy (1500 mAh), do 20 
godzin dodatkowej pracy słuchawek

• Czas ładowania etui ładującego: 2 
godziny od pełnego rozładowania

• Złącze: micro USB
• W komplecie: przewód do ładowa-

nia, wkładki douszne: nakładki S, M, L 
(zainstalowane M), wkładki skrzydeł-
kowe Freebit 4, 5, 6 (zainstalowane 5)

• Waga: 15 g
• Sugerowana cena detaliczna: 769 zł 
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


This is Apple at work 
– nowa kampania 
promocyjna Apple 
poświęcona biznesowi

Czytaj dalej....

HomePod definitywnie 
przeceniony przez Apple

Czytaj dalej....

Apple Pay w Millennium 
już działa

Czytaj dalej....
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Apple News+ w 48 godzin 
zdobył 200 tysięcy 
subskrybentów

Czytaj dalej....

Zniknięcie iTunes na horyzoncie, czyli więcej pytań niż 
odpowiedzi

Czytaj dalej....

Apple ma wykorzystać 
mini LED do podświetlania 
ekranów w niedalekiej 
przyszłości

Czytaj dalej....
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Powerbeats Pro – nowa 
alternatywa dla Apple 
AirPods z chipem H1

Czytaj dalej....

Dni iTunes policzone – 
muzyka i podcasty będą 
oddzielnymi aplikacjami 
na macOS

Czytaj dalej....

Netflix wycofuje wsparcie 
dla AirPlay

Czytaj dalej....
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Jestem na etapie planowania swojej następnej wyprawy. Mam 
swoje sprawdzone i utarte schematy przygotowań do wyjazdów. 
Na początek zawsze odpowiadam sobie na zasadnicze pytanie: do 
jakiego wyjazdu się przygotować. Czy to wypad na weekend na Hel, 
czy miesięczny wyjazd na tereny pustynne. 

Przygotowania do wyprawy 
– jak ja to robięADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Przygotowania do wyprawy – jak ja to robię  |  Adalbert Freeman
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Swoje zwiedzanie świata mam podzielone na trzy rodzaje. Pierwszy to wakacje 
z Lidią. Są to przeważnie wykupione wycieczki w biurach turystycznych lub wyjazdy 
w dobrych warunkach organizowane samemu. Z walizeczką, elegancko i na luzie. 
Często połączone są jakąś aktywnością, np. Egipt z nurkowaniem. Są jednak to 
typowe wakacje. Leżak przy basenie i posiłki co najmniej trzy razy dziennie. Raz dla 
sprawdzenia zaprosiłem Lidię na „delikatny” objazd Maroka. Po powrocie usłysza-
łem, że było fajnie, ale lepiej bym tak sam sobie jeździł. By więc każdy był zadowo-
lony, wakacje all inclusive z Lidią wpisuję w swoje roczne plany wypoczynku. 

Drugim typem wyjazdów są wypady na dłuższe weekendy. Postawiłem sobie kie-
dyś wyzwanie, że zwiedzę wszystkie stolice krajów Europy. Jestem chyba w poło-
wie. Utrudnieniem teraz są kraje bałkańskie, które co chwila się zmieniają. Takie 
wyjazdy bardzo lubię. Odwiedzam muzea i zwiedzam zabytki. Nie trzeba się za 
bardzo do tych wyjazdów przygotowywać. Mam jednak jedną zasadę. Polega ona 
na tym, że wyszukuję dziesięć najważniejszych miejsc danego miasta. Staram się je 
zwiedzić. Tylko dziesięć lub aż dziesięć. Są takie specjalne przewodniki, które mnie 
do tego natchnęły.
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Trzecim rodzajem i tym, co mi daje najwięcej, są 
wyprawy. Te trwają najdłużej. Przeważnie trzy 
tygodnie, do miesiąca. I tu trzeba już się przygo-
tować. Zaczynam zawsze od jakiegoś pomysłu. 
Nieraz jest to jakaś tylko usłyszana opowieść czy 
jakiś fakt związany z danym miejscem. Tak było, 
gdy pierwszy raz pojechałem na Saharę. Przeczy-
tałem o odbywającym się raz w roku spotkaniu 
ludów pustynnych. Chciałem to zobaczyć. Innym 
razem pojechałem śladami bohatera książki. 
Pomysł jest najważniejszy. Teraz chcę zobaczyć 
wioski starożytnego plemienia Dogonów w Mali. 

Gdy jest już pomysł, warto zastanowić się, czy 
mam zasoby, by to zrealizować. Potrzebne są 
dwie rzeczy. Pieniądze i czas. W obu przypad-
kach nie należy ich wyolbrzymiać. W którymś ze 
swoich wyjazdów miałem sto dolarów na tydzień, 
by przeżyć. Hostele po 5–8 dolarów i jedzenie 
bananów. Na tyle mi jedynie wystarczało. Ale 
dało się. Czas jest nie tylko liczbą wolnych dni 
urlopu, ale innych zobowiązań.

Mam wiec pomysł, czas i kasę. Mogę ruszać 
z przygotowaniami. Na tym etapie szukam 
rozwiązań przemieszczania się i jak dotrzeć 
do wybranego miejsca. Przez pewien czas do 
Afryki latałem, wykupując najbardziej podłe 
wycieczki. Miałem transfer z lotniska i pierwszy 
nocleg, potem uciekałem tam, gdzie miałem 
plan dotrzeć. Ostatnio autobusem jeździłem 
do Berlina i tam zaczynałem przeloty tanimi 
liniami. Szukam ogólnie okazji, promocji. Zdarza 
się też tak, że znajduję jakiś fajny przelot i to jest 
pomysłem na wyprawę. Przeszukuję ciągle por-
tale, które oferują takie okazje. Mam ustawione 
powiadomienia. Tak poleciałem do Teheranu 
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z Berlina i z powrotem za 100 dolarów, do Bombaju za 1300 złotych, także 
z rejsem powrotnym.

Gdy mam plan wyjazdu, staram się zarezerwować lub ustalić przez inter-
net jak najwięcej miejsc, gdzie mogę nocować, czy jak się mam przemiesz-
czać po danym kraju. Nie zawsze się jednak tak da. W Iranie wszystko było 
wielką improwizacją. Jest to kraj wyizolowany, a dzięki temu tak ciekawy. 
W Maroko można za to zaplanować podróż koleją, podobnie w Indiach. 
W Tunezji i Algierii lepiej jednak poruszać się małymi busami, które 
kursują pomiędzy miastami. Ich odjazdy są uzależnione od tego, czy na 
pokładzie jest już komplet podróżujących, czy nie. Staram się wyszukiwać 
hotele na spodziewanej swojej trasie, by potem nie tracić czasu na szuka-
nie noclegu. Nie jestem przecież uczestnikiem Azja Express. 

Wiele razy zdarzyło mi się zmienić plany w trakcie wyprawy. Nagle 
o czymś wyjątkowym dowiadywałem się na szlaku lub miejsce, do któ-
rego dotarłem, było magiczne. Tak utknąłem w Varanasi w Indiach. Tak 
mistyczne i wyjątkowe, że nie mogłem lecieć dalej. Spotkałem tam 
podróżników z USA, którzy przylecieli tylko na wakacje, ale dwa lata 
temu. Nadal chcę tam wrócić na dłużej. Nawet kilka tygodni. 
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Niektóre wyprawy wymagają specjalnego przygotowania fizycznego. Gdy 
planowałem przemarsz przez Saharę, rozpisałem sobie plan treningowy. 
Musiałem być na tyle sprawny, by w upale ponad 50°C dać radę nieść ple-
cak z całym dobytkiem. Ważne to jest szczególnie dla osób, które chodzą 
po górach czy w inne ekstremalne miejsca. Nie można wyskoczyć na eks-
tremalną wyprawę prosto zza biurka korporacji. Znaczy się można, ale jest 
to mocno ryzykowne.

Ekwipunek. Tu zaczynają się schody. Co brać? Ja biorę zawsze mniej. 
Wiele rzeczy można kupić na miejscu. Na jeden z wyjazdów, gdzie noco-
wałem pod namiotem, spakowałem kartusz do kuchenki. Niestety, nie 
pomyślałem, że na lotnisku potraktowany zostanę jako zamachowiec. Bo 
to materiał bardzo łatwopalny. Dobry plecak i buty to podstawa. Aparat 
fotograficzny. W moim przypadku zabieram dwa. Jeśli jadę w trudny teren, 
zabieram aparat na kliszę. Nie mam problemu wtedy z ładowaniem. Jest 
już coraz mniej takich miejsc. Jeszcze jednak można w takich się znaleźć. 

Jedną z nowych opcji wyjazdów, jakie teraz odkrywam, są wyjazdy spe-
cjalistyczne. Np. wyjazdy rowerowe. Organizowane są profesjonalnie 
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z przewozem busami naszych rowerów, 
w moim przypadku do Hiszpanii. Tam wsia-
damy na rowery szosowe i gnamy przez 
piękne trasy Półwyspu Iberyjskiego. 

Szczepienia i lekarstwa. Staram się unikać 
niebezpiecznych sytuacji, kilka razy jednak 
trafiłem do lekarzy. W niektórych miejscach 
można dzięki wykupionym polisom czy 
gotówce być leczonym lepiej niż w kraju. 
W niektórych – lepiej wyzdrowieć samemu. 
Warto zerknąć na pogodę i warunki w miej-
scu, gdzie się jedzie. Gdy chciałem jechać 
kilka lat temu do Mali, to zrezygnowałem, 
bo to było miejsce ognisk eboli. W niektó-
rych miejscach na świecie musimy mieć 
szczepienia, bo są one obowiązkowe. Gdy 
ostatnio byłem w klinice chorób tropikal-
nych, widziałem mapę i statystycznie naj-
więcej zatruć jest w Egipcie. 

Gdy mamy wiedzę, pieniądze, czas i bilety, 
czas ruszać na szlak. W podróży nigdy nie 
odpuszczajcie ciekawych miejsc. Nie trzy-
majcie się utartych szlaków. Bo nigdy nie 
zdarzy się Wam drugi raz to samo. Nieraz 
sam się dziwię, w jakim wyjątkowym miejscu 
wylądowałem. Tak był z lataniem motolotnią 
nad Saharą w moim przypadku czy zwiedza-
niem meczetów. Są też trudne sytuacje, gdy 
indyjska policja chciała zabrać mi paszport. 
Nie zmienia to całkowicie mojej ciekawości 
świata, czego każdemu życzę.
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TWÓJ DOM NAD ADRIATYKIEM

Lustica Bay to nowy adres w południowo wschodniej Europie. W pełni zintegrowany kurort 
położony w pięknej scenerii półwyspu Lustica, z widokiem na Zatokę Kotorską.

KURORT OFERUJE:
Pięciogwiadkowy The Chedi hotel

Nowoczesną marinę jachtową
Restauracje, kawiarnie, butiki

Apartamenty i domy na sprzedaż

Biuro sprzedaży Polska
Gray International
ul. Domaniewska 37, Warszawa
montenegro@grayinter.pl, tel. +48 600 939 456

Biuro sprzedaży Czarnogóra
Lustica Bay

85323 Radovići, Tivat,
www.lusticabay.com.                                         

http://lusticabay.com


W marcowym iMagazine obiecałem serię o cyfrowym minimalizmie, 
kontynuuję więc temat, który, mam wrażenie, z upływem czasu jest 
coraz bardziej rozwojowy. Choć w pierwszej kolejności obiecałem 
artykuł o zegarku Apple Watch, chciałbym zmienić nieco plan 
i zaproponować Ci dziś coś bardziej radykalnego – miesiąc bez 
mediów społecznościowych. Zupełny wirtualny detoks.

Jak i po co odpocząć 
przez miesiąc od mediów 
społecznościowych?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Jak i po co odpocząć przez miesiąc od mediów społecznościowych?  |  Michał Śliwiński
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Wygląda na to, że by być bardziej produktyw-
nym, trzeba umieć mówić NIE
To już kolejny raz, kiedy piszę na łamach iMagazine o miesięcznej prze-
rwie… We wrześniu 2018 roku pisałem o miesięcznej przerwie od pracy 
– moim „sabbatical”. Pełne wyłączenie się od pracy na dłuższy czas bardzo 
mi pomogło zyskać perspektywę i jednocześnie jeszcze bardziej zmoty-
wowało mnie do działania po powrocie. Myślę, że też lepiej przygotowało 
mnie do tego trudnego roku, kiedy wydajemy nową aplikację Nozbe 4, a ja 
muszę koordynować przejście między dwiema bardzo różnymi wersjami 
naszego głównego produktu.

Teraz czas na trochę wolnego od mediów 
społecznościowych.
W jednym z ostatnich odcinków „The Podcast” (numer 184) omawialiśmy 
najnowszą książkę Cala Newporta, „Cyfrowy minimalizm”. Radek zapytał 
mnie, czy w ramach eksperymentu nie chciałbym w końcu rzucić Twittera 
na dłużej niż kilka dni. On sam miał momenty, kiedy korzystał z Twittera 
nałogowo, potem zrobił sobie przerwę i teraz właściwie wchodzi tam raz 
lub dwa razy w tygodniu.

Rzucił mi wyzwanie, które… przyjąłem.
Dlaczego abstynencja od social media?

Dlaczego nie? Sam przyznaję, że za często wchodzę zarówno na Twittera, 
jak i na Instagrama. Trudno mi było otwarcie powiedzieć, że naprawdę NIE 
jestem uzależniony od tych mediów społecznościowych. Żeby więc udo-
wodnić Radkowi, że ze mną jest wszystko OK, zdecydowałem się na taki 
radykalny ruch, jak odcięcie się od tego wszystkiego na miesiąc.

Trudno mi było otwarcie powiedzieć, że naprawdę NIE 

jestem uzależniony od tych mediów społecznościowych. 

Żeby więc udowodnić Radkowi, że ze mną jest wszystko OK, 

zdecydowałem się na taki radykalny ruch, jak odcięcie się od 

tego wszystkiego na miesiąc.
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Twittera bardzo lubię. Jest w zasadzie moim głównym źródłem wiadomości 
i opinii. Ostatnio zwróciłem także uwagę, że kiedy coś mi nie pasuje i chcę 
się na coś poskarżyć, to publikuję to na Twitterze. Traktuję zatem ten ser-
wis jak osobisty sposób na wykrzyczenie się. A to nie jest zdrowe.

Z Facebooka korzystam znacznie rzadziej. Po ostatnich skandalach związa-
nych z tą firmą widać, że prowadzona jest ona przez Marka i Sheryl w spo-
sób graniczący z kryminalnym przedsięwzięciem. Dlaczego zatem, rzucając 
Twittera, nie miałbym przy okazji opuścić Facebooka na miesiąc.

Do Facebooka należy Instagram, który bardzo lubi-
łem… do momentu, kiedy zaczął zmieniać kolejność 
zdjęć i wrzucać co trzecie zdjęcie jakąś reklamę. 
Z niego też bez wahania zrezygnowałem.

Podsumowując, „post” od mediów społecznościo-
wych ma mi pomóc w zyskaniu perspektywy, zasta-
nowieniu się, jak bardzo w ogóle ich potrzebuję 
w życiu prywatnym i w jakiej skali oraz czy mogę 
w przyszłości wykorzystywać je w inny sposób lub 
podejść do nich z innej strony. W końcu chcę zoba-
czyć, na co w ciągu tego miesiąca przeznaczę czas, 
który kiedyś przeznaczyłbym na social media.

Chcę samodzielnie dojść do odpowiedzi na pytanie: 
„Po co to komu?”.

Jak zabrałem się do „odwyku” od mediów 
społecznościowych?
Po przyjęciu wyzwania Radka natychmiast postanowiłem napisać wpis na 
moim prywatnym blogu o tym, że robię przerwę i do kiedy. Zdecydowa-
łem się zacząć dzień po nagraniu (18 kwietnia) i zakończyć przerwę w moje 
40. urodziny, czyli 20 maja.

Mój wpis automatycznie opublikował się na Twitterze. Własnoręcznie 
wkleiłem go też na mojego walla na Facebooku. Wrzuciłem też krótkie 
story oraz zdjęcie na Instagrama.

Do Facebooka należy 

Instagram, który bardzo 

lubiłem… do momentu, 

kiedy zaczął zmieniać 

kolejność zdjęć i wrzucać 

co trzecie zdjęcie jakąś 

reklamę. Z niego też bez 

wahania zrezygnowałem.
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Następnie usunąłem wszystkie aplikacje z iPho-
ne’a, iPada i iMaca.
Skasowałem Twittera (Tweetbota), Instagrama i Facebooka z iPada i iPho-
ne’a – za każdym razem odpowiadając twierdząco na to niesamowicie 
trudne pytanie: czy NA PEWNO chcę usunąć aplikację z mojego urządze-
nia. Tak samo postąpiłem z aplikacją Buffer, aby faktycznie nie móc wysy-
łać postów do „socjali”. Aby mnie nie kusiło.

Niestety, nie usunąłem (jeszcze) Messengera, gdyż kilka osób korespon-
duje ze mną wyłącznie tym kanałem. Próbuję je przekonać do przejścia 
na iMessage lub WhatsApp. Mam nadzieję, że mi się uda. Wylogowałem 
się w końcu z mediów społecznościowych na iMacu i tam też nie mam już 
dostępu do „zakazanych portali”.

Dodatkowe zasady – czyli co można, a czego nie?
Można blogować – czyli mogę pisać wpisy na moim prywatnym blogu 
i na naszych miniblogach „No Office” oraz „Nozbe 4” na Medium lub na 
oficjalnym blogu Nozbe. Co więcej, te wpisy mogą automatycznie być 
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publikowane w mediach społecznościowych, choć ja nie będę mógł ich 
skomentować ani zobaczyć reakcji czytelników!

Jestem ciekaw, czy podczas takiej przerwy od social media zacznę pisać 
dłuższe artykuły i może wreszcie ogarnę wstępny draft mojej książki 
„No Office”. Zobaczymy. Na pewno chcę więcej pisać, tym bardziej, że 
wprowadzenie Nozbe 4 daje mi szerokie pole do popisu. Chciałbym ten 
miesiąc wykorzystać jak najlepiej.

Nozbe oczywiście będzie aktywne w mediach 
społecznościowych
Rzecz jasna nie zamykam biznesu! Dzięki osobom odpowiedzialnym za 
firmowe profile w mediach społecznościowych Nozbe dalej będzie tam 
obecne – Twitter, Instagram i Facebook – włącznie z naszą supergrupą 
„Zarządzanie czasem by Nozbe” będą funkcjonować bez zmian.

Ponieważ prowadzimy monitoring tego, co się dzieje „na socjalach”, mój 
team da mi znać, gdy potrzebna będzie moja pośrednia pomoc. Osobiście 
nie będę jednak interweniował, bo nie mam przecież do niczego dostępu.

Koniec przerwy w moje urodziny
W tym roku wydajemy Nozbe 4.0, a 20 maja ja obchodzę urodziny 4.0 
– okrągła czterdziestka! Wtedy też powrócę do mediów społecznościo-
wych, z radością przyjmę życzenia i spróbuję spisać moje wstępne wnioski 
i plan na przyszłość.

A Ty? Jak często korzystasz z mediów społecznościowych? Czy kompul-
sywnie sprawdzasz telefon? Czy masz włączone powiadomienia o nowych 
wpisach, wzmiankach lub lajkach? Zastanów się, czy nie przydałoby Ci się 
kilka dni, tygodni lub może nawet miesiąc przerwy.

Ponieważ prowadzimy monitoring tego, co się dzieje „na 

socjalach”, mój team da mi znać, gdy potrzebna będzie moja 
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iMAGAZINE NA 
ANDROIDZIE!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikegapinski.imagazine


NORBERT CAŁA MONIKA GUTOWSKA
@norbertcala

Lifestyle MacUsera

NAIF – kosmetyki  
– ceny od 8 EUR
 
Wybierając kosmetyki dla siebie 
i dzieci, oczywiście w pierwszej kolej-
ności sprawdzam skład na etykiecie. 
Oprócz tego bardzo cenną informacją 
jest opinia innych kobiet, mam. Ostat-
nio na targach pewna przemiła mama 
poleciła mi krem NAIF. To holenderska 
firma produkująca kosmetyki dla całej 
rodziny, z dużym naciskiem na dzieci, 
szczególnie te z problemami skórnymi. 
Mój niemowlaczek miał łojotokowe 
zapalenie skóry, które po kilkunastu 
dniach stosowania kremu NAIF Nurtu-
ring ustąpiło niemal całkowicie. W skła-
dzie znajdziemy różnego rodzaju oleje 
z nasion bawełny, awokado, migdałów 
i makadamia. Co niespotykane wśród 
kosmetyków dla dzieci, pachnie prze-
pięknie, dzięki dodatkom wolnych od 
alergenów perfum. Oprócz kremów 
NAIF oferuje również naturalne mydła 
do rąk, szampony, balsamy, kremy 
przeciwsłoneczne.

Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała
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Zisou – torebki  
– cena 650 PLN
 
Od dłuższego czasu stery naszych zainte-
resowań skierowane są w kierunku natury. 
Chcemy otaczać się rzeczami, których 
produkcja i użytkowanie nie wpływają 
negatywnie na otaczający nas świat. Stąd 
też coraz częściej spotkać można akcesoria 
wykonane z naturalnych materiałów jak 
np. drewno. W ostatnim czasie zachwyciły 
mnie torebki wykonane z drewna brzozo-
wego i jesionu marki Zisou. Właścicielka 
i zarazem autorka przez wiele lat parała 
się pracą z drewnem, konserwując antyki. 
Jak na artystkę przystało, impulsem, który 
popchnął ją w kierunku torebek, również 
była sztuka, ta filmowa. Dzięki wykorzysta-
niu najwyższej jakości drewna brzozowego 
torebki są niezwykle trwałe, jesion zwiększa 
ich walory estetyczne dzięki nieregularnym 
wybarwieniom I słojom. Prostota tych tore-
bek sprawia, że doskonale pasują zarówno 
do biura, jak i na kolację w eleganckiej 
restauracji albo obiad na trawie.

Amazonas – Hamaki   
– cena ok. 369 PLN

Spoglądając za okno, nareszcie możemy 
cieszyć się widokiem ciepłych promieni sło-
necznych. U mnie od razu pojawia się chęć 
na spędzanie wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, czytając książkę i racząc się zim-
nym napojem. Do tego hamak i czego chcieć 
więcej? Hamak dla niemowlaka. Niemiecka 
firma Amazonas specjalizuje się w produkcji 
hamaków dla niemowlaków i dzieci. Nie od 
dziś wiadomo, że bujanie uspokaja niemow-
laki, a anatomiczny kształt hamaka oraz 
zapinane szelki zapewniają spokojny i bez-
pieczny sen, odciążając brzuszek i dając ulgę 
w kolkach. Wykonany jest w 100% z bawełny, 
spokojnie więc może być prany w pralce. 
Posiada regulowane paski, a składany stelaż 
zapewni łatwość przechowywania. W swojej 
ofercie Amazonas ma również hamaki dla 
dorosłych oraz huśtawki dla dzieci. Wszystko 
wykonywane ręcznie w tradycyjny sposób 
przez rdzennych Brazylijczyków, z zachowa-
niem uczciwych warunków pracy.
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Talerzyki Pracownia Tynka 
– cena od 40 PLN

Prawdopodobnie myślicie, że bez-
zwrotna butelka po piwie (to ciekawe, 
że teraz większość jest bezzwrotna) 
nadaje się tylko do kosza. Okazuje się, 
że nie i są ludzie, którzy robią z nich 
bardzo ciekawe rzeczy, np. talerzyki 
na przekąski do piwa. Naczynia wyko-
nane są w technice fusingu – techno-
logii obróbki cieplnej szkła. Butelki 
przetapiane są na ręcznie wykonanych 
formach, aby zyskać zabawny kształt 
spłaszczonych butelek z zagłębieniem 
np. na orzeszki. To świetny prezent 
wpisujący się w trend #zerowaste, 
dla miłośnika ekodesignu i ekologii, 
a także dla każdego wielbiciela piwa. 
W Pracownia Tynka, gdzie powstają 
te talerzyki, można też kupić misy, 
patery, talerze, a także lampy i deko-
racje wnętrz. Wszystko z przetopio-
nych szklanych butelek, słoików i szyb. 
Każdy przedmiot to efekt ręcznej 
pracy i projektowania w duchu eko.

Saszetki Smell Well   
– cena 35 PLN 

Nieprzyjemne zapachy z butów czy też torby 
treningowej to zmora każdego, kto uprawia 
sport częściej niż raz w tygodniu. Jeśli butów 
używamy co drugi dzień, to nieprzyjemny 
zapach szybko zaczyna nam towarzyszyć. 
Odpowiedzią na to są odświeżające saszetki 
Smell Well, które wyciągają brzydkie zapa-
chy z butów i innych nie najlepiej pach-
nących sprzętów, zastępując je świeżym 
i przyjemnym aromatem. Wystarczy włożyć 
je do butów, torby sportowej, rękawic lub 
innego sprzętu sportowego, który wymaga 
odświeżenia i zostawić je na całą noc, a już 
o poranku można cieszyć się świeżym i przy-
jemnym zapachem. Czasem bardzo oporne 
sprzęty będą wymagały troszkę więcej 
czasu. By osiągnąć efekt, saszetki Smell Well 
powinny pozostać w nich nawet na kilka dni. 
Cała ta magiczna moc saszetek Smell Well 
nigdy nie była testowana na zwierzętach, 
jest bezpieczna dla środowiska naturalnego 
i wystarcza na trzy miesiące.
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Gadżety MINI 60 YEARS EDITION     
cena od 50 PLN

Marka MINI świętuje właśnie 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji poja-
wiły się nie tylko specjalne edycje samochodów, ale też nowe gadżety 
lifestylowe. Ukazał się cały katalog, w którym są dziesiątki produktów 
dla fanów tej marki. Nowa kolekcja jest inspirowana wyglądem i stylem 
lat 60. i ma stanowić pomost pomiędzy żywotną przeszłością marki MINI 
a współczesną estetyką. W bogatej ofercie znajdziemy odzież (koszulki, 
czapki, skarpety, portfele), torby, walizki, akcesoria piknikowe, ale także 
dodatki i produkty dla dzieci, w tym piłki, maskotki, a nawet kredki. Nie 
przepadam za gadżetami produkowanymi przez marki samochodowe, 
ale te od MINI zawsze były bardzo ładne i względnie tanie. Są na tyle 
ciekawe i nienachalne, że wcale nie trzeba jeździć MINI, żeby używać 
gadżetów z ich ich logo.
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Nokian Powerproof – cena od 325 PLN/szt.

Na sezon letni fiński producent opon firma Nokian Tyres przygotował 
zupełnie nowy model: Nokian Powerproof. Te wysokiej klasy opony 
letnie są zaprojektowane specjalnie z myślą o warunkach drogowych 
Europy Środkowej.

Typowe dla letniej pory roku zmienne warunki pogodowe oraz niezwykle 
zróżnicowana jakość dróg to dla europejskich kierowców duże wyzwanie. 
Różnica temperatur pomiędzy mroźnymi wiosennymi porankami a letnimi 
upalnymi popołudniami sięga nawet 40 stopni, a w połączeniu z nagłymi 
burzami wymaga opon, które będą w stanie dopasować się do zmiennych 
warunków drogowych. Opony letnie Nokian Powerproof zaprojektowano 
do szybkiej jazdy, zapewniając niezwykle stabilne prowadzenie i doskonałą 
sterowności nawet przy szybkich zmianach pasa ruchu i nagłym hamowaniu.
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Wreszcie jest. Doczekaliśmy się. Mamy kolejny produkt, który Apple 
reglamentuje i nie udostępnia na każdym rynku. 12 kwietnia w Polsce, 
w sieci Orange, zadebiutował Apple Watch Series 4 LTE. 

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Apple Watch Series 4 LTE, czyli iPhone na ręku?  |  Dominik łada

Apple Watch Series 4 LTE, 
czyli iPhone na ręku?
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Tak naprawdę oficjalnie zadebiutowała usługa eSIM i możliwość „dopięcia” 
do swojego konta zegarka (i innych urządzeń wspierających eSIM). Równo-
legle z Apple Watch 4 pojawiła się taka opcja dla Apple Watch 3.

Bardzo chciałem przetestować zegarek z LTE. Zastanawiałem się, jaka 
będzie różnica pomiędzy nim a moim Apple Watch 4, który noszę na co 
dzień. Największym znakiem zapytania było dla jednak mnie to, czy będę 
mógł nosić sam zegarek i zastąpić nim mojego iPhone’a. Ale po kolei.

Apple Watch Series 4 LTE jest… jak Apple Watch Series 4, tylko dodatkowo 
ma LTE. Wizualnie różni się tylko kolorem pierścienia na koronce. W „zwy-
kłej” wersji jest on czarny, a w LTE czerwony. Druga różnica to te magiczne 
trzy literki na dekielku. Więcej różnic nie ma. Jeśli zatem pierwszy raz czyta-
cie moje rozważania o Apple Watch Series 4, to zapraszam do tego, co napi-
sałem wcześniej na www – to wszystko dotyczy również wersji LTE.

Po cichu liczyłem, że przetestować będę mógł wersję stalową, która różni 
się wyglądem, jakością wykonania i chociażby wagą. Niestety, Orange na 
starcie miał dostępne tylko wersje aluminiowe, czyli dokładnie takie same 
jak mój Apple Watch.
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Zaczynamy – aktywacja eSIM
eSIM to dopiero pierwszy krok. Trzeba pamiętać, że Apple Watcha z LTE 
możemy mieć dołączonego do swojego rachunku tylko, gdy jesteśmy 
klientem indywidualnym. Klienci biznesowi nie mają takiej opcji, na razie. 
Aby zatem przetestować zegarek z moim telefonem, musiałem pierwszy 
raz wykorzystać opcję Dual SIM. Trzeba pamiętać, że Dual SIM jest tylko 
w telefonach z 2018 roku – XS, XS Max i XR. W skrócie, musiałem wymie-
nić swoją biznesową kartę nanoSIM na eSIM, a w wolny slot po niej włożyć 
kartę nanoSIM z planem indywidualnym. Dopiero w takiej konfiguracji 
mogłem przetestować Apple Watch LTE, nosząc ze sobą tylko jeden tele-
fon. Sama wymiana karty fizycznej na eSIM zajęła w salonie kilka minut. 
Praktycznie od razu była aktywna.

Kolejnym krokiem było aktywowanie eSIM na koncie indywidualnym. Tutaj 
procedura była odrobinę bardziej skomplikowana, bo wszystko musieliśmy 
już zrobić sami w aplikacji Zegarek na naszym iPhonie. Całe szczęście pro-
cedura prowadzi nas za rękę i kończy się otrzymaniem SMS-a od operatora 
o aktywacji usługi. Procedurę aktywacji opisywałem na www.
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Po pierwszej aktywacji karta „Ekstra karta 
eSIM” jest bezpłatna przez sześć miesięcy 
w ramach promocji „Mój pierwszy eSIM”, a po 
tym okresie jej koszt wynosi dziewięć złotych 
miesięcznie. Aktywacja każdej kolejnej karty 
„Ekstra karta eSIM” to koszt pięciu złotych, 
a opłata miesięczna w wysokości dziewięciu 
złotych obowiązuje od pierwszego miesiąca. 
Klienci indywidualni z abonamentem komór-
kowym mogą aktywować kartę „Ekstra karta 
eSIM” bezpośrednio z aplikacji Zegarek na 
iPhonie.

Dostępność
Teraz kilka ważnych informacji. Po pierwsze, 
na starcie dostępne są Apple Watch Series 
4 LTE aluminiowe. Zarówno 40, jak i 44 mm. 
Wkrótce mają być też dostępne Apple Watch 
Series 3 LTE oraz trochę później wersje sta-
lowe Series 4. Nie będzie w ofercie wersji spe-
cjalnych Nike+ i Hermès.

Po drugie, w pierwszej kolejności eSIM 
z Apple Watch mogą uruchomić klienci indy-
widualni. Klienci biznesowi powinni mieć, 
według moich informacji, dostęp do usługi 
pod koniec maja, a nie wiadomo, kiedy 
w ogóle będą mieli opcję eSIM korzystający 
z usług na kartę. Przy okazji, jako cieka-
wostka, dowiedziałem się, że do jednego 
iPhone’a wspierającego eSIM możemy mieć 
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„przypiętych” do ośmiu kart eSIM. Oczywiście aktywna 
w jednym momencie może być tylko jedna eSIM, ale 
można się przełączać pomiędzy pozostałymi. Opcja 
Dual SIM jest dostępna w iPhone’ach XS, XS Max i XR 
i oznacza, że możemy mieć jednocześnie aktywną jedną 
kartę eSIM i jedną kartę nanoSIM.

Który iPhone współpracuje z Apple Watch z LTE?

Z Apple Watch z LTE mogą korzystać użytkownicy iPho-
ne’ów 6 lub nowszych modeli, czyli iPhone SE załapuje 
się do listy wspieranych urządzeń.

Roaming
Sam eSIM powiązany z Apple Watch LTE nie ma 
roamingu, ale trzeba pamiętać, że zegarek wykorzystuje 
roaming w takiej sytuacji przez iPhone’a. Aby nie było 
niespodzianek w Szwajcarii albo innych krajach, które 
nie są w UE, trzeba pamiętać o wyłączaniu roamingu 
w telefonie. Z drugiej strony, na przykład w Niemczech 
sam Apple Watch z LTE też nie będzie działać.

SMS
Apple Watch LTE sam nie odbiera SMS-ów. Odbiera 
tylko iMessage. SMS odbiera tylko w sytuacji, gdy jest 
połączony z iPhone’em. W tej konkretnej sytuacji, za 
takie rozwiązanie nie można mieć pretensji do nikogo 
innego jak tylko do Apple. Odbierać możemy też na 
przykład wiadomości Messengera, ale nie pojawi się 
nam powiadomienie; niejako ręcznie trzeba wymusić na 
zegarku pobranie nowych wiadomości.

Ceny
Oczywiście możemy kupić Apple Watch za gotówkę, 
gdzie chcemy (pamiętając o kompatybilności LTE, najle-
piej kupować na terenie EU) i aktywować go w Orange. 
Można i warto go kupić jednak w Orange z jednego 
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prostego powodu. Kupując go na raty dopisywane do umowy (umowa bez 
względu na to, czy jest na samą usługę, czy w pakiecie z zegarkiem), zwy-
czajnie zapłacimy mniej niż oficjalnym kanale sprzedaży.

Kupując Apple Watch Series 4 LTE 44 mm aluminium, w pakiecie z abo-
namentem zapłacimy za sam zegarek 24 × 87,99 = 2111,76 złotych. Cena AW 
S4 LTE w Apple Online Store to 2499 złotych.

eSIM – informacje dodatkowe 
Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca samego eSIM. Do jednego konta 
możemy „zrobić” cztery karty eSIM, które są widoczne w systemie jako 
jeden numer. Hipotetycznie zatem możemy mieć jedną kartę eSIM w iPho-
nie, drugą w Apple Watch, trzecią w iPadzie LTE i czwartą na przykład 
w innym iPhonie („w XR, bo tańszy i mniej go szkoda na wieczorne wyjścia”) 
albo innym telefonie wspierającym eSIM (Google Pixel 2/3, Meizu Zero, 
Samsung Galaxy Watch LTE).
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Bateria
To jest chyba informacja, której wszyscy szukali. Apple Watch Series 4 LTE, 
gdy jest podłączony do iPhone’a i działa w standardowym trybie, czyli de 
facto tak samo, jak zwykły Apple Watch, też podobnie do niego pracuje na 
baterii. Spokojnie 2–2,5 dnia na jednym ładowaniu. Zegarek robi wszystko, 
aby nie uruchamiać LTE.

LTE załącza się dopiero w sytuacji, gdy zegarek nie 
znajdzie w pobliżu iPhone’a oraz nie podłączy się 
do żadnego Wi-Fi. Przełączenie zajmuje dosłownie 
kilka sekund. W testach nie trwało to dłużej niż 
10–15 sekund, choć niektórzy użytkownicy raporto-
wali, że mieli z tym problemy. Ja ich nie spotkałem. 
Na samym LTE jesteśmy w stanie wyciągnąć 10–12 
godzin pracy, czyli praktycznie cały dzień. Inten-
sywnie testując – cały czas coś robiąc na zegarku, 
czyli ekran włączony, muzyka lecąca z Apple Music 
na słuchawki BT i kilkuminutowa rozmowa (co 
zazwyczaj nie jest standardowym trybem użytko-
wania) – wyszło mi, że bateria schodzi o ok. 3–4% 
co ok. 20 minut. Jak dołączałem do tego trening, to 
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osiągałem wspomniane ok. 10 godzin. Bez treningu znacznie dłużej: 12–13 
godzin. Wynik przyzwoity.

Skoro jesteśmy przy baterii, to jeszcze nawiążę do baterii w moim telefonie. 
iPhone XS Max pracując z dwiema kartami w trybie dualSIM, zdecydowanie 
szybciej zużywa baterię. Normalnie na koniec dnia miałem ok. 50–60%, 
teraz przy Dual SIM mam ok. 20%, a w większości przypadków kończę 
z czerwonym kolorem na baterii.

Czy Apple Watch LTE zastąpi telefon?
To jest pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. I tak, i nie. Po pierw-
sze, o czym wspominałem już wcześniej w tekście, Apple Watch LTE 
opiera się o plan z danymi. Nie odbierzemy SMS-ów (problematyczne na 
przykład przy weryfikacji SMS-em z banku). Możemy spokojnie dzwo-
nić i rozmawiać w trybie głośnomówiącym lub przez słuchawki BT. Jest 
to nawet wygodne. Niestety, choć jak wspominałem zegarek opiera się 
o plan z danymi, to nie możemy liczyć na wiadomości Push z naszych 
ulubionych aplikacji – 95% z nich nie będzie przychodzić. Może być to 
uciążliwe albo… może być fajnym cyfrowym detoksem, o którym pisze 
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w tym numerze Michał Śliwiński. Dodatkowo kwestia baterii jest niewąt-
pliwie ważnym argumentem za telefonem vs. Apple Watch.

Dla kogo jest Apple Watch z LTE?
Apple Watch z LTE to ciekawa propozycja przede wszystkim dla aktyw-
nych osób. Dla takich, które chciałyby uprawiać sport lub jogging jedynie 
z zegarkiem. Otworzą sobie zdalnie dom dzięki HomeKit, po drodze zro-
bią zakupy dzięki Apple Pay, a w trakcie treningu będą korzystać z Apple 
Music. Apple Watch z LTE to też dobra opcja, jeśli użytkownik zapomni 
zabrać iPhone’a z domu lub z pracy lub jeśli wyładuje mu się bateria. Nadal 
ma kontakt z rodziną i przyjaciółmi właśnie przez zegarek.

Czy Apple Watch z LTE (nieważne jaki) jest dla Ciebie? Opcja treningów 
z samym zegarkiem jest bardzo atrakcyjna, ale czy warta dopłaty ok. 
450 złotych plus zwiększenia abonamentu? Musisz sobie sam odpowie-
dzieć na to pytanie.

Czy Apple Watch LTE zastąpi telefon?

To jest pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. I tak, i nie. 

Po pierwsze, o czym wspominałem już wcześniej w tekście, Ap-

ple Watch LTE opiera się o plan z danymi. 
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Zegarki Samsunga zawsze wzbudzały moją sympatię. Nie dość, że 
mają świetnie zoptymalizowany system, to na dodatek wyglądają… 
zwyczajnie. Galaxy Watch nie jest wyjątkiem – to duży, sportowy 
zegarek, który umie łączyć się z siecią komórkową.

Samsung Galaxy Watch LTE
 – telefon zostaje w domuPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Samsung Galaxy Watch LTE – telefon zostaje w domu  |  Paweł Hać
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Smartwatch od zawsze był dodatkiem do telefonu, rozszerzającym jego 
funkcje i uwalniającym od częstego spoglądania na ekran. Dodanie do 
tego urządzenia modułu LTE nie czyni go, co prawda, samodzielnym, ale 
pozwala jeszcze rzadziej sięgać po smartfona. W nowym zegarku Sam-
sunga jest to największa i, szczerze mówiąc, jedyna zauważalna nowość. 
Konstrukcja Galaxy Watcha nie odbiega od standardu, do jakiego przyzwy-
czaiły nas modele Gear S2, S3 czy Sport. Mamy więc okrągły ekran, obraca-
jący się bezel, dwa przyciski funkcyjne na prawej krawędzi, a także czujnik 
tętna na dekielku. Kopertę zrobiono ze stali nierdzewnej, a w testowanym 
przeze mnie modelu w rozmiarze 46 mm jest ona srebrna. W mniejszych 
wersjach może być czarna lub różowozłota. Bezel jest dość płaski, przez 
co trudniej go obrócić niż w poprzednich modelach, wciąż jest jednak 
wygodny. Ekran osadzono w głębi obudowy, przez co niełatwo go zaryso-
wać. Pasek zegarka zrobiono z gumy, nie podrażnia ona skóry ani szcze-
gólnie mocno się nie brudzi. W razie potrzeby można wykorzystać inny 
pasek o szerokości 22 mm. Jedynym odstającym jakościowo elementem 
jest dekiel koperty – jest plastikowy, w przeciwieństwie do pozostałych 
części. Zegarek jest ogromny i przez to pasować będzie tylko na szerokie 
nadgarstki, waży sporo (63 g, nie licząc paska), a do tego jest gruby, stąd 
mocno odstaje od nadgarstka. Jest też mniejsza wersja w rozmiarze 42 mm 
i jestem przekonany, że będzie on popularniejszy. Galaxy Watch bardzo 
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przypadł mi do gustu, przypomina mocno Gear S3 Frontier, choć jest od 
niego zgrabniejszy.

Zegarek pracuje na znanym z poprzednich modeli systemie Tizen. Działa 
płynnie, jest też dość intuicyjny, nawet dla osób, które korzystają z niego 
po raz pierwszy. Interfejs bazuje na ekranach widżetów, pomiędzy którymi 
przełączamy się, obracając bezel, a także ekranach powiadomień dostęp-
nych w ten sam sposób. Na zegarku można instalować nowe cyferblaty 
i aplikacje ze sklepu Samsunga, do dyspozycji mamy około 1,5 GB (prze-
strzeń można wykorzystać też na muzykę). Urządzenie stawia mocno na 

fitness, ma wbudowany GPS, który błyskawicznie łapie 
sygnał (wystarczy od kilku do kilkunastu sekund) i jest 
dokładny. Ponadto liczy kroki (w porównaniu do Apple 
Watcha rejestruje ich od 5–8% mniej) i monitoruje sen. 
Do tej ostatniej funkcji mam sporo zastrzeżeń – zegarek 
ani razu nie zarejestrował poprawnie mojego snu, za to 
uznawał za niego siedzenie na kanapie i czytanie książki 
(nie, nie przysypiałem przy niej). Wydaje mi się, że to 
kwestia błędu w oprogramowaniu (reset nie pomógł) 
bądź tego konkretnego egzemplarza, bo w poprzednich 
smartwatchach Samsunga, które testowałem, ta funk-
cja działała bez najmniejszych zastrzeżeń. W systemie 
pojawiło się kilka drobnych nowości pokroju tarcz czy 
dźwięku tykania, nie mają one jednak żadnego wpływu 

na funkcjonowanie urządzenia. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, odsyłam 
do recenzji Gear Sport czy Galaxy Gear S3 – w nich opisywałem Tizen szerzej.

Główną zmianą względem poprzedników jest wprowadzenie LTE, przez co do 
jego działania niezbędna jest sieć obsługująca karty eSIM. W Polsce obecnie 
oferuje je tylko Orange i to właśnie w tej sieci działał testowany egzemplarz. 
Ponadto, nie da się obecnie aktywować eSIM za pomocą iPhone'a (zegarek da 
się z nim tylko sparować) – korzystałem z Samsunga Galaxy A8. Proces akty-
wacji karty jest bardzo prosty, aczkolwiek w przypadku korzystania z telefonu 
z Dual SIM należy wyłączyć drugą kartę podczas pierwszej aktywacji (jeśli 
jest aktywna, proces aktywacji eSIM na zegarku jest przerywany). Wystarczy 
pobrać aplikację Samsung Wearable, włączyć zegarek, a następnie wybrać go 
z listy i przejść przez kilka ekranów konfiguracji. Aktywacja eSIM ogranicza 

Konstrukcja Galaxy 

Watcha nie odbiega od 

standardu, do jakiego 

przyzwyczaiły nas modele 

Gear S2, S3 czy Sport.
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się do zeskanowania telefonem wygenerowanego przez operatora kodu QR 
(można go samodzielnie znaleźć na stronie, w swoim profilu klienta) oraz 
przepisania otrzymanego SMS-em kodu. Od tej chwili zegarek jest przypisany 
do naszej karty SIM, można na nim korzystać z transmisji danych, a także 
z połączeń i SMS-ów. Włączenie LTE nie jest równoznaczne z działaniem 
zegarka w sieci komórkowej przez cały czas – wciąż do komunikacji wykorzy-
stuje w pierwszej kolejności Bluetooth, a gdy straci połączenie z telefonem, 
przełącza się na Wi-Fi. Dopiero gdy nie może znaleźć smartfona, uruchamia 
LTE (i to z około minutowym opóźnieniem, by oszczędzić baterię).

Co daje eSIM w zegarku? Okazuje się, że całkiem dużo, zwłaszcza jeśli spę-
dzamy dużo czasu aktywnie. Podstawową zaletą jest możliwość wyjścia na 
trening bez telefonu, bo z Galaxy Watcha można dzwonić nie tylko wtedy, gdy 
jesteśmy poza zasięgiem smartfona, ale i w momencie, gdy ten jest wyłączony 
(mamy więc zapasowy telefon, jeśli główny się rozładuje). Biorąc pod uwagę 
to, jak dobrym sportowym zegarkiem jest Galaxy Watch, jest to mocny argu-
ment. Ponadto zyskujemy wygodę dostępu do internetu zawsze – w zegarku 
aktualizują się dane aplikacji pokroju pogody, maila czy newsów (standardowo 
zainstalowany jest Flipboard), da się też słuchać muzyki online, a nawet prze-
glądać internet (mniej wygodnie jest tylko na niedotykowym Kindle). Jeśli 
zdecydujemy się wygenerować eSIM dla karty, której używamy wyłącznie do 

Z Galaxy Watcha można 
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transmisji danych, na przykład w modemie lub tablecie, to zegarek pozwoli 
odebrać wszelkie SMS-y z kodami czy wykorzystać przypisany do niej limit 
połączeń głosowych. Korzystanie z LTE ma swoją cenę – bateria znika zauwa-
żalnie szybciej, choć różnica nie jest olbrzymia. Standardowo zegarek wytrzy-
mywał mi od trzech do czterech dni bez ładowania, korzystałem przez ten 
czas z GPS przez około 30 minut, nie włączałem Always-On Display ani też 
nie słuchałem z niego muzyki. Przez ten czas bywał w trybie LTE po około 
godzinę–dwie dziennie. Podczas weekendowego wyjazdu wytrzymał mi trzy 
pełne dni, ale w trybie LTE był przez mniej więcej dzień (bo rozładował się 
telefon, z którym był sparowany). Nie zdejmowałem go też na noc. To bardzo 
dobry wynik, szczególnie w porównaniu do konkurencyjnych smartwatchy. Na 
dodatek Galaxy Watch szybko się ładuje – wystarczy około 2,5 godziny, by cał-
kowicie rozładowaną baterię doładować do pełna.

Zegarki Samsunga są jednymi z najbardziej udanych smartwatchy na 
rynku. Galaxy Gear nie jest rewolucyjny, ale wprowadza ważne udogodnie-
nie – stał się jeszcze bardziej niezależny od telefonu dzięki modułowi LTE. 
Używanie go wiąże się ze zwiększonym zużyciem baterii oraz dodatkowym 
kosztem utrzymania eSIM. Potencjał sieci komórkowej w zegarku wyko-
rzystają przede wszystkim te osoby, które używają go jako sprzętu sporto-
wego, ale też ci, którzy nie noszą ze sobą na co dzień telefonu (bo jest to na 
przykład komórka służbowa). Uważam, że Samsung dobrze poradził sobie 
z implementacją tego rozwiązania, zwłaszcza że bazował na urządzeniu, 
które rozwijał przez lata, a moduł LTE jest w nim jedyną istotną nowością.
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Mimo wielu rozwiązań multiroom, które w szybkim tempie zalewają 
rynek, nie ma drugiego tak bardzo rozbudowanego systemu łączącego 
tak dużą liczbę urządzeń, co MusicCast. Wyobrażacie sobie minę 
pradziadka, który widzi grający fortepian, który jest sterowany za 
pomocą telefonu?

Yamaha 
– MusicCast 2.0

Yamaha – MusicCast 2.0  |  Jarosław Cała

JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka
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Jeśli jakiś cudem w końcu udałoby się rozwiązać zagadkę podróży w czasie 
i moglibyśmy za pomocą samochodu, kapsuły czy po prostu magicznego 
przycisku na naszym Apple Watchu przenieść się do przeszłości i spotkać 
z naszymi przodkami, to mam już nawet pomysł na tę podróż. Zabrałbym 
ze sobą urządzenia muzyczne, żeby pokazać mojemu pradziadkowi, jak 
wielki postęp technologiczny zrobiliśmy przez te lata. Nawet już wiem, 
na podstawie jakiego systemu bym to zrobił. Najlepszym kandydatem do 
takiej misji są rozwiązania MusicCast od Yamaha. Dlaczego? Odpowiedź 
jest prosta. Mimo wielu rozwiązań multiroom, które w szybkim tempie 
zalewają rynek, nie ma drugiego tak bardzo rozbudowanego systemu 
łączącego tak dużą liczbę urządzeń, co MusicCast. Wyobrażacie sobie minę 
pradziadka, który widzi grający fortepian, który jest sterowany za pomocą 
telefonu? A co, jeśli do tego fortepianu dołożymy gramofon z takimi 
samymi funkcjami i za pomocą jednego programu będziemy mogli wybrać, 
w którym pokoju chcemy odbierać na głośniku dźwięk z tych urządzeń? 
Oczywiście, te wszystkie możliwości działają bezprzewodowo! Myślę, że 
pradziadek mógłby się po tym nie pozbierać. Ogrom możliwości systemu 
stworzonego przez Japończyków jest niebywały i wielokrotnie mogliście 
o tym przeczytać na łamach iMagazine. 

Absolutnie wszyscy znają firmę Yamaha, ale nie wszyscy wiedzą, jak 
bardzo ten producent wpłynął na domowe sprzęty Hi-Fi. 
W latach osiemdziesiątych Yamaha wprowadziła 
na rynek pierwszy procesor DSP-1 
i narodziło się kino 
domowe. 

SPRZĘT 62



Na początku XXI wieku Japończycy zaprezentowali pierwszy na świecie 
soundbar, dzięki któremu powstała nowa kategoria głośników. Yamaha jako 
pierwsza w 2006 roku pokazała również amplituner sieciowy, a ta funk-
cja wywołała na runku prawdziwą rewolucję. Ta wzmianka to tylko część 
sukcesów japońskiego producenta. Yamaha w swojej historii miała takie 
produkty, które można powiedzieć, że zaliczyły tzw. falstart. Swoimi możli-
wościami wyprzedzały epokę i nie znalazły w tamtych czasach odbiorców, 
ponieważ było jeszcze zbyt wcześnie. Takim projektem był właśnie Music-
Cast, który zadebiutował już w 2003 roku, jako pierwszy na świecie bez-
przewodowy system audio. Szesnaście lat później systemy tego typu stają 
się powoli standardem i wszyscy producenci na rynku starają się wprowa-
dzać możliwości odtwarzania dźwięku w dowolny sposób w całym domu. 

Zanim przedstawię Wam nowości, jakie Yamaha dla nas przygotowała, to 
może warto przypomnieć, czym właściwie jest MusicCast. W głównej mie-
rze to rozbudowana aplikacja, która umożliwia nam konfigurację urządzeń 
i w późniejszym etapie sterowanie nimi oraz integrację z zewnętrznymi 
dostawcami muzyki. Samo opakowanie sprzętu od Yamaha zdradza już 
naprawdę dużo. Moją wyjściową bazą do tego tekstu są dwa głośniki ści-
śle związane z rodziną MusicCast. Modele MusicCast 20 i MusicCast 50 
pozwolą mi raz jeszcze przyjrzeć się tej utalentowanej rodzinie. 
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Wróćmy do tego, co zdradza samo opakowanie tych produktów. Chodzi 
mi o logo partnerów wypisanych na urządzeniach Yamaha. Spotify, Tidal, 
Pandora, Napster, Deezer, SiriusXM, Qobuz, a dodatokwo napisy typu: 
Wi-Fi Certified, Works with Apple AirPlay czy Bluetooth. Oczywiście w tym 
wszystkim jest jeszcze mnóstwo internetowych stacji radiowych. Olbrzy-
mia integracja to jedna z najważniejszych cech MusicCast. Yamaha posta-
rała się, żeby zintegrować jak najwięcej platform, a założeniem japońskiego 
producenta było stworzenie tak rozbudowanego systemu, który łączy ze 
sobą absolutnie każdy sprzęt związany z muzyką. Nasz dom ma zamienić 
się w jeden organizm, zintegrowany ze sobą tak samo, jak ciało człowieka. 
MusicCast stało się największą na świecie marką network audio. Kompletne 
rozwiązanie dla domu, które połączy wszystko, od soundbarów, przez Hi-Fi 
Audio i Amplitunery AV, do głośników aktywnych i Desktop Audio. Bagatel-
nie łatwe w użyciu i odpowiadające każdemu, dzięki prostej aplikacji. 

Muzyka, jaką usłyszmy w naszym domu w każdym pomieszczeniu, może 
być odtwarzana z dowolnego źródła. Duża w tym zasługa bardzo rozbu-
dowanych aplitunerów połączony oczywiście z MusicCast. Dzięki temu 
dźwięk z telewizora, gramofonu czy nawet fortepianu może zostać stre-
amingowany do każdego pomieszczenia, gdzie znajduje się jakiś głośnik. 
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Każdy z domowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki, 
niezależnie od pozostałych użytkowników systemu. Można również utwo-
rzyć grupę, aby ta sama muzyka była odtwarzana w kilku pomieszczeniach. 
Wszystko to niezależnie od tego, czy źródłem jest serwis strumieniowy, 
czy np. serwer NAS.  Do tej pory nasze źródło wybierane było w aplikacji, 
to ona była mózgiem łączącym wszystkie kończyny. Yamaha postanowiła 
udowodnić, że nawet niebo nie jest już limitem. Dlatego 28 marca wpro-
wadziła bardzo duży update dla rodziny MusicCast. Dla nas, nadgryzionych 
fanów, jej najważniejszym czynnikiem jest zbawienny AirPlay 2, co w przy-

padku urządzeń Apple tworzy nam całkowicie nową, 
niesamowitą integrację ze sprzętami Yamaha. 

Każdy, kto nie do końca przekonany był do samej 
aplikacji MusicCast, teraz będzie mógł się od niej 
„uwolnić”. Multiroom staje się wbudowany w kla-
syczne odtwarzanie napisane przez Apple. Za 
pomocą AirPlay 2 możemy wysyłać muzykę do kilku 
urządzeń jednocześnie, a nie tak, jak w pierwszej 
wersji AirPlay, kiedy połączenie było możliwe tylko 
1:1. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że dzięki temu 
nasz ekosystem może opierać się nie tylko na jed-
nym producencie, a multiroom połączyć z każdym 
sprzętem obsługującym AirPlay 2. Wracając do samej 
Yamahy, to nie koniec niespodzianek, bo przecież 
AirPlay 2 daje nam zdecydowanie więcej możliwości. 
Po aktualizacji możemy również odbierać i wykony-
wać połączenia telefoniczne w trakcie odtwarzania, 

co wcześniej było niestety niemożliwe. Strasznie denerwowało to, że każde 
połączenie przerywało odtwarzanie na danym urządzeniu. 

Sporą zmianę odczujemy w momencie, kiedy korzystamy z Apple Music, 
ponieważ w końcu można „porozmawiać” z Siri i nasze słowa nie zostaną 
bez odpowiedzi. Jeśli mamy ochotę puścić żonie nową płytę Solange 
w łazience, to wystarczy poprosić o to Siri. Korzystanie z Siri nie kończy 
się tylko na Apple Music. Dzięki aktualizacji od teraz można ustawić sobie 
skróty Siri w aplikacji MusicCast, a wtedy każde urządzenie może mieć wła-
sne presety. W praktyce wygląda to tak, że możemy ustawić dane źródło, 
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np. Tidal, odpowiednią głośność oraz tryb dźwięku i zapisać takie usta-
wienie jako własny preset, nazywając go, jak tylko chcemy. W taki sposób 
będziemy mogli powiązać swój preset ze skrótami Siri i jeszcze szybciej 
– ustnie wywołać dane ustawienie. Cała operacja może być widoczna jako 
widget na jednym z ekranów naszego iPhone’a. Oprócz najważniejszego 
dla nas, czyli aktualizacji urządzeń do AirPlay2, Yamaha przygotowała jesz-
cze niespodziankę w postaci Asystenta Google. Można będzie głosowo 
włączyć/wyłączyć urządzenie, zmienić źródło, ustawić głośność, linkować 
w grupę MusicCast. Na początku oczywiście te funkcje dostępne będą 
w języku angielskim, ale, jak obiecuje producent, kolejne języki będą suk-
cesywnie dodawane, w tym również polski. Miejmy nadzieję, że nasz język 
szybko zostanie zaadaptowany, a to z uwagi na obecność asystenta Google 
w języku polskim. Asystent Google staje się zatem drugim asystentem 
głosowym po Amazon Alexa, za pomocą którego można sterować urzą-
dzeniami Yamahy.         Aktualizacja ta dotyczy wszystkich urządzeń Music-
Cast, również tych „starych”, pierwszej generacji ze starszym chipsetem. 
Myślę, że teraz nie tylko ja zabrałbym sprzęty z rodziny MusicCast w podróż 
w czasie. Nie ma lepszego systemu, aby w spektakularny sposób pokazać 
postęp w sprzęcie audio, jaki świat poczynił, na przełomie, powiedzmy, 
50 lat. Po raz kolejny Yamaha udowadnia, że innowacja w domowym Hi-Fi, 
to ich świat, który sami kreują.
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Bose to marka, która wielu osobom kojarzy się bardzo dobrze, wręcz 
jako synonim jakości. Ja powiem szczerze: nigdy za tą marką nie 
przepadałem. Tym bardziej cieszę się, że jeden z ich najnowszych 
produktów trafił do mnie do testu.

Bose Home Speaker 500 NORBERT CAŁA
@norbertcala

Bose Home Speaker 500  |  Norbert Cała
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Bose Home Speaker 500 to domowy głośnik, 
który jest odpowiednikiem HomePoda. Ma 
nawet dość podobny kształt i wielkość. Jest 
jednak odrobinę wyższy i bardziej owalny niż 
okrągły. Został też wykonany z innych mate-
riałów. Home Speaker 500 stworzono prawie 
w całości z aluminium. Możemy go nabyć 
w dwóch kolorach, srebrnym lub czarnym. 
Według mnie lepsza jest wersja czarna, a to 
dlatego, że z przodu umieszczono kolorowy 
wyświetlacz, który ma czarną ramkę i w wer-
sji srebrnej za bardzo się odcina od wyglądu 
samego urządzenia. Wersja czarna wygląda 
natomiast bardzo elegancko, w końcu wia-
domo, czarny wyszczupla.

Zupełnie subiektywnie, według mnie, 
wygląda gorzej niż HomePod, ale dusza 
gadżeciarza mówi mi, że ten dość duży 
wyświetlacz jest naprawdę fajny. Zobaczycie 
na nim logo stacji radiowej, której aktualnie 
słuchamy lub okładkę albumu ze Spotify. 
W trybie czuwania może się tam wyświetlać 
godzina. W HomePodzie, pozostańmy przy 
tych porównaniach, praktycznie nie ma przy-
cisków; w Home Speaker 500 mamy górny 
panel, na którym znalazło się ich kilkanaście. 
Sześć z nich to przyciski programowalne, któ-
rym możemy przypisać wybrane przez nas 
funkcje. Może być to ulubiona stacja w inter-
netowym radiu TuneIn lub Playlista w Spotify. 
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Niestety, nie ma wbudowanej obsługi Apple Music. 
Oprócz wspomnianego TuneIn i Spotify mamy 
jeszcze wsparcie dla Deezera i mało popularnych 
w Polsce Amazon Music oraz SiriusXM. Każdy z tych 
serwisów jest obsługiwany bezpośrednio na urzą-
dzeniu. Czyli na przykład po przypisaniu stacji radio-
wej lub playlisty do przycisku, nie potrzebujemy 
już potem telefonu do uruchomiania odtwarzania. 
Wszystkich ustawień dokonujemy z nowej aplikacji 
Bose Music. Jeśli jesteśmy konserwatywni i używamy 
do odtwarzania muzyki iPodów, to możemy też pod-
piąć się przez wejście AUX mini Jack oraz Bluetooth.

Co więc głośnik bez wsparcia dla systemów Apple robi w naszej redakcji? 
Kilkanaście dni temu nowa wersja oprogramowania przyniosła wsparcie 
AirPlay 2 dla nowych produktów Bose. Oprócz soundbara to właśnie Home 
Speaker 500 dostał taką nowość. Chyba nie muszę tłumaczyć, jakie to daje 
możliwości Apple Userom. Od teraz ten głośnik może stać się częścią sys-
temu multiroom, w którym będzie mógł grać obok HomePoda czy choćby 
głośników Bang&Olufsen. AirPlay 2 pozwoli też bezproblemowo odtwarzać 
na nim muzykę z Apple Music.

Zobaczycie na nim logo 
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Ostatnia aktualizacja przynosi także wsparcie dla Google Asystenta; to 
drugi oprócz Amazon Alexa asystent, jaki mamy w tym głośniku. Nie-
stety, żaden z tych asystentów nie działa na głośniku Bose w naszym 
regionie. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i Google Asystent, który 
komunikuje się w naszym języku, zawita na to urządzenie. Myślę, że 
bardzo ważna dla wielu osób dbających o własną prywatność będzie 
informacja, że przyciskiem na górnym panelu da się wyłączyć mikro-
fon, jedno dotknięcie i już pracownicy Amazona nie będą mogli sobie 
opowiadać w formie żartów o naszych domowych kłótniach. Wyłączony 
mikrofon jest sygnalizowany przez zapalenie się na czerwono jego ikonki 

pod przyciskiem. Jeśli już asystenci głosowi będą 
aktywni w naszym kraju, to rozpoznawanie mowy 
będzie bardzo dobre, a to dzięki wbudowanym 
ośmiu mikrofonom i specjalnemu algorytmowi, 
który mimo grającej muzyki rozpozna nasz głos.

Jak wspomniałem, do obsługi głośnika potrzebu-
jemy nowej aplikacji Bose Music. To tam pode-
pniemy głośnik do naszej sieci domowej i potem go 
skonfigurujemy. Aplikacja cierpi jednak na choroby 
wieku dziecięcego. Sam proces konfiguracji bywa 
lekko uciążliwy.
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Bose to niewątpliwie marka premium, dla której jakość 
dźwięku jest bardzo ważna. Home Speaker 500 ma 
bardzo ciekawą konstrukcję. Mamy tu bowiem dwa 
stworzone bez Bose 2,5-calowe, pełnozakresowe prze-
tworniki muzyczne grające w prawo i lewo. Czyli jest 
to jeden z nielicznych na rynku głośników bezprze-
wodowych, w których możemy liczyć na separację 
kanałów stereo bez konieczności zakupu drugiego 
głośnika. Audiofile prawdopodobnie nie będą do tego 
przekonani, ale tutaj naprawdę da się usłyszeć dźwięk 
stereo. Zdecydowanie mamy tu najszerszą w klasie 
scenę muzyczną, bardzo dobrze wypada też jakość 
dźwięku. Ten głośnik ma bardzo charakterystyczne dla 
Bose metaliczne tony wysokie. Nie są jednak męczące 
i dobrze sprawdzą się w prawie każdym rodzaju muzyki, 
może jedynie klasyka nie będzie dla tego głośnika 
idealna. Rewelacyjne wrażenie robi środek dźwięku, 
jest bardzo dynamiczny i precyzyjny. Nie brakuje mu 
też mocy i ten mały głośniczek da sobie radę w nawet 
dużym salonie. Lekki niedosyt czuję w tonach niskich, 
brak im trochę ciepła i głębi. Nie dało się jej uzyskać 
bez specjalnego głośnika niskotonowego.

Niestety, Home Speaker 500 ma też wady, nie wystarczy 
na niego 500+, no, chyba że mamy czwórkę dzieci. W ofi-
cjalnym sklepie Bose kosztuje on 1999 złotych, czasem 
w sieci daje się wyszukać oferty niższe o 200 złotych. 
HomePod jest wiec tańszy o 500 złotych. Drugą wadą 
jest jak na ten moment brak wsparcia dla asystentów 
głosowych w naszym języku. To jednak może szybko się 
zmienić i, za sprawą Google Asystent, Bose może zacząć 
rozumieć nasz język. Stanie się to na pewno szybciej, niż 
pojawi się polska Siri. Na ten moment Home Speaker 
500 to najlepiej grający smartgłośnik na rynku.

Ocena iMagazine     
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W tym numerze iMagazine pokażę takie słuchawki, za które nie będę się 
wstydził, a przy okazji nie powinno być kłótni o domowy budżet. Audio-
Technica od dawna oferuje produkty idealnie wpisujące się w każde słowo 
napisane w tym wstępie. Umówmy się, nie spotkamy ich w muzeum sztuk 
pięknych, a nasze serce nie zabije mocniej, gdy ujrzymy je na sklepowej 
witrynie, ta konstrukcja jednak, dzięki swojemu klasycznemu podejściu, 
może znaleźć sporo odbiorców.

Audio-Technica 
– ATH-M50xBT

Audio-Technica – ATH-M50xBT  |  Jarosław Cała

JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka
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Bardzo często dostaję prośbę, bym polecił jakieś słuchawki, które spełnią 
sporo wymogów, a przy okazji nie będą bardzo drogie. Przyznaję, że nie 
jest to łatwe zadanie, bo większość rzetelnie grających i funkcjonalnych 
słuchawek kosztuje właśnie miliony monet, ale oczywiście nie ma rzeczy 
niemożliwych. W tym numerze iMagazine pokażę takie słuchawki, za które 
nie będę się wstydził, a przy okazji nie powinno być kłótni o domowy 
budżet. 

Audio-Technica od dawna oferuje produkty idealnie wpisujące się w każde 
słowo napisane w tym wstępie. Umówmy się, nie spotkamy ich w muzeum 
sztuk pięknych, a nasze serce nie zabije mocniej, gdy ujrzymy je na sklepo-
wej witrynie, ta konstrukcja jednak, dzięki swojemu klasycznemu podej-
ściu, może znaleźć sporo odbiorców. Model ATH-M50xBt ma wszelkie 
cechy słuchawek kompletnych, które sprawdzą się w praktycznie każdej 
sytuacji, przy czym zapłacimy za nie tylko 888 złotych, co jest niezwykle 
uczciwą ceną. 

Nowe dziecko AT nie jest wcale takie nowe, ta konstrukcja tzw. pięćdzie-
siątek, bowiem to klasyk nad klasykami i chyba najbardziej rozpoznawalna 
„twarz” z całej historii producenta. 
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Jak wiadomo, wygranego składu się nie zmienia, a jedynie wprowadza 
modyfikacje i takim właśnie podejściem kierował się japoński producent, 
a ja jedynie mogę z aprobatą podnieść kciuk w górę. Niech Was nie zwie-
dzie plastikowe wykonanie, dajcie im szansę i dokładniej przyjrzyjcie się 
wszystkim szczegółom. 

Słuchawki mają trzy cechy, dzięki którym sprzedaż 
może być zaskakująco wysoka. Pierwsza z nich to 
szeroki i bardzo wygodny pałąk wykończony miękką 
skórą. Takie rozwiązanie przedłuża o lata świetlne 
możliwość długiego słuchania w każdych warunkach. 
Pięknym smaczkiem jest wielki, niezwykle klasyczny 
napis „Audio-Technica” na górze pałąka. Drugą 
sprawą, również ściśle związaną z wygodą, są nausz-
niki. Ogromne, poradzą sobie chyba z każdą parą 
uszu, które nie będą uciskane w żadnym miejscu. 
Ostatnią z trzech najważniejszych cech jest system 
składania i obracania wspomnianych nauszników. 
Przyznaję, że ta cecha to mój faworyt. Kiedy tylko 
zacząłem bawić się tym systemem i sprawdzać jego 
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możliwości, od razu przypomniałem sobie 
czasy za gramofonami i aż nie wytrzymałem, 
podłączając je do miksera. W bardzo prosty 
sposób składają się i dowolnie obracają, co 
daje sporo możliwości i każdy, kto grał, ten 
wie, o czym mówię. Szkoda tylko, że Audio-
-Technica nie pomyślała o takim zastosowa-
niu i do zestawu nie dorzuciła przejściówki na 
większego Jacka, która w większości przypad-
ków jest obowiązkowa przy podłączeniu pod 
mikser. 

Elastyczna forma składania ma oczywiście 
również nieoceniony wpływ na ich trans-
portowanie. Mówimy tu o sporym sprzęcie 
z 40-milimetrowym przetwornikiem, dużym 
pałąkiem i jeszcze większymi nausznikami, 
a więc z ergonomią nie powinno im być 
po drodze. Jest jednak inaczej i ten model 
z dołączonym miękkim pokrowcem może 
sprawdzić się nawet w dalekich podróżach. 
Tym bardziej, że nowe „pięćdziesiątki” 
stworzono z myślą o mobilności i wygo-
dzie. Dlatego jedną z najważniejszych ich 
cech jest bez wątpienia bezprzewodowość 
oparta o Bluetooth 5.0. Cały projekt ATH-
-M50xBT jest takim kompromisem między 
bardzo klasycznym podejściem do formy 
słuchawek a nowoczesnymi rozwiązaniami 
ułatwiającymi życie. Oprócz wspomnianej 
bezprzewodowości producent wcisnął w tę 
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konstrukcję jeszcze kilka „bajerów”. Na lewym nauszniku mamy cały 
„kokpit”, gdzie mieszczą się złącza na przewody USB i Jack oraz podsta-
wowe przyciski sterujące. 

Raczej konserwatywna do tej pory Audio-Technica w tym modelu trochę 
poszalała i również w lewym nauszniku ukryła jeden dotykowy przycisk. 
Ta ukryta niespodzianka uruchamia asystenta Siri bądź Google. Serio, 

szacun, nie spodziewałem się tego po AT i uważam, 
że jeśli chodzi o dotykowe panele na słuchawkach, 
to ten jeden przycisk jest zdecydowanie wystar-
czającym szaleństwem. Trzeba przyznać, że z każdą 
chwilą te słuchawki zyskują w oczach i uszach. 
Przede wszystkim widać, że przy projektowaniu 
ATH-M50xBT było sporo wyczucia i pomysłu na nie. 

Prawie zacząłem podsumowanie, a zapomnia-
łem o dźwięku, a chyba to dosyć ważne, prawda? 
Wróćmy do tego, co napisałem w poprzednim 
zdaniu, pomysł i wyczucie znowu ciśnie się na kla-
wiaturę. Wyważony dźwięk, który z jednej strony 
nie będzie drażnił wyrachowanego słuchacza, ale 
z drugiej strony nie zanudzi młodocianego fana 
efektów specjalnych. Uniwersalność gatunkowa 
z nutką podbicia basowego zawsze zrobi robotę 
i Japończycy dobrze wiedzieli, co robią. Oczywiście 
słychać ten kompromis cenowy, który odbija się na 
scenie słuchawek, ale to wszystko jest w granicach 
rozsądku, a nawet powiedziałbym, że wychodzą 
na zdecydowany plus w zderzeniu ceny z jakością. 

Taka sytuacja rzutuje na średnicę, która jest nieco mało wyczuwalna, 
ponieważ w większości utworów zdominował ją wyrazisty dół. Trochę 
mnie to zdziwiło, bo jednak ten producent często szedł raczej w górę 
niż w ciepły dół. Chyba czuć jakiś nowy profil nastawiony na młodszego 
odbiorcę. Kolejny raz podkreślę, że w tej cenie to zrobili niesamowi-
cie dobrą robotę i wyważenie wszystkiego jest wręcz genialne. Przede 
wszystkim te słuchawki w żadnym aspekcie nie męczą słuchacza, co 
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uważam za duży sukces. Każdy kolejny przesłuchany numer, album, 
kolejna godzina, nakręca coraz to lepszą moją ocenę ATH-M50xBT. 

Audio-Technica przedstawia te słuchawki jako świetny wybór do studia, 
co jest, moim zdaniem, przesadą, ale wiem, o co im chodziło i rozumiem. 
Ten model może być świetnym i niedrogim uzupełnieniem dla ludzi zwią-
zanych z muzyką. Jedną parą słuchawek możemy sobie załatwić wyjście 
z domu na miasto, rozmowę telefoniczną przez wbudowany mikrofon 
oraz długi odsłuch na jednym ładowaniu (około 40 godzin). Jeśli dla kogoś 
muzyka jest pracą, to też da sobie z nimi radę, przy graniu imprezy bądź 
mozolnym i długim przesłuchiwaniu np. sampli. Na profesjonalny master 
to jednak oczywiście za mało, a głównie wpływają na to nieco przery-
sowane, podkręcone niskie częstotliwości. Zakończyć mogę tylko odpo-
wiedzią na pytanie, które zaczęło ten tekst. Teraz, jeśli ktoś zapyta mnie 
o dobre słuchawki, które spełnią wiele wymagań i nie będą dużo koszto-
wały, to moja odpowiedź brzmi Audio-Technica – ATH-M50xBT. Strasznie 
polubiłem te słuchawki i coś czuję, że z trudem zniosę rozłąkę. 

Audio-Technica – ATH-
M50xBT  

 Dane techniczne:
• Typ: Nauszne 
• Przeznaczenie: Uniwersalne 
• Impedancja (Ω): 38 
• Pasmo przenoszenia (Hz): 

15–8,000 
• Czułość (dB/V): 99 dB 
• Długość przewodu (m): 1.2 m 
• Konstrukcja: Zamknięta 
• Złącze: 3,5 mm (mini Jack)

Cena:  888 PLN
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Duże, nauszne słuchawki odwzorowują przestrzeń zdecydowanie 
najlepiej spośród wszystkich mobilnych rozwiązań, natomiast wciąż 
daleko im do zestawów kina domowego. W nowej serii produktów 
Creative postawił właśnie na ten aspekt i, choć wciąż nie jest to 
ta przestrzeń, jaką usłyszymy na głośnikach, to w SXFI Air czuć ją 
zdecydowanie lepiej, niż w jakichkolwiek innych słuchawkach.

Creative SXFI Air 
– przestrzeń, którą słychaćPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Creative SXFI Air – przestrzeń, którą słychać  |  Paweł Hać

SPRZĘT 78

http://www.twitter.com/pawelhac


Creative zawsze wyróżniało się bardzo dobrym stosunkiem ceny urzą-
dzenia do możliwości, jakie oferuje. W przypadku nowej serii słuchawek 
i przetworników SXFI jest podobnie – dostajemy sprzęt, który nie dość, 
że świetnie brzmi, to jest też bardzo dobrze wykonany i wyceniony 
półkę niżej niż podobne urządzenia. Do testu dostałem słuchawki SXFI 
Air, wyposażone w Bluetooth 4.2 (niestety bez aptX), mini Jack, ale też 
gniazdo microSD i port USB-C do ładowania. Do ich wyprodukowania 
użyto materiałów wysokiej jakości. Nauszniki są plastikowe, łączy je 
metalowy, rozsuwany (ale niestety nie składany) pałąk pokryty synte-
tyczną skórą. Gąbki są grube i wygodne, świetnie przylegają do głowy 
i dobrze oddychają, zrobiono je bowiem z tkaniny przepuszczającej 
sporo powietrza. Mieszczą swobodnie całe ucho, nawet długie słuchanie 
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w ten sposób głośność (przesunięcia w górę i w dół), 
zmieniamy utwory (przesunięcia w lewo i w prawo), 
a także wstrzymujemy i wznawiamy odtwarzanie 
(podwójne stuknięcia). Nie udało się mi do tego 
niestety przyzwyczaić, uważam, że przyciski spraw-
dzają się zdecydowanie lepiej, szczególnie gdy chcę 
szybko przyciszyć dźwięk czy przeskoczyć o kilka 
utworów naraz.

Słuchawki po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do 
smartfona brzmią… przeciętnie. SXFI Air mają zinte-
growany DAC, zapamiętujący ustawienia korektora, 
a także dopasowujący dźwięk do kształtu naszych 
uszu. Najpierw trzeba je jednak zeskanować za 
pomocą aplikacji – logujemy się w niej do konta 
Creative, a następnie robimy trzy zdjęcia ucha 
(zdecydowanie prościej poprosić kogoś o pomoc). 

nie powoduje więc dyskomfortu; prędzej zaczną 
nam ciążyć na głowie (ważą 338 g). Całkiem 
dobrze izolują też od hałasu z zewnątrz i to 
w obu kierunkach (inni słyszą to, czego słuchamy, 
dopiero gdy znacząco podniesiemy głośność). 
W zestawie ze słuchawkami dostajemy mikro-
skopijny mikrofon NanoBoom, który ledwo 
wystaje z gniazda. O dziwo, bardzo dobrze 
zbiera dźwięk, choć do grania lub dłuższych 
rozmów sugeruję zamianę go na standardowy, 
z uwagi na możliwość skierowania go w stronę 
ust, a tym samym ograniczenie wychwytywania 
innych dźwięków. Creative postawił na rzadko 
spotykane sterowanie za pomocą gestów wyko-
nywanych na lewym nauszniku. Regulujemy 
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Następnie profil jest przesyłany do chmury, trzeba 
go też przetransferować do słuchawek, przez Blu-
etooth (ale da się to zrobić szybciej przewodowo, 
przez komputer). Od teraz charakterystyka brzmie-
nia powinna lekko się zmienić, choć przyznaję, że 
nie usłyszałem praktycznie żadnej różnicy. Tym, 
co zmienia odbiór dźwięku, jest ustawienie właści-
wej korekcji w drugiej aplikacji (SXFI Air Control). 
Jestem pod wrażeniem tego programu, ma świetny, 
czytelny interfejs i pozwala na wprowadzanie 
wszelkich zmian w locie. Na głównym ekranie 
wyświetla się stan baterii, odtwarzana muzyka, jej 
źródło, a także opcje sterowania słuchawkami (czyli 

W zestawie ze słuchawkami 

dostajemy mikroskopijny 

mikrofon NanoBoom, który 

ledwo wystaje z gniazda
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profil SXFI, korektor oraz oświetlenie). W przypadku trybu SXFI możemy 
go po prostu włączyć lub wyłączyć (to samo da się zrobić specjalnym 
przyciskiem na obudowie), ale już nie zmienić – do tego trzeba wyko-
rzystać osobną aplikację. Najważniejszy jest korektor, który oprócz kilku 
domyślnych trybów daje też możliwość samodzielnej, ręcznej regulacji 
brzmienia i zapisania profilu.

Ustawienia są zapisywane od razu w pamięci słuchawek, nawet więc jeśli 
je sparujemy z innym urządzeniem, będą brzmiały tak, jak to skonfigu-
rujemy. Spędziłem tu sporo czasu, bo domyślnie SXFI brzmią strasznie 
płasko i dopiero odpowiednio ustawiony korektor pozwolił mi usłyszeć 
pełnię ich możliwości. Są jeszcze świecące pierścienie wokół obu nausz-
ników – można je wyłączyć, można też ustawić, by świeciły na wybrany 
kolor. Ważną funkcją aplikacji jest zarządzanie źródłami muzyki. W przy-
padku Bluetooth czy kabla nie daje ona żadnych nowych możliwości 
względem standardowej aplikacji muzyka, inaczej wygląda to jednak po 
wybraniu karty microSD. W aplikacji mamy podgląd całej struktury kata-
logów z muzyką, które są zgrane na kartę, a tym samym możemy wybrać 
dokładnie to, co chcemy odtwarzać – jeśli sterujemy ze słuchawek, 
wszystkie utwory odtwarzane są po kolei. Jeśli zależy Wam na jakości 

SPRZĘT 82



brzmienia, to najlepsza będzie właśnie przy słu-
chaniu z tego źródła. Ponadto słuchawki obsłu-
gują nie tylko format MP3, ale też FLAC, WMA czy 
WMV. Producent deklaruje, że obsługiwane są 
nośniki o pojemności do 32 GB, ale sprawdziłem 
je z 64-gigabajtową kartą i działały prawidłowo.

Brzmienie Creative SXFI Air jest trudne do opi-
sania z kilku powodów. Zupełnie inaczej brzmią 
one w trybie SXFI niż bez niego, ponadto wiele 
zależy od źródła dźwięku i od tego, czy anali-
zuję je pod kątem jakości odtwarzania muzyki, 
czy też wrażenia przestrzeni podczas oglądania 
filmów. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że 
używam ich na trzy sposoby: słucham muzyki 
z telefonu podłączonego przez Bluetooth, oglą-
dam filmy na iPadzie, z komunikacją w ten sam 
sposób, a także słucham utworów w formacie 
bezstratnym z karty microSD. W każdym przy-
padku słuchawki bardzo dobrze odwzorowują 
dynamikę brzmienia (ta jest jednak zauważalnie 
lepsza przy odsłuchu z karty), mają też świetnie 
kontrolowaną górę, niekłującą, bogatą w detale. 
Jest to dla mnie szczególnie ważne podczas oglą-
dania filmów, gdzie odgłosy strzałów, uderzeń 
czy innych trzasków potrafią być nieprzyjemne 
przy dużej głośności. Środkowe pasma mają dużo 
detali, są odpowiednio głośne, a poszczególne 
instrumenty są od siebie wyraźnie odseparo-
wane. Bas jest głęboki i bardzo elastyczny, jeśli 
trzeba, wybrzmiewa krótko i mocno bądź też 
miękko, tworząc jedynie tło. Tym, czym SXFI Air 
się wyróżniają, jest bardzo dobre odwzorowanie 
przestrzeni – miałem wrażenie bycia wręcz oto-
czonym dźwiękiem. Czułem ją wyraźniej w trybie 
SXFI, po wyłączeniu go zyskiwałem jednak bar-
dziej szczegółowe brzmienie.

Ustawienia zapisywane 

są od razu w pamięci 

słuchawek, nawet więc 
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Creative SXFI Air są, pomimo niepozornego 
wyglądu, bardzo nowatorską konstrukcją. Szcze-
gólnie przypadła mi do gustu możliwość bardzo 
dokładnej personalizacji brzmienia i zapisy-
wania tych ustawień bezpośrednio w pamięci 
słuchawek, a także odtwarzanie muzyki z karty 
microSD. Nie jest ono może tak wygodne, 
jak Bluetooth, ale daje zdecydowanie lepszą 
jakość. Jestem też pod wrażeniem przestrzeni, 
jaką w nich słychać, szczególnie w trybie SXFI 
– szkoda jedynie, że nie da się przypisać do niego 
osobnych ustawień korektora (dopasowanych na 
przykład do oglądania filmów). Nawet bez tego, 
są to jedne z najbardziej wszechstronnych słu-
chawek, z jakimi miałem do czynienia.

Creative SXFI Air  

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5,5/6

 Plusy:
• bardzo dobra jakość dźwięku 
• dobre odwzorowanie przestrzeni 
• odtwarzanie z wielu źródeł (w tym 

z karty microSD) - możliwość konfi-
guracji brzmienia „w locie”

 Minusy:
• niewygodne sterowanie dotykowe 
• nie składają się

Cena: 700 PLN
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Do słuchania muzyki w głośnym otoczeniu niezbędne są słuchawki 
z dobrą izolacją (mogą być też bardzo głośne, ale takie rozwiązanie 
szybko przestaje się sprawdzać). Niekoniecznie jednak trzeba 
skazywać się na dokanałowe pchełki, „nauszniki” z ANC często mogą 
okazać się od nich skuteczniejsze.

Fresh N Rebel Clam ANC 
– muzyka w ciszyPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Fresh N Rebel Clam ANC – muzyka w ciszy  |  Paweł Hać

Zdjęcia: 
Michał Kołodziej
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Słuchawki z aktywną redukcją szumu (active noise cancelling) są jeszcze 
niezbyt popularne, choć ich stopniowo malejące ceny pewnie wkrótce to 
zmienią. Technologia ta pozwala zniwelować hałas otoczenia zewnętrz-
nego, przez rejestrację dźwięku z zewnątrz za pomocą wbudowanych 
mikrofonów, a następnie emitowanie przez membrany słuchawek sygnału 
o tej samej amplitudzie, ale odwróconego w fazie. W ten sposób hałas jest 
redukowany, choć nie całkowicie – w praktyce bowiem słuchawki musia-
łyby bowiem mieć mikrofony zbierające każdy dźwięk otoczenia, ważne 
jest też ponadto tłumienie pasywne (uzyskiwane dzięki odpowiedniemu 
doborowi materiałów nauszników i stopniu ich dopasowania do głowy). 
ANC sprawdza się przede wszystkim do redukcji jednostajnych dźwięków 
o niskiej i średniej częstotliwości, jakim jest na przykład szum dróg szyb-
kiego ruchu, dźwięk silnika czy hałas ulicy. Słuchawki z ANC mogą być więc 
wykorzystywane nie tylko do słuchania muzyki, ale też do samego wyci-
szenia otoczenia, by skupić się lub odpocząć.

Fresh N Rebel jest stosunkowo nową marką na naszym rynku, ale w ofercie 
ma już kilka modeli słuchawek przewodowych oraz bezprzewodowych, 
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a także inne akcesoria audio. Clam ANC są najwyższym modelem słucha-
wek nausznych tej marki, a jednocześnie jedynymi, które mają aktywną 
redukcję szumów. Ich wygląd nie odbiega znacząco od pozostałych „nausz-
ników” z oferty, wszystkie mają nietypowy, przypominający literę „D” 
pałąk, zamiast klasycznego, okrągłego. Pozostałe elementy konstrukcji to 
standard, do którego przyzwyczaili nas inni producenci: po jednej stronie 
mamy przyciski do włączania i sterowania muzyką, a także gniazdo micro 
USB, po drugiej natomiast jest przełącznik ANC i mini Jack. Oprócz tego 

po obu stronach są mikrofony do rozmów i redukcji szumów. Nauszniki są 
duże i mieszczą swobodnie całe ucho. Zrobiono je z syntetycznej skóry, 
stąd też nie oddychają najlepiej, ale dzięki dużej grubości dobrze przyle-
gają do głowy, nie cisną (choć osoby o dużych głowach mogą odczuwać 
dyskomfort, bo słuchawki należą do tych węższych). Sterowanie muzyką 
działa dość nietypowo, bo przełączanie utworów odbywa się za pomocą 
tych samych przycisków, co regulacja głośności (krótkie przyciśnięcie 
zmienia głośność, długie przełącza utwór). Podwójne wciśnięcie przy-
cisku odtwarzania powoduje natomiast ponowne wybranie ostatniego 
numeru. Nie spotkałem nigdzie takiego rozwiązania, ale da się do niego 
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przyzwyczaić. Jakość materiałów słuchawek jest na niezłym poziomie, 
zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy cenę i oferowane funkcje. Plastik 
wykorzystany w muszlach sprawia wrażenie taniego, a efekt ten potę-
gują głośne przyciski i lekkie trzeszczenie konstrukcji podczas zakładania 
i zdejmowania słuchawek z głowy. Ważniejsze dla mnie jest jednak to, że 
są wygodne i składają się, zarówno nausznikami do środka, jak i na płasko. 
Na uwagę zasługuje bateria, która według producenta wytrzymuje do 35 
godzin odtwarzania bez ANC oraz do 30 godzin z włączonym ANC. Nie 
byłem w stanie tego zmierzyć, przez około 20 godzin używania słuchawek 
z różnymi ustawieniami nie udało się mi ich rozładować.

Zazwyczaj w słuchawkach skupiam się na brzmieniu 
i to ono definiuje, jak je postrzegam. W Clam ANC 
równie istotna jest redukcja szumów, a ta wypada 
całkiem dobrze. Odcina przede wszystkim niskie 
dźwięki, bardzo dobrze radzi sobie z hałasem ulicy 
(słychać go, ale głównie wyższe dźwięki) czy przelatu-
jącymi samolotami. Gorzej radzi sobie z hałasem tele-
wizora czy kolegami z biura, rozmawiającymi głośno 
przez telefon – tu dźwięk jest ograniczony, ale nie na 
tyle, by go nie słyszeć (przestaje za to być drażniący). 

Redukcja szumów odci-
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Ponadto ANC generuje słyszalny szum, przeszkadzający w odbiorze utwo-
rów o dużej dynamice i z momentami ciszy, po włączeniu go muzyka jest 
zauważalnie spłaszczana. Podoba się mi to, że ANC można włączyć nawet 
bez uruchamiania słuchawek, aktywuje się po przesunięciu przełącznika. 
To też pułapka, bo można zapomnieć go wyłączyć, a tym samym wyczer-
pać szybciej baterię. Brzmienie Clam ANC spodoba się szczególnie fanom 
muzyki klubowej – basu jest dużo, jest miękki i przyjemny, choć często 
słychać go za mocno. Środek z kolei ma mało detali i jest zbyt cichy. Góra 
brzmi dobrze, o ile tylko nie słuchamy bardzo głośno, bo wtedy staje się 
bardzo męcząca. Przestrzeń też nie jest za szeroka, słuchawki dają wrażenie 
odsłuchu w klubie. Po podniesieniu głośności do wyższego poziomu wyraź-
nie słychać dźwięk na zewnątrz – to może być ważne dla tych osób, które 
chcą ich używać w biurze czy w komunikacji miejskiej.

Clam ANC mają szansę stać się bardzo popularnym modelem słuchawek. 
Mają bardzo dobrą baterię, są wygodne, ANC działa sprawnie, a brzmienie 
wpasowuje się w to, co oferuje większość urządzeń z tej półki cenowej. 
Tracą trochę na jakości wykonania, za to nadrabiają funkcjami – uważam, 
że warto zaakceptować gorsze materiały w zamian za ANC, które w wielu 
sytuacjach diametralnie zmienia komfort odsłuchu.

Fresh N Rebel    
Clam ANC  

• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 3/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• bardzo dobra bateria 
• wygodne 
• dobre ANC

 Minusy:
• plastik przeciętnej jakości
• ANC zauważalnie spłaszcza 

dźwięk

Cena: około 650 PLN

SPRZĘT 89



Miałem Mi 5. Potem Mi 6. Mi 8 pominąłem. Podczas tegorocznego 
MWC odbyła się europejska premiera Mi 9, którego udało mi się 
niedawno zdobyć do testów. Udało się to słowo-klucz, bo telefon, 
jak tylko pojawi się gdzieś w sprzedaży, znika jak ciepłe bułeczki. Czy 
faktycznie #xiaomilepsze?

Mi 9 – pogromca flagowców?DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Mi 9 – pogromca flagowców?  |  Dominik łada
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Xiaomi, jak to ma już w swoim zwyczaju, sporo namieszał, wprowadzając 
do sprzedaży Mi9. Pełnokrwisty flagowiec, ze świetnymi, absolutnie topo-
wymi parametrami za około 1900 złotych, daje do myślenia. Czy faktycznie 
musimy płacić za inne słuchawki po cztery, pięć czy więcej tysięcy złotych?

Przez ostatnie trzy tygodnie używałem Mi9 jako mojego drugiego telefonu. 
Przyjemnie było sobie przypomnieć korzystanie z MIUI. Mi9 dużo wyko-
rzystywałem też do robienia zdjęć. Mam parę przemyśleń, ale po kolei. 
Zacznę od kwestii technicznych.

Xiaomi Mi9 to flagowiec. Oznacza to, że ma topowe, na ten moment, 
parametry. W Polsce są dostępne wersje z ośmiordzeniowym procesorem 
Snapgragon 855 oraz 6GB RAM i 64 lub 128 pamięci wewnętrznej. Telefon 
jest oczywiście Dual SIM, ale nie mamy niestety opcji rozszerzenia pamięci 
dzięki karcie pamięci.

Ekran
Jak przystało na flagowca, mamy AMOLED. Bardzo dobry, kąty widzenia 
i kolory są OK, jednak pierwsze wrażenia są zbliżone do tego, jakbyśmy 
obcowali z LCD niż topowym AMOLEDEM. Jest on inny niż w topowej 
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konkurencji, mam na myśli Samsunga i iPhone XS. Czarny nie jest tak do 
końca głęboko czarny, ale mimo wszystko bardzo dobry.

Czytnik odcisku palca
Jak już jesteśmy przy ekranie, to w pierwszej kolejności trzeba powie-
dzieć o czytniku odcisków palca. Czytnik linii papilarnych w ekranie jest 
umiejscowiony w wygodnym, naturalnym do wcelowania miejscu, ale ma 
problem, bo nie zawsze poprawnie sczytuje mój palec. Niestety, daleko 
jeszcze czytnikom w ekranie do tych, które były wcześniej w przyciskach. 
Alternatywą dla czytnika jest rozpoznawanie twarzy. Niestety, rozpoznawa-
nie twarzy nie jest trójwymiarowe, bezpieczne, tylko wykorzystywana jest 
do tego przednia kamera, którą można oszukać. Nie jest to do końca dobre 
rozwiązanie, gdy zależy nam na 100% bezpieczeństwa. Jeśli nie mamy na 
tym punkcie jakiejś fobii, to rozpoznawanie twarzy działa bardzo szybko 
i zdecydowanie lepiej według mnie niż ekranowy czytnik odcisków palca.

Notch
Notch jest mały, zgrabny, w formie łezki, ale… Kompletnie nie rozu-
miem, dlaczego Xiaomi nie wykorzystuje miejsca po jego lewej stronie 
na wyświetlanie powiadomień. Jakoś inni producenci potrafią to zrobić. 
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W przypadku Mi9 trzeba się przyzwyczaić i sprawdzać powiadomienia, 
wysuwając je od góry.

Design
Design telefonu bardzo zbliżony jest do modelu Mi6 – w końcu za projekt 
odpowiedzialny jest ten sam designer, który projektował Mi6. Podoba mi 
się wygląd i nawiązanie do starszego modelu. Mam z nim dobre wspo-
mnienia. Dzięki obłym pleckom świetnie leży w ręce, jednak szkło bardzo, 
z akcentem na bardzo, zbiera odciski palców i niestety jest śliskie – łatwo 
go upuścić. Coś za coś. Brakuje mi na rynku starych, dobrych, metalowych 
konstrukcji…

Jak już jesteśmy przy wyglądzie, to warto wspomnieć, że Mi9 nie ma złącza 
Jack. Wzorem „Applowym” nie znajdziemy w pudełku przejściówki USB-C–
mini Jack, która wcześniej była dołączana. Co więcej, nie znajdziemy nawet 
słuchawek, ale ich akurat nie było już w Mi6, choć była jeszcze wtedy 
przejściówka.

To, co mi się spodobało w projekcie Mi9, to zachowanie bardzo wygod-
nego portu podczerwieni, dzięki któremu możemy zamienić nasz telefon 
w uniwersalnego pilota. W dzisiejszych czasach, gdy mamy wiele różnych 
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urządzeń i tyleż samo pilotów, możliwość skonfigurowania jednego pilota 
do wszystkiego jest zbawienne.

Drugą rzeczą jest… specjalny przycisk dla asystenta głosowego. Domyśl-
nie w Polsce jest to Asystent Google. W dobie smartfonów sterowanych 
gestami, bez przycisków, taki przycisk właśnie do Asystenta Google jest 
bardzo wygodnym rozwiązaniem. Korzystałem często.

Zamykając temat designu, wspomnieć muszę jeszcze o jednej rzeczy. Nie-
stety, już tradycyjnie Mi9, jak inne telefony od Xiaomi, nie jest, przynajmniej 
oficjalnie, wodoodporny. A szkoda. Tego brakowało w Mi6 i w Mi9 się to nie 
zmieniło. Po przygodzie, jaka mnie spotkała jakiś czas temu w restauracji, 
gdy kelner wylał na stół, na którym leżały telefony, cały dzbanek napoju, 
zacząłem na tę funkcję bardzo zwracać uwagę.

Ładowanie
Xiaomi Mi9 ma baterię o pojemności 3300 mAh. Nie jest to specjalnie osza-
łamiający wynik. Konkurencja w tej klasie urządzeń wykorzystuje baterie 
o pojemności nawet 4000 mAh. Z drugiej strony, nie jest to jakiś specjalny 
problem w codziennym użytkowaniu. Oczywiście, dostępne jest szybkie 
ładowanie po kablu USB-C (do 27 W, a w pudełku mamy ładowarkę 18 W), 
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ale Mi9 jako pierwszy telefon na rynku wprowadza bardzo szybkie ładowa-
nie indukcyjne. Większość telefonów ładuje się indukcyjnie ładowarkami 
10 W, a iPhone ładowany jest mocą ok. 7,5 W. Mi9 potrafi wykorzystać 20 W, 
co znacząco przekłada się na czas ładowania. Za to duży plus. Edycje spe-
cjalne Mi9 sprzedawane są z dołączoną ładowarką indukcyjną 20 W.

MIUI
Są dwie szkoły, otwocka i falenicka. Jedni uznają tylko czystego Androida, 
a inni preferują nakładki, które rozszerzają możliwości telefonu. Ja skłaniam 
się ku tej drugiej grupie. Czysty Android nie podoba mi się. OK, w czystym 
Androidzie mam większe szanse na szybką aktualizację i dłuższe wsparcie 
dla naszego urządzenia. Z drugiej strony, Xiaomi, jako chyba jedyny produ-
cent na rynku, bardzo długo rozwija i wspiera swoje urządzenia. Nakładka 
MIUI to chyba moja ulubiona nakładka na Androida. Jest ładna, minima-
listyczna, zdecydowanie „niechińska”. Z jednej strony bardzo przypomina 
iOS, ale ma wiele wygodnych rozwiązań, przydatnych w codziennym życiu. 
Jako pierwsza wprowadziła gesty do obsługi Androida, co więcej, te gesty 
są bliźniacze z gestami w iOS, nie ma zatem problemu z przestawieniem 
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się między urządzeniami w sytuacji podobnej do mojej, 
czyli osoby na co dzień używającej dwóch różnych 
systemów.

Aparat
Przejdźmy teraz do clue Mi9. Xiaomi w tym modelu 
mocno stawia na aparat. Do dyspozycji mamy w sumie 
cztery aparaty. Przedni to kamerka 20 Mpix f/2.0 0,9µm. 
Tylny to set trzech. Główny aparat ma 48 Mpix f/1.8 1/2'', 
0,8µm (jest to świetny Sony IMX586). Drugi to ultra-
szeroki kąt, który ma 16 Mpix f/2.2. Oferuje on kąt 116° 
13 mm, 1/3,0'', 1,0µm. Ostatni to tele, 12 Mpix f/2.2 54 mm, 
1/3,6'', 1,0µm, z dwukrotnym zoomem optycznym.

Trzy tylne aparaty niestety są baaardzo wystające, sytu-
ację ratuje trochę dołączona obudowa silikonowa, która 
niweluje wystający obiektyw.

Aparat oferuje sporo opcji. Po pierwsze, mamy trzy 
opcje filmowania. Przyznam się szczerze, że nie filmuję 
i nie używam nawet tych funkcji, nie będę się zatem 
wypowiadać na ich temat. Reszta są to różne tryby 
przeznaczone do fotografowania. Idąc po kolei:
• standardowy tryb zdjęć, wykorzystuje wszystkie apa-

raty, HDR, sztuczną inteligencję podbijającą kolory 
i kontrast, 13 predefiniowanych filtrów, Tilt-Shift oraz 
świetne Google Lens,

• 48M – tryb wykorzystujący tylko główny aparat w peł-
nej rozdzielczości; powinno się z niego korzystać, dla 
najlepszych efektów, gdy używamy statywu,

• portret, generujący bardzo ładny bokeh,
• noc, jak sama nazwa wskazuje, tryb przeznaczony do 

robienia zdjęć nocnych; niestety efekty są średnie,
• panorama,
• pro, dający nam bardzo duże pole do popisu; 

możemy wybierać obiektyw, czas (1/1000–32 s), 
balans bieli czy ISO.
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Aparat – a w zasadzie aparaty – bardzo dobrze sprawują się przy świetle 
słonecznym, za dnia. Gorzej ma się sytuacja przy gorszym oświetleniu czy 
w nocy. Niestety, tutaj widać różnicę wynikającą z ceny telefonu. Dotyczy 
to zarówno aparatu przedniego, jak i tylnych.

Oczywiście zdjęcia są bardzo przyzwoite i patrząc na możliwości i ich 
jakość w kontekście ceny Mi9, od razu zmienia się nam perspektywa. Xia-
omi przeszło bardzo daleką drogę i bardzo dużo się nauczyło przy pro-
jektowaniu kolejnych modeli. Dzięki temu Mi9, pomimo swoich drobnych 
ograniczeń, świadomie zastosowanych przez producenta celem obniżenia 
ceny, to w ostatecznym rozrachunku świetny produkt.

Podsumowując, czy faktycznie #xiaomilepsze? Czy Mi9 jest pogromcą 
flagowców? Cenowo niewątpliwie. Jakością i możliwościami w kontek-
ście ceny – również. Jeśli nie zależy nam na pełnym wrażeniu premium, 
a cena jest dla nas bardzo ważna, to jest to dobry wybór. Jako drugi telefon 
– świetny. Jeśli tylko pojawi się znów w regularnej sprzedaży, w tej cenie, 
która była ustalona pierwotnie, to moja rekomendacja jest prosta – brać.
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Oprogramowanie zabezpieczające system przed zagrożeniami 
z sieci jest obecnie dostępne nie tylko na komputery, ale i na 
smartfony czy tablety. Bitdefender Box 2 to kolejny poziom 
zabezpieczeń, na dodatek nie wykorzystuje mocy obliczeniowej 
żadnego chronionego urządzenia.

Bitdefender Box 2 
– zewnętrzny firewallPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Bitdefender Box 2 – zewnętrzny firewall  |  Paweł Hać
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Bitdefender od lat dostarcza oprogramo-
wanie antywirusowe dla macOS, Windows, 
iOS oraz Androida, a cztery lata temu wpro-
wadził do sprzedaży router Box, pełniący 
funkcję dodatkowego zabezpieczenia sieci. 
W tym roku pojawiła się nowa wersja urzą-
dzenia, Box 2, oferująca nie tylko ochronę, 
ale też szybką komunikację bezprzewo-
dową. Na pierwszy rzut oka nie sposób 
odróżnić go od innych routerów – urzą-
dzenie jest niewielkie, ma ładną, błysz-
czącą obudowę z dyskretnym pierścieniem 
wyświetlającym się na jednej ze ścian. Na 
tylnej krawędzi, pomiędzy trzema bokami 
obudowy, znalazło się gniazdo zasilania oraz 
porty Ethernet, WAN i LAN. To niewiele jak 
na główny router, ale wystarcza, jeśli uży-
wamy go jako zabezpieczenia pomiędzy 
routerem od dostawcy internetu a naszym 
głównym routerem domowym. Box 2 można 
postawić w pionie, na masywnych nóżkach, 
ale stoi też stabilnie na boku, wentylację 
zapewniają otwory na spodzie i górze obu-
dowy. Niewątpliwą zaletą są wymiary i jed-
nolita bryła, łatwo zmieścić go na niskiej 
półce, a postawiony w widocznym miejscu 
nie kłuje w oczy.

Konfiguracja Box 2 odbywa się w aplikacji 
na iOS lub Androida. Trochę brakuje mi 
interfejsu przeglądarkowego, zwłaszcza że 
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pozostałe routery w domu konfiguruję w ten sposób, a Bitdefender jest 
jedynym, dla którego muszę sięgać po telefon. Początkowo wątpiłem, że 
w ogóle uda się mi go uruchomić. Służąca do tego aplikacja Bitdefender 
Central jest dostępna w polskim App Store, ale dopiero po przestawie-
niu języka telefonu na angielski pojawiają się w niej opcje służące do 
aktywacji i zarządzania Box 2. Owszem, urządzenie nie jest dostępne 
na naszym rynku, ale w innych krajach są przecież użytkownicy, posłu-
gujący się językiem polskim. Konfiguracja urządzenia jest bardzo pro-
sta, zajmuje dosłownie chwilę – po aktywacji wystarczy wybrać tryb, 
w jakim ma działać (jako główny router czy też ma jedynie pośredniczyć 
w połączeniu), ustawić hasło do Wi-Fi i… tyle. Nawet tak podstawowa 
konfiguracja uruchamia ochronę przed zagrożeniami z sieci, aktywując 
jednocześnie roczną licencję na oprogramowanie Bitdefender. Po tym 
czasie trzeba ją odnowić (obecnie jest to koszt 99 dolaró na rok). Licencja 
działa na wszystkich urządzeniach, na których posługujemy się kontem 
Bitdefender, można ją więc niezależnie zainstalować na komputerach 
i urządzeniach mobilnych, by zabezpieczyć je też poza siecią domową 
chronioną przez Box 2.
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Bitdefender Box 2 oferuje kilka funkcji, które wyróż-
niają go na tle innych routerów. Oprócz standardo-
wej konfiguracji DNS, serwera DHCP czy statycznych 
IP, pozwala też na zarządzanie użytkownikami 
(przez tworzenie indywidualnych kont), sprawdzanie 
ochrony każdego z urządzeń w sieci oraz poza nią 
(o ile zalogowaliśmy się na nim w aplikacji Bitdefen-
der Central), a także umożliwia raportowanie wykry-
tych zagrożeń i ich automatyczne blokowanie. Co 
więcej, router automatycznie wysyła powiadomienie 
o tym na smartfona, na bieżąco więc wiemy, co się 
dzieje w sieci. O ile w domu są to niekoniecznie 
informacje potrzebne natychmiast (bo urządzenie 
i tak blokuje podejrzaną aktywność), to już w małej 
firmie administratorowi może się to przydać (choćby 
w sytuacji, gdy zagrożenie zostanie rozpoznane 
błędnie i uniemożliwi normalną pracę). Aplikacja 
jest wygodna – o ile ją dobrze poznamy, począt-
kowo bowiem trudno odnaleźć choćby podstawowe 
ustawienia routera. Nie podoba się mi również to, 
że często sugeruje nam, by zainstalować aplika-
cję na innych urządzeniach (rozumiem taki zabieg 
w bezpłatnym programie, ale tutaj trzeba opłacać 
roczną licencję), brakuje mi opcji wyłączenia tych 
powiadomień. Bitdefender Box 2 jako główny router 
sprawdzi się tylko wtedy, gdy korzystamy głównie 
z łączności Wi-Fi. Tylko jeden port LAN sprawia, że 
znacznie lepszym rozwiązaniem jest używanie go 

Aplikacja jest wygodna – o ile ją dobrze pozna-

my, początkowo bowiem trudno odnaleźć 

choćby podstawowe ustawienia routera.
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jako dodatkowej ochrony sieci. Parametry Box 2 są 
niezłe: obsługa sieci na częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 
GHz, MU-MIMO 3 × 3 IEEE 802.11a/b/g/n/ac, dwurdze-
niowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz i 4 GB pamięci 
RAM. Wbudowane anteny mają niezły zasięg, o ile po 
drodze nie ma przeszkód, takich jak ściany.

Do bezpieczeństwa w sieci domowej podchodzę ze 
sporym dystansem: rozumiem, że nie ma idealnych 
systemów operacyjnych i prędzej czy później mogę 
paść ofiarą ataku. Najsłabszym ogniwem jest człowiek, 
ale nie tylko on może zawieść. Box 2 przekonuje mnie 
tym, że by ochronić wszystkie urządzenia w domowej 
sieci, nie muszę na nich niczego instalować (a tym 
samym wykorzystywać ich mocy obliczeniowej), 
wystarczy, że w połączeniu z internetem pośredniczył 
będzie dodatkowy router. Cena? Około jeden złoty 
dziennie, przynajmniej w chwili, w której piszę ten 
tekst. Czy to dużo, pozostawiam Waszej ocenie.

Bitdefender    
Box 2                 

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

 Plusy:
• ochrona sieci bez obciąża-

nia urządzeń dodatkowym 
oprogramowaniem

• raportowanie zagrożeń

 Minusy:
• konieczna zmiana języka systemu, 

by obsługiwać router 
• brak interfejsu przeglądarkowego

Cena: około 250 USD, roczna sub-
skrypcja: 99 USD
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Od półtora roku jestem zadowolonym użytkownikiem Deco M5, 
system Wi-Fi Mesh TP-Link nabyłem na Amazonie, gdy jeszcze nie 
był dostępny w Polsce. Teraz testuję jego tańszą wersję – Deco M4. 
I jestem pewien, że właśnie tak powinien wyglądać router Wi-Fi dla 
zwykłych ludzi.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Wreszcie przystępny cenowo system Wi-Fi Mesh – Recenzja TP-Link Deco M4  |  Paweł Okopień

Wreszcie przystępny cenowo 
system Wi-Fi Mesh 
– Recenzja TP-Link Deco M4
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Wi-Fi Mesh to technologia, która staje się 
coraz popularniejsza. Nic dziwnego, dzięki 
niej w naszych domach czy biurach możemy 
mieć pełne pokrycie siecią internetową, bez 
większych problemów z konfiguracją. Dotych-
czas musieliśmy się posiłkować dodatkowymi 
punktami dostępowymi, wzmacniaczami 
sygnału. Większość z nich oznaczała żmudny 
proces ustawiania, a później i tak coś się wysy-
pywało i mieliśmy problem z zasięgiem. Czę-
sto też zamiast jednej sieci Wi-Fi widzieliśmy 
trzy, cztery nadawane przez różne urządzenia 
i napotykaliśmy problem z przełączaniem. 
Wi-Fi Mesh kończy z tym. Po prostu mamy 
jedną sieć, niezależnie od liczby routerów, ani 
też od tego, czy jest to sieć 2,4 GHz, czy 5 GHz. 
Prostota i wygoda.

Ta wygoda jednak ma też swoje ograniczenia. 
Co prawda nowe standardy Wi-Fi zakładają 
spójność Wi-Fi Mesh, ale na razie systemy te 
działają tylko na sprzętach poszczególnych 
producentów. Po drugie, systemy te do tej pory 
były bardzo drogie. Zestaw Deco M5 to koszt 
prawie tysiąca złotych. Nie tak dawno w ofercie 
TP-Link pojawił się model M4, a to nie jedyne 
urządzenie. TP-Link ma też wariant dostępny 
w niektórych krajach P7, który korzysta także 
z sieci elektrycznej do przenoszenia sygnału 
pomiędzy poszczególnymi routerami oraz 
model M9 Plus, będący też hubem dla wybra-
nych urządzeń typu smart home.
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M4 to ważne urządzenie, swoisty „game changer”. Za 
nieco ponad 400 złotych otrzymujemy dwa takie 
routery. To powinno pozwolić na dostarczenie dobrego 
sygnału Wi-Fi w większości domów i mieszkań. System 
zakłada pokrycie powierzchni do 260 m2. Nie jest to 
najtańszy sprzęt, ale mówimy tu o sieci 802.11ac z pręd-
kością do 867 Mb/s po 5 Ghz i 300 Mb/s w sieci 2,4 Ghz. 
Pod system możemy podpiąć nawet sto urządzeń. To 
pierwszy tak przystępny Wi-Fi Mesh na rynku i oczywi-
ście kompatybilny z resztą urządzeń z rodziny Deco.

Dlaczego jest tańszy od modelu M5? Pierwszą różnicą 
jest sam wygląd urządzeń. Deco M5 jest malutkie, może 
stać na szafce w salonie i nikt nawet nie zwróci na ten 

sprzęt uwagi. Mam go w sypialni i zupełnie nie rzuca się 
w oczy. Deco M4 wykonany jest również estetycznie, 
w porównaniu do zwykłych routerów można powie-
dzieć, że jest piękny. Ale gabaryty robią swoje i czuć, że 
jest wykonany z nieco tańszych komponentów. Drugim 
takim charakterystycznym elementem jest zasilanie. 
Tutaj też Deco M4 korzysta z klasycznego, specjalnego 
do niego przewodu zasilającego. Natomiast Deco M5 
jest zasilany przewodem USB-C, co też ma swoje plusy, 
w niektórych przypadkach.

Poza tym jednak cała konfiguracja odbywa się przez 
tę samą mobilną aplikację. Nie ma tu strony dostępo-
wej, jest aplikacja Deco na naszego iPhone’a i jesteśmy 
prowadzeni za rączkę. Otrzymujemy też comiesięczne 
raporty o użytkowaniu sieci, jesteśmy informowani 
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o nowych urządzeniach w sieci i mamy dostęp do kontroli rodzicielskiej i to 
na wszystkich urządzeniach. Możemy na przykład ustawić limit czasowy 
dziecku na trzy godziny dziennie internetu i to zarówno na jego tablecie, 
telefonie, jak i komputerze. Niestety, względem modelu M5 brakuje opcji 
zarządzania priorytetami dla poszczególnych urządzeń oraz nie ma tu wbu-
dowanego antywirusa, a także opcji WPS. Biorąc pod uwagę cenę, to są to 
jednak drobne ograniczenia, chociaż sam doceniam ich obecność w M5.

Deco M4 działa sprawnie i tak jak powinien router z ac, choć wydajność 
sieci 5 GHz przy moim łączu 1 Gbps to pobieranie na poziomie 550 Mbps, 
zatem nieco mniej niż maksymalne możliwości standardu ac.

Jeśli mieszkacie w domu lub planujecie się do niego przeprowadzić, koniecz-
nie zainwestujcie w sieć Wi-Fi Mesh. Wasze bolączki z zasięgiem Wi-Fi się 
skończą. Jeśli szukacie rozwiązania dobrego, ale jednocześnie najtańszego 
z możliwych, to TP-Link Deco M4 jest najlepszym wyborem.
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Mówią, że starych drzew się nie przesadza i że najtrudniej zmienić 
przyzwyczajenia. Wszystko prawda. Programów do obróbki fotografii 
i wideo używam od czasów tak zamierzchłych, że pamiętam instalacje 
Adobe Photoshop na dyskietkach 3,5”. Wszystkie lata spędzone 
z fotosklepem i Apple Final Cut Pro wyrobiły wiele nawyków, dobrych 
i złych. Skróty klawiaturowe są prawie jak odruchy bezwarunkowe 
i w takie warunki trafił kontroler Loupedeck+. 

Loupedeck+
Bardzo subiektywnieNAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Loupedeck+ Bardzo subiektywnie  |  Napoleon Bryl
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Pierwsze wrażenie – super! Najważniejsze funkcje bezpośrednio pod 
palcami, pokrętła są bardziej precyzyjne niż myszka, szybciej ustawia 
się wartość parametru niż liczbowo z klawiatury. Miałem okazję praco-
wać wcześniej z kontrolerami Tangent, BMD do korekcji kolorystycznej 
– to bardzo drogie i wyspecjalizowane narzędzia dla profesjonalistów, 
poza zasięgiem i potrzebami większości użytkowników. Loupedeck+ jest 
w porównaniu z nimi tanim rozwiązaniem, a, co najważniejsze, bardziej 
wszechstronnym. Najnowsza wersja oprogramowania wspiera współpracę 
z Adobe Lightroom CC, Adobe Premiere CC, Adobe Photoshop CC, Adobe 
After Effects CC, Adobe, Audition, Aurora HDR i Apple Final Cut Pro X. 

Urządzenie wyjęte z eleganckiego pudełka – ściągam i instaluję sterow-
niki – podłączam. Tu pierwsza uwaga – kontroler ma USB-A. Do MBP 
2018 będzie mi więc potrzebna przejściówka USB-A–USB-C lub wielo-
funkcyjny hub np. Kensington SD5200T, opisany w marcowym numerze 
iMagazine. Przydałaby się wersja lub opcja bezprzewodowa. 

Odpalam Adobe LR – mam mały reportaż do obrobienia. Tutaj pojawiają 
się nieznacznie wypracowane przyzwyczajenia, na szczęście chyba niezbyt 
głęboko zakodowane. Loupedeck+ jest stworzony do pracy z Lightroomem. 
Pierwsza część pracy – selekcja zdjęć. Pięć klawiszy do oznaczania gwiazd-
kami lub kolorem według wybranej opcji naszego workflow. Po bibliotece 
ze zdjęciami poruszamy się klawiszami ze strzałkami, tak jak przy użyciu 
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standardowej klawiatury lub za pomocą dużego pokrętła Control Dial. Szybko 
i sprawnie, przyzwyczajenia z klawiatury nie przeszkadzają. Wszystkie pokrę-
tła w Loupedeck+ są równocześnie przyciskami, których wciśnięcie wywołuje 
dodatkową funkcję. W LR w trybie Library wciśnięcie Control Dial nadaje zdję-
ciu *** przy ustawieniach domyślnych, szybko można więc zagwiazdkować 
zdjęcie do dalszej pracy, używając do przeglądania tylko jednego operatora. 
Tutaj jednak bym chciał opcję zoom. Naturalnym – dla mnie – odruchem 
było wciśnięcie, przytrzymanie wciśniętego i powiększenie/pomniejszenie po 
przekręceniu. Niestety, opcje konfiguracyjne oprogramowania nie dają takiej 

możliwości. Nie zmienia to faktu, że podczas wybiera-
nia zdjęć pracuje się z Loupedeck+ bardzo wygodnie. 
Zdjęcia wybrane, czas na obróbkę, konsola ma poka-
zać swoje możliwości. Do tej pory bowiem nie użyłem 
nawet ćwierci możliwości i operatorów!

Wszystko, co potrzebne do wywołania zdjęć, jest 
pod ręką. Kontrola podstawowych parametrów 
– kontrast, ekspozycja, temperatura – za pomocą 
pokręteł znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. 
Zawansowana korekcja kolorystyczna z użyciem 
grupy pokręteł przypisanych do kolorów, zmiana 
trybu (Hue/Sat/Lum) przyciskami jest intuicyjna, ale 
wymaga już trochę przyzwyczajenia. Niestety, nie 
udało mi się, wygodnie dla mnie, przyporządkować 
zoomu i łapki – obsługa przyciskami C nie jest dla 
mnie dobrym rozwiązaniem – ręka ucieka do klawia-
tury. W związku z tym Loupedeck+ nie był wstanie 

zastąpić dla mnie całkowicie klawiatury podczas obróbki. Ponieważ uży-
wam też tabletu graficznego Wacom Intuos, na biurku zrobiło się tłoczno. 
Dwie ręce do obsługi trzech urządzeń to za mało. A może potrzeba więk-
szej wprawy albo więcej czasu na przyzwyczajenie się?

Loupedeck+ od niedawna współpracuje też z Final Cut Pro X. Tutaj stanął 
przed bardzo trudnym zadaniem: przekonania mnie do zmiany wielolet-
nich przyzwyczajeń, które zakiełkowały w czasach FCP 3. Apple wymusiło 
ich częściową modyfikację, tworząc wersję X (dziesiątą) Final Cut Pro. Teo-
retyczną wprawę mam, a jednak pełne porzucenie FCP 7 i opanowanie X 

Najnowsza wersja opro-

gramowania wspiera 

współpracę z Adobe 

Lightroom CC, Adobe Pre-

miere CC, Adobe Pho-

toshop CC, Adobe After 

Effects CC, Adobe, Audi-

tion, Aurora HDR i Apple 

Final Cut Pro X.
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zajęło mi prawie dwa lata. Loupedeck+ nie miał tyle czasu, mam go na 
biurku zaledwie od trzech tygodni. Zobaczmy, co udało się zmienić.

Do przewijania, powiększania timeline, precyzyjnego ustawiania głowicy 
pokrętła są wygodne, tylko ich w L+ układ – nawet po zmianie ustawień 
domyślnych – wymaga oderwania obu rąk od klawiatury, co w moim przy-
padku jest nieergonomiczne. Wybieranie narzędzi i skróty mam już chyba 
w pamięci mięśniowej. Zmiana przyzwyczajeń do edycji, cięcia materiału 
za pomocą L+ będzie wymagała ode mnie dużo więcej czasu. Początkują-
cemu w pracy z programem albo nieobeznanemu tak jak ja ze skrótami 
opanowanie L+ przyjdzie łatwiej. Lepiej jest przy korekcji kolorystycznej 
materiału. Tutaj wyciągnięcie Color Wheels na pokrętła znacznie pod-
nosi precyzję i ułatwia pracę, wygodna też jest opcja pracy w podglądzie 
pełnoekranowym (jeżeli pracujemy w środowisku jednomonitorowym) 
i korekcji pokrętłami. Po opanowaniu rozkładu operatorów L+ może być 
ciekawym rozwiązaniem do pracy z kolorem w FCP X dla amatora czy 
średniozaawansowanego użytkownika. Specjalnie pomijam tutaj porówna-
nie ze wspomnianymi we wstępie panelami do korekcji Blackmagic Design, 
ponieważ L+ to zupełnie inne narzędzie, dla innego użytkownika.

Konstrukcja kontrolera L+ wyraźnie wskazuje, że w pierwszej kolejności 
został on stworzony do współpracy z Adobe Lightroom CC. Wyciągnięcie 
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najważniejszych funkcji wywoływania, obróbki foto do fizycznych opera-
torów czy pokręteł jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Pokrętło zawsze 
będzie bowiem precyzyjniejsze niż myszka/kursor/suwak na ekranie. 
Jak każde nowe rozwiązanie, szczególnie sprzętowe, wymaga zmiany 
przyzwyczajeń, ale po przestawieniu się pracuje się szybciej i wygodniej. 
Producent stopniowo dodaje obsługę kolejnych programów. Apple Final 
Cut Pro X został dodany wraz z marcową aktualizacją sterownika. Trochę 
czuć, że to pierwsza wersja sterownika. Ustawienia domyślnie przypisane 
operatorom są mało intuicyjne, szczególnie dla kogoś, kto długo pracował 
ze skrótami klawiaturowymi. Oczywiście wszystkie pokrętła i przyciski są 
programowalne, można je więc bardzo łatwo dostosować. Tylko znalezie-
nie swojego obłożenia chwilę zajmuje. Mnie jeszcze nie udało się dopaso-
wać funkcji w FCP X pod siebie. Użytkownikom bez naleciałości i głęboko 
zakorzenionych przyzwyczajeń na pewno będzie łatwiej. 

L+ jest jednak przede wszystkim urządzeniem do pracy ze zdjęciami 
w LR i do tego go polecam. Jest szybciej i łatwiej. Współpraca z FCP X 
wymaga jeszcze drobnych poprawek w sterowniku, a w moim przypadku 
zmiany wieloletnich przyzwyczajeń. O to pierwsze się nie martwię, za 
chwilę ukaże się aktualizacja, to drugie może być problemem, aktualiza-
cja człowieka trwa wieki…
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HomeKit to już „dorosły” system smart domu. W końcu został 
zaprezentowany w 2014 roku, a, jak wiadomo, lata w elektronice 
liczy się jak lata kocie, czyli HomeKit ma już 36 lat lub 37 według 
innego przelicznika, ale to mało istotne. Istotne jest to, że to już 
dojrzały system.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Legrand with Netatmo 
– HomeKit w dorosłym wydaniu 

Legrand with Netatmo – HomeKit w dorosłym wydaniu   |  Norbert Cała
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Na tyle dojrzały, że zaczynają się pojawiać 
zgodnie z nim produkty takich marek, które 
do tej pory kojarzyły się nam raczej z kon-
serwatywnymi systemami. W tym artykule 
zajmiemy się Legrandem. Konkretnie to linią 
Legrand Valena i Celiane tworzoną wspólnie 
z Netatmo. Współpraca i możliwości musiały 
się w Legrandzie spodobać, bo niedługo po 
nawiązaniu współpracy wykupili Netatmo 
w całości. Osobiście bardzo lubię Netatmo 
i to właśnie od tego francuskiego producenta, 
a konkretniej od ich smarttermostatu rozpo-
częła się moja przygoda ze smarthome.

Teraz to testów przyjechał do mnie zestaw 
startowy Legrand Valena wraz z dodatko-
wym modułem przełącznika ściennego. Linia 
Valena od Celiane czy Mosaic różni się tylko 
wykończeniem i ceną, i bez problemu ze sobą 
współpracują. Valena jest biała i plastikowa, 
a Celiane i Mosaic bardziej elegancko wykoń-
czone w wersjach różnokolorowych. Ta mno-
gość kolorów i wykończeń jest bardzo ważna, 
najczęściej HomeKitowe przyciski ścienne są 
białe i dość proste, niepasujące do wystroju 
mieszkania. Zestaw startowy składa się zawsze 
z takich samych elementów. W jego skład 
wchodzi smart gniazdko wraz z bazą dostę-
pową dla pozostałych elementów systemu 
oraz przycisk do uruchamiania scen wyjście/
wejście i parowania nowych urządzeń.
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Na ten moment do systemu możemy dodać jeszcze: 
• przycisk ścienny, który działa jako włącz/wyłącz lub jako ściemniacz. Jest 

zgodny z HomeKit, ale tylko włącz/wyłącz, niebawem ma dostać update 
softu dający mu zgodność funkcji ściemniania w HomeKit. Co ważne, nie 
potrzebuje do instalacji kabla neutralnego. Do instalacji wymaga puszki 
o głębokości 40 mm i może obsłużyć światła o mocy od 5 do 300 W. Jeśli 
nasze oświetlenie to LED, wówczas przy samej żarówce musimy dodać 
małe urządzenie zwane kompensatorem, które jest w zestawie;

• gniazdo ścienne, które jest zgodne z HomeKit i może być tych samych 
kolorach i wersjach wykończenia co przyciski ścienne. Do instalacji 
wymaga puszki o głębokości 40 mm i pozwala na obciążanie go do 16 A. 
Może też mierzyć chwilowe i skumulowane zużycie energii elektrycznej;

• moduł do puszkowy do sterowania oświetleniem, który jest zgodny 
z HomeKit, ale wymaga kabla neutralnego do instalacji. Może obsłużyć 
światła o mocy od 5 do 300 W; 

• sterownik popularnych rolet „na cztery kable”, który jeszcze nie jest 
zgodny z HomeKit, ale ma dostać update softu w ciągu miesiąca. Będzie 
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to jedyne tego typu urządzenie zgodne z HomeKit. Do 
instalacji wymaga puszki o głębokości 40 mm.

Stację bazową instalujemy w puszce, w której zwykle 
mamy zainstalowane zwykłe gniazdko. Wymaga ona 
puszki o głębokości 40 mm. Jej wielkość jest dobrze 
dobrana i nie powinno być problemu z instalacją w żad-
nym domu. Potem do stacji podłączamy poszczególne 
urządzenia. Baza z naszą domową siecią łączy się za 
pośrednictwem Wi-Fi, niestety jest to Wi-Fi 2,4 GHz, 
co trochę nas może ograniczać. Coraz więcej osób ma 
w domu jedynie sieć 5 GHz i takie ograniczenie będzie 
dla nich czasem nie do przeskoczenia. Sprawdźcie to 
przed zakupem. Same urządzenia ze stacją łączą się za 
pośrednictwem protokołu ZigBee o częstotliwości 2,4 
GHz. Do jednej stacji bazowej można podłączyć do stu 
urządzeń. Stacja bazowa, podobnie jak zwykłe gniazdko, 
jest w stanie uciągnąć urządzenia do 16 A i ma możli-
wość mierzenia zużycia prądu. Z instalacją stacji bazo-
wej, jak i pozostałych elementów, powinien poradzić 
sobie każdy, kto kiedykolwiek zainstalował jakiś kon-
takt w domu, czyli mam nadzieję… każdy. Pamiętajcie 
tylko o wyłączeniu bezpieczników przed instalacją.

Bardzo proste jest potem dodawanie kolejnych urzą-
dzeń do naszej bazy. Należy zainstalować urządzenie, 
czyli musi być ono podłączone do prądu, następnie 
wybrać w aplikacji Home+ opcję dodawania nowych 
urządzeń i zgodnie z poleceniem w aplikacji wcisnąć 
przycisk do parowania, który dostajemy w komplecie. 
To w zasadzie wszystko, po tej operacji nowe urządze-
nie pojawi się w naszej sieci. Aplikacja Home+ bardzo 
przypomina inne aplikacje Netatmo, widać od razu po 
niej, że to we współpracy z tą francuską firmą powstały 
te produkty. W aplikacji możemy dodawać automatyza-
cje i sceny, ale nam nie o to chodzi, bo przecież koncen-
trujemy się na HomeKit.
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Samo dodawanie do HomeKit jest bardzo proste, ale tu 
ważna uwaga. Najpierw dodajmy bramkę do aplikacji 
Home+, a dopiero potem do HomeKit. Kod parowa-
nia HomeKit jest umieszczony na bazie. Jeśli zrobimy 
odwrotnie, to możemy mieć problemy. Przechodziłem 
przez to i dla świętego spokoju powinniście zrobić 
to według kolejności, jaką Wam podałem. Po doda-
niu nowego urządzenia do bramki w aplikacji Home+ 
pojawi się ono automatycznie w HomeKit, oczywiście, 
jeśli już jest zgodne z systemem Apple – o zgodności 
pisałem wcześniej.

Tym, za co należy pochwalić tę linię produktów 
Legranda z Netatmo, jest stabilność. Czasami urządze-
nia, nawet renomowanych firm, miewają problemy 
z HomeKit. Często stają się po jakimś czasie niewi-
doczne w sieci i wymagają restartu lub działają bardzo 
wolno. Niestety, niekiedy o tych wadach dowiadujemy 
się dopiero po jakimś czasie. Po miesiącu testów pro-
duktów Legranda nie zauważyłem żadnych proble-
mów. Wszystko działa stabilnie i bardzo szybko.

Legrand wraz z Netatmo i liniami produktów Valena, 
Celiane i Mosaic wnosi nową jakość do HomeKit, 
przede wszystkim dając możliwości personalizacji 
samych włączników światła lub gniazdek. Często 
nasze mieszkania urządzają architekci i oni nie spojrzą 
nawet na zwykłe produkty HomeKit, które zazwyczaj 
występują w jednej opcji kolorystycznej i wykończe-
niowej. W przypadku Legranda mają pole do popisu. 
Ceny też nie są specjalnie wygórowane, choć do naj-
niższych nie należą. Najtańszy zestaw startowy, czyli 
bramka plus przycisk do parowania i uruchamiania 
scen kosztuje 552,70 złotych, gniazdka 221,40 złotych, 
włączniki świateł 196,80 złotych. Jeśli jednak chcemy 
mieć w HomeKit możliwość personalizacji, to jest to 
jedna z nielicznych opcji.

Legrand wraz z Netatmo 

i liniami produktów Vale-

na, Celiane i Mosaic wno-

si nową jakość do HomeKit, 

przede wszystkim dając 

możliwości personali-

zacji samych włączników 

światła lub gniazdek.

Ocena iMagazine
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Inteligentny dom można postrzegać jako kosztowny bajer, gadżet, 
który właściwie komplikuje życie, zamiast je ułatwiać. Ostatnie 
miesiące, gdy na świat przyszło potomstwo, udowodniły mi, że 
to był niezwykle udany wybór. Apple HomeKit, a w nim żarówki 
i lampy Philips Hue, znacząco ułatwiły codzienne funkcjonowanie 
i nieprzespane noce.

Inteligentny dom ułatwia 
codzienne życie, gdy pojawia
się nowy członek rodzinyPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Inteligentny dom ułatwia codzienne życie, gdy pojawia się nowy członek rodziny  |  Paweł Okopień
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Mojej domowej instalacji smart jeszcze daleko do Norberta, choć i tak 
na liście jest około 30 akcesoriów. Głównie to rolety i oświetlenie. Rolety 
i część lamp opierają się na systemie Fibaro, który obecnie zintegrowałem 
przez Homebridge, aby działał z HomeKit. Do tego dochodzą żarówki IKEA 
Tradfri, żarówki Philips HUE oraz dwie lampy od Philipsa – Hue Play oraz 
Hue GO. O Hue Play na łamach iMagazine już pisałem, to oświetlenie, które 
zostało stworzone z myślą o salonie, jako ambientowe oświetlenie przy 
telewizorze z opcją synchronizacji z telewizorami Philips z funkcją Ambi-
light. Hue Go to natomiast niewielka lampka, w domyśle nocna, która jest 
w stanie działać także na swoim wbudowanym akumulatorze. Ma nowo-
czesny kształt i łatwo ją ulokować na jakiejś szafce czy stoliku.

O ile kluczowym rozwiązaniem Smart Home jest automatyzacja, to w nocy 
najbardziej doceniam możliwość sterowania za pomocą Siri i iPhone’a. 
Zanim jeszcze wstanę z łóżka, jestem w stanie zapalić delikatne światło 
w pokoju córki, tak, aby móc ją nakarmić, nie rozbudzając jej bardziej 
i siebie przy okazji. Tam właśnie obok fotela, na którym karmimy „młodą”, 
ustawiłem Hue Go. Atutem tej lampy są niewielkie gabaryty i przyjemny 
wygląd. Lampa stojąca obok jest połączona za pomocą Fibaro WallPlug, 
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dzięki czemu też jedną komendą mogę zapalić 
oba światła. W teorii mógłbym zamontować 
żarówki Hue w żyrandolu, jest on jednak 6-pło-
mienny, co oznacza, że musiałbym wydać nie-
małą kwotę na sześć żarówek smart E14 i spiąć 
je razem. Myślę, że w niedługiej przyszłości 
żyrandol ten doczeka się wsparcia ze strony 
switcha Fibaro. Pozwoli mi to też na kontrolę 
stanu światła, gdy córka będzie już starsza. 

Podobnie sytuacja ma się ze światłem 
w sypialni. Tu również towarzyszy mi trochę 
konwencjonalnego oświetlenia oraz lampy 
smart. Żarówka E27 Tradfri jest zamontowana 
w lampie podłogowej w jednym z rogów. 
Natomiast w drugim rogu umieściliśmy poje-
dynczą lampę Philips Hue Play. To rozwiąza-
nie tymczasowe, dopóki córka śpi w sypialni 
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i chcemy w nocy ją widzieć. Dzięki zastosowaniu światła, którym można 
łatwo sterować, możemy szybko w telefonie zmienić jasność i tempe-
raturę barwy, a nawet kolor. W nocy lampa jest ustawiona zwykle na 
zaledwie 4% i bardzo ciepłe, wręcz pomarańczowe światło. Konstrukcja 
Hue Play, gdzie mamy mleczną osłonę diod LED w lampie sprawia, że to 
światło jest bardzo przyjemne dla oka.

To drobiazgi, są jednak znaczącym wsparciem przy codziennych czynno-
ściach i o to właśnie chodzi w inteligentnym domu. On ma nam poma-
gać, ułatwiać życie. Pozwalać na łatwiejszą kontrolę domu, rozszerzać 
możliwości zwykłych przedmiotów, automatyzować zwykłe procesy. Nie 
podchodzę już do okna, by otworzyć rolety, te podnoszą się o poranku, 
a w weekendy się nie podnoszą. W salonie opuszczają się automatycznie, 
gdy uruchamiam film na Blu-ray i po chwili gaśnie światło. Mając nowego 
domownika, jeszcze bardziej doceniłem te rozwiązania i co ważne, także 
moja druga połówka korzysta z nich coraz częściej. Spotykam się też 
z coraz lepszym przyjęciem takich rozwiązań przez znajomych i osoby 
postronne. Barierą na pewno jest cena, ale i ta staje się coraz bardziej przy-
stępna. Już nie mogę doczekać się WWDC, liczę na jakieś niespodzianki 
Apple w zakresie Smart Home.
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Odkurzanie mieszkania to zmora niejednej rodziny. Sama czynność 
nie należy do najprzyjemniejszych, a do tego dochodzi jeszcze 
przygotowanie, czyli wydobycie odkurzacza z czeluści szafy, 
wyciągnięcie i podłączenie kabla, a bardzo często jeszcze podpięcie 
rur. Gdyby to wszystko było do wykonania od święta, to luzik, ale 
codziennie, to istna zmora.

Dyson V11 
– jeszcze lepszy niż lepszy

Dyson V11 – jeszcze lepszy niż lepszy  |  Norbert Cała

MONIKA GUTOWSKA
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Czasy mojego dzieciństwa mam już dawno za sobą, a to oznacza, że tech-
nologia poszła zdecydowanie naprzód. Teraz nasze domy odkurzają roboty 
niczym w bajce Jetsonowie. Osobiście uważam, że przed producentami 
robotów odkurzających jeszcze długa droga, na razie można powiedzieć, że 
sprzątają pobieżnie, aby więc dokładnie oczyścić powierzchnię, musimy zro-
bić to ręcznie, ale możemy już w nowoczesnym wydaniu. Producentem, który 
całkowicie postawił na odkurzacze bezprzewodowe, jest Dyson, mający już 
w tym ogromne doświadczenie. Futurystyczny kształt ich ręcznych odkurza-
czy jest dobrze rozpoznawalny, a na rynku pojawiła się kolejna, już piąta wer-
sja ich ręcznego odkurzacza, Dyson V11.

Od dawna korzystam w domu z odkurzacza Dyson jako uzupełnienie robota 
odkurzającego. Taki zestaw w moim średniej wielkości mieszkaniu jest 
wystarczający. Brakowało mi jednak mocy nawet w trybie Max, którego użyt-
kowanie i tak skutkowało dość krótkim czasem pracy baterii.

Właśnie to były dwa pierwsze parametry, które postanowiłam przete-
stować w V11, moc i czas pracy na baterii. Jestem dumną posiadaczką 
kota o dość długiej sierści, w takim przypadku moc ma bardzo duże zna-
czenie. Pierwszy test V11 przeprowadziłam na kanapie, na której wcze-
śniej leżał nasz kochany sierściuch. Test wypadł imponująco, nie było 
konieczności ręcznego wydłubywania sierści, odkurzacz poradził sobie 
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śpiewająco. Wykorzystałam co prawda najmocniej-
szy z trzech dostępnych trybów pracy, czyli Boost, 
do wyboru miałam jeszcze Eco i Med. W zależności 
od wybranego trybu skraca się bądź wydłuża czas 
pracy na baterii i oczywiście zwiększa lub zmniej-
sza moc. Poza kanapą korzystam z trybu Med 
i jeszcze nie udało mi się, odkurzając niespełna 
90-metrowe mieszkanie, całkowicie rozładować 
Dysona V11 przed końcem pracy. Moje dwie pod-
stawowe potrzeby zostały zaspokojone, ale V11 daje 
dużo więcej. Na początku w oczy rzuca się ekran 
LCD, na którym są wyświetlane informacje o aktu-
alnej wydajności w wybranym trybie mocy i pozo-
stałym czasie pracy na baterii, również w podziale 

na tryby Eco, Med i Boost oraz informacje o konieczności konserwacji 
filtrów. Niezły gadżet jak na odkurzacz. Pod spodem kryje się zaś elek-
tronika monitorująca cały czas baterię, aby zapewnić największą moc.

Od dawna korzystam w 

domu z odkurzacza Dyso-

na jako uzupełnienie ro-

bota odkurzającego. Taki 

zestaw w moim średniej 

wielkości mieszkaniu jest 

wystarczający.
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W każdym mieszkaniu znajdziemy zarówno powierzchnię twardą, jak 
i dywany. W tradycyjnych odkurzaczach, chcąc rzetelnie podejść do czyszcze-
nia powierzchni płaskich, należałby wymienić szczotkę na dostosowaną do 
otoczenia. Inteligentne systemy w Dyson V11 wykrywają opór przy szczotce 
i automatycznie dostosowują moc ssania, co eliminuje konieczność zmiany 
końcówki. Dodatkowo do odkurzacza w wersji Dyson v11 Absolute jest dołą-
czonych siedem różnych dysz. Jest szczotka z przeznaczeniem wyłącznie 
do powierzchni twardych, mała elektroszczotka, miękka szczoteczka do 
zbierania kurzu, np. z tak trudnych miejsc, jak żaluzje, końcówka do szczelin, 
idealna do sprzątania w samochodzie końcówka Combi oraz ostatnia – do 
uporczywego brudu, jak właśnie sierść zwierząt na kanapie.

W zestawie jest też stacja dokująca z możliwością przymocowania do ściany, 
dzięki czemu dostęp do odkurzacza jest niezwykle wygodny. W ciągu 4,5 
godziny Dyson zostanie naładowany do pełna, po tym momencie stacja 
przerywa ładowanie, co powoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej. 
Jest to zgodne z trendem eko. W stacji znajdziemy też miejsce na zamoco-
wanie dwóch dodatkowych, najczęściej używanych końcówek. To doskonałe 
rozwiązanie, bo, po pierwsze, zawsze są pod ręką, a po drugie, nie zgubią się 
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w gęstwinie dóbr materialnych. Ważnym dla mnie elementem jest również 
prostota związana z opróżnianiem pojemnika z nieczystościami. Jeden przy-
cisk i po sprawie. Oczywiście, mamy tu do czynienia z systemem bezworko-
wym, jak w każdym Dysonie. W V11 będziemy robić to zdecydowanie rzadziej 
niż np. posiadanym przeze mnie modelu V8, dzięki zastosowaniu o 40% więk-
szego pojemnika. Możemy mieć też pewność, że to, co wciągnie odkurzacz, 
nie wydostanie się na zewnątrz. Zastosowano dwie hermetyczne uszczelki 
wokół cyklonów oraz filtra. Zapewnia to całkowitą szczelność systemu, czyli 
to, co wciągnęliśmy, nie wydostanie się już na zewnątrz.

Podsumowując, moim zdaniem jest to rewelacyjny sprzęt, 
w 100% pozwalający wyeliminować odkurzacze przewo-
dowe, zresztą zdaje się, że Dyson ma właśnie taki plan. 
Świetnie wykonany, silny, dokładny, wytrzymały, wygodny, 
gadżeciarski i miły dla oka. Są jednak trzy cechy, nad któ-
rymi producent mógłby popracować. Odkurzacz jest ciężki, 
po kilkunastu minutach może rozboleć ręka, szczególnie 
gdy będziemy czyścili np. sufit z pajęczyn. Z jednej strony 
to zrozumiałe, bateria wytrzymuje dłużej, jest więc cięż-
sza, tak samo, jak większy pojemnik. Brakuje mi również 
końcówki umożliwiającej łatwy dostęp do powierzchni 
pod meblami. Ostatnim elementem, do którego można się 
przyczepić, jest cena, a raczej jej wysokość – 2849 złotych. 
Z drugiej jednak strony – najnowsze technologie i świetnie 
wykonane urządzenia muszą kosztować. Jeśli kupimy go na 
dyson.pl, to będziemy mieli możliwość testów przez 30 dni.

Jest to rewelacyjny sprzęt, 

w 100% pozwalający 

wyeliminować odkurzac-

ze przewodowe, zresztą 

zdaje się, że Dyson ma 

właśnie taki plan.

Ocena iMagazine
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Rynek telewizji zmienia się diametralnie. Co prawda głosy szefa 
Netfliksa o śmierci telewizji linearnej są przesadzone, ale cały 
telewizyjny ład zostanie ostatecznie przemeblowany. Dowodem 
na to jest pełne wejście w rynek usług telewizyjnych sieci Play. Play 
Now TV to usługa dostępu do kanałów telewizyjnych, treści VOD, ale 
też specjalny set-top-box – TV Box. Urządzenie, które zasługuje na 
miano jednego z najciekawszych na rynku.

Dekoder telewizji od Play 
– sprawdzamy usługę Play Now TVPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Dekoder telewizji od Play – sprawdzamy usługę Play Now TV  |  Paweł Okopień
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TV Box otrzymałem, gdy Play ruszał z testami swojej usługi, teraz działa 
ona już w pełni. W zależności od umowy z operatorem możemy otrzy-
mać dostęp do części kanałów telewizyjnych w ramach Play Now bez 
żadnych dodatkowych opłat przez pierwsze trzy miesiące, później jest 
to 20–35 złotych w zależności od oferty, z jakiej korzysta użytkow-
nik. W pakiecie podstawowym jest na przykład MTV, Eleven Sports 3, 
Comedy Central czy BBC Lifestyle. Dodatkowe pakiety to pakiet Extra, 
pakiet Sport, pakiet Kids oraz pakiet HBO. Dodatkowo dostępna jest 
bogata biblioteka filmów VOD wraz z nowymi tytułami. Możliwe jest 
także korzystanie z nagrywania kanałów w chmurze bez opłat do 30 
godzin, a za 10 złotych do 1000 godzin miesięcznie.

Oferta Play Now jest dostępna na urządzeniach mobilnych za pomocą 
aplikacji, ale też na specjalnym urządzeniu, jakim jest TV Box. To niewielka 
czarna skrzynka, nieco bardziej płaska niż Apple TV 4K i nieco szersza, ale 
wciąż bardzo zgrabna. Urządzenie to wspiera rozdzielczość 4K i, co najważ-
niejsze, jest napędzane przez system Android TV 8.0. Urządzenie otrzymuje 
się za darmo w ramach umowy z operatorem.
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Ku mojemu zdziwieniu TV Box nie posiada standardowego interfejsu zna-
nego z urządzeń z Android TV. Na starcie uruchamia się interfejs stworzony 
przez Play, który umożliwia szybki dostęp do wszelkich treści z usługi Play 
Now, w tym także do serwisów HBO GO i Netflix. Na uwagę zasługuje obec-
ność przycisków do wszystkich tych serwisów na pilocie, który jest naprawdę 
zgrabny i przyjemnie leży w dłoni, mimo że znalazło się na nim miejsce na 
wszystkie przyciski numeryczne.

Play nie zrezygnował jednak z obsługi aplikacji ze sklepu Google Play. 
Z powodzeniem zainstalujemy też Ipla, Player czy odtwarzacze multime-
dialne jak VLC, Kodi. Jest to więc najbardziej wszechstronny „dekoder” ze 
wszystkich oferowanych przez polskich operatorów. Żaden inny duży ope-
rator sieci kablowej, światłowodowej czy telewizji satelitarnej nie daje tyle 
swobody w swoim urządzeniu do oglądania telewizji. Nie brakuje też wspar-
cia dla komend głosowych Google, które w przyszłości mogą zostać zastą-
pione przez pełnego asystenta Google. 

Niestety, ten wszechstronny dekoder jest również bardzo powolny, jeśli 
chcemy zrobić coś więcej niż oglądać telewizję. Samo skakanie po kanałach 
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trwa też sporo, mimo szybkiego łącza. Tu trzeba uzbroić 
się w cierpliwość. Niestety, tak wygląda sytuacja na rynku 
tanich set-top-boksów, zwłaszcza tych napędzanych 
Android TV. Trochę szkoda, że Play Now nie jest aktual-
nie obecny w ramach tvOS ani innych platform Smart TV. 
Wtedy sama usługa stałaby się jeszcze ciekawsza.

Teoretycznie mankamentem oferty jest brak podstawo-
wych kanałów telewizyjnych. To na szczęście można szybko 
nadrobić za sprawą tunera DVB-T, który jest wbudowany 
w TV Box. Dzięki temu mamy dostęp do najpopularniej-
szych kanałów wprost z cyfrowej telewizji naziemnej.

Play Now TV to nowe rozdanie Play w świecie telewizji 
i jestem przekonany, że nie jest to ostatnie słowo fiole-
towego operatora. To przede wszystkim odpowiedź na 
dzisiejsze potrzeby rynku – użytkownicy chcą mieć dostęp 
do ulubionych kanałów i to na dowolnym urządzeniu, a do 
tego także inne treści wideo. Dobrze natomiast jest mieć to 
wszystko na jednym rachunku. Play na rynku telewizyjnym 
nie ma łatwych rywali, ale prezentuje oryginalne podejście 
i rozsądne ceny, choć czekam, aż paczki z kanałami będą 
się rozrastać. Sam TV Box ma spory potencjał i przede 
wszystkim jest otwarty na inne aplikacje z Android TV.
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Telewizory są coraz smuklejsze, z coraz węższymi ramkami, ale ich 
przekątne są coraz większe – to sprawia, że mimo upływu lat wciąż 
w jakiś sposób wyróżniają się w naszych salonach. Często kupujemy 
telewizor, patrząc nie tylko na jakość obrazu, ale też jego design. Nic 
w tym dziwnego i producenci doskonale o tym wiedzą. Telewizory 
Philipsa co roku są także pod tym względem udoskonalane 
i zdobywają kolejne prestiżowe nagrody za swoje wzornictwo. 

Telewizor to nie tylko sprzęt, 
ale też mebel w salonie 
– dlatego wygląd ma znaczeniePAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Telewizor to nie tylko sprzęt, ale też mebel w salonie – dlatego wygląd ma znaczenie  |  Paweł Okopień
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Przed wiekami ludność gromadziła się przy 
ognisku, później zastąpił je kominek, stolik 
kawowy, a od prawie stu lat centralnym 
punktem, przy którym nadal gromadzi się 
cała rodzina wieczorami, jest telewizor. Co 
prawda dziś odchodzimy od klasycznych 
kanałów telewizyjnych, ale trend nieposia-
dania telewizora w domu nigdy na dobre 
się nie rozpowszechnił. Obecne telewizory 
po prostu mogą dużo więcej i możemy 
przebierać w bogatej ofercie rozrywkowej. 
W telewizorach wyposażonych w Smart TV 
(na platformie Android TV czy autorskich 
platformach takich jak Saphi w wybranych 
modelach Philips), znajdziemy mnóstwo 
aplikacji, w tym serwisy VOD, a nawet gry. 
Możliwości telewizora oraz jakość obrazu to 
dwie bardzo ważne cechy, ale liczy się też 
wygląd. W końcu istotne jest to, aby tele-
wizor komponował się z wnętrzem naszego 
mieszkania. Choć w teorii każdy telewizor 
wygląda podobnie, to, gdy przyjrzymy się 
detalom, już tak nie jest. Philips na przykład 
tworzy pięknie wyglądające ekrany i to na 
każdą kieszeń.

Najlepszy dowód? Model 5863 z roku 2018, 
który otrzymał nagrodę RedDot Design 
Award, kosztuje około tysiąca złotych. 
Model ten jest bardzo kompaktowych roz-
miarów – ma raptem 24 cale (występuje też 
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w 32 calach), ale drugiego takiego nie ma. Ten telewizor bardziej pasować 
będzie do sypialni czy pokoju dziecka niż do salonu. Wyróżnia go biała 
obudowa i duży głośnik, który działa też jako niezależny głośniki Blueto-
oth. Innym doskonałym przykładem jest model 6523, równie atrakcyjny 
cenowo. To ekran, któremu w zeszłym roku sami przyznaliśmy wyróżnie-
nie „iMagazine Poleca”. Tym, na co zwróciliśmy uwagę, był bardzo mini-
malistyczny wygląd i chromowane nóżki, a wszystko właśnie w modelu 
przystępnym cenowo.

Najbardziej charakterystycznym stylistycznym wyróżnieniem wielu tele-
wizorów Philips jest jednak technologia Ambilight. Philips opracował 
ją w 2002 roku, a pierwszy telewizor wyposażony w Ambilight pojawił 
się w sprzedaży dwa lata później. Jest to wyjątkowy system, zarezerwo-
wany właśnie dla ekranów tej marki. Obecnie Ambilight to diody LED 
umieszczone z tyłu telewizora, zazwyczaj na trzech krawędziach. Świa-
tło pada na ścianę za telewizorem, tworząc dodatkowy klimat podczas 
seansu. Dzięki zaawansowanym algorytmom światło jest dostosowane 
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kolorystycznie do tego, co aktualnie dzieje się na ekranie. Użytkownik 
ma do wyboru różne opcje pozwalające na dopasowanie systemu Ambi-
light to swoich preferencji i danej aktywności – oglądania telewizji, słu-
chania muzyki (tryb audio) czy grania. W każdym z dostępnych trybów 
mamy do wyboru kilka opcji intensywności i sposobów wyświetlania, 
które podkreślają dane treści. Technologia Ambilight sprawia, że ekran 
wydaje być większy niż w rzeczywistości. Dodatkowe źródło światła spra-
wia zaś, że oglądanie telewizji jest bardziej komfortowe dla naszych oczu.

O najwyższej klasy wzornictwie telewizorów Philips świadczą kolejne 
wyróżnienia przyznawane dla topowych modeli. W 2017 roku RedDot 
został przyznany OLED-owi 973, a w 2018 roku OLED+ 903 z głośnikiem 
od Bowers & Wilkins dostał nagrodę iF Design. Także w 2019 roku tele-
wizory Philips zdobyły te nagrody. Nagrodzony został model OLED 854, 
który lada moment trafi na sklepowe półki, oraz OLED+ 934, który rów-
nież powstał we współpracy z firmą Bowers & Wilkins i swoją oficjalną 
rynkową premierę będzie miał w drugiej połowie roku. W obu przypad-
kach doceniono smukły wygląd, minimalistyczną formę, a w przypadku 
modelu OLED+ 934 połączenie ekranu z głośnikiem w niesztampowej 
formie. Kapituła iF Design Award doceniła także model 9104, który 
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powstał w ramach partnerstwa ze światowej sławy duńskim projektan-
tem sztuki użytkowej Georgiem Jensenem.

„Projektujemy nasze produkty z myślą o wzbogaceniu życia użytkowni-
ków i upiększeniu ich domów” – mówi Rod White, dyrektor działu pro-
jektowania telewizorów Philips. Warto zwrócić uwagę na to, że ekrany 
Philipsa – w przeciwieństwie do większości telewizorów na rynku – są 
projektowane w Europie, ze zrozumieniem potrzeb klientów w Polsce, 
Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii. To telewizory dopasowane 
do naszych salonów, do szafek RTV, komód czy ścian w typowych euro-
pejskich domach. Philips nie stara się ukryć telewizora w otoczeniu, 
stara się łączyć jego funkcjonalność z formą tak, by pasowała do wnętrz 
i nie narzucała się. Mamy modne chromowane elementy, delikatne 
nóżki, minimalistycznego pilota i Ambilight, który dodaje uroku wie-
czornym seansom. 

Tekst powstał przy współpracy z firmą Philips.
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BMW seria 3, czyli już siódma generacja tego samochodu, to jeden 
z ważniejszych samochodów dla tego producenta. To wręcz klasyka 
gatunku, tym bardziej byłem ciekaw, co BMW zrobi z nową serią 
3, oznaczoną jako G20, szczególnie że w tym segmencie jest spora 
konkurencja, a do klasycznych konkurentów jak Mercedes C czy Audio 
A4 dołączyć chce Volvo z modelem S60.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

BMW seria 3 – samochód 
stworzony pod kierowcę

BMW seria 3 – samochód stworzony pod kierowcę  |  Norbert Cała
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Bawarska siódma generacja trójki zyskała lekko odświeżoną linię. Cały 
samochód jest o 7 cm dłuższy i 1,5 cm szerszy od poprzednika, dzięki 
czemu stał się jeszcze bardziej smukły. Pomogły w tym też krótsze zwisy 
(rozstaw osi o 4 cm większy) i wydłużona linia dachu. Bardzo fajnie pre-
zentuje się też tylna klapa z lekko wyprofilowanym spojlerem. Nie bez 
zmian obeszło się też z przodu: nowe światła i nowy grill prezentują się 
nowocześniej niż u poprzednika. Przód przypomina trochę nową serię 8. 

Dobrze, że nie przesadzono z powiększaniem grilla, 
jak to się dzieje na przykład w nowej X5, którą nie-
dawno jeździliśmy. Uroda to rzecz gustu, ale mnie 
nowa trójka podoba się zdecydowanie bardziej niż 
poprzedniczka i, mimo że zmiany nie są ogromne, 
to w całości wygląda zdecydowanie nowocześniej.

Zdecydowanie zmienił się środek samochodu, 
a konkretnie cały system infotainment, czyli połą-
czenie rozrywki z informacjami w samochodzie. 
Mamy tu kopię systemu znanego już z nowej serii 8 
oraz z X5. Nastały fajne czasy, w których do małego 
sedana możemy włożyć dosłownie wszystkie te 
same gadżety, co do luksusowego coupé. I tak 

Uroda to rzecz gustu, ale 

mnie nowa trójka podoba 

się zdecydowanie bardziej 

niż poprzedniczka i, mimo 

że zmiany nie są ogromne, 

to w całości wygląda zdecy-

dowanie nowocześniej.
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w Trójce G20 mamy nowy system Live Cockpit, czyli w pełni cyfrową 
deskę rozdzielczą. Środkowy ekran w rozmiarze 10,25" jest dotykowy, 
ale możemy go też obsługiwać z pomocą pokrętła iDrive. Zawartość do 
dziesięciu stron na tym ekranie może być teraz indywidualnie skonfigu-
rowana. Zależnie od preferencji wyświetlacz może mieć układ z dwoma, 
trzema lub czterema obszarami prezentującymi najważniejsze informa-
cje aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zegary przed kierowcą są również ekranem, ale w rozmiarze 12,3" i nie 
mamy tu tak dużej możliwości personalizacji, jak na przykład w nowych 
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mercedesach. Za to jest porządek i bardzo duża 
czytelność. To taki trochę półśrodek, który do gustu 
przypadnie zarówno zwolennikom klasycznej deski 
rozdzielczej, jak i tym, którzy uwielbiają gadżety 
i wyświetlacze. Kolejnym miejscem, gdzie wyświetlają 
się informacje, jest ekran Head-Up, czyli informacje 
prezentowane na szybie. To chyba największy tego 
typu ekran, jaki widziałem. Jest na nim bardzo dużo 
informacji, łącznie z widokiem nawigacji. Mnie się to 
podoba, ale niektórym kierowcom może przeszka-
dzać, szczególnie w nocy.

Jak w innych nowych BMW, mamy to, co powoduje, że 
BMW to pierwszy wybór dla Apple Userów – bezprze-
wodowy CarPlay w standardzie. Konkurencja nadal 
tego nie ogarnęła. Niestety, dla użytkowników Andro-
ida nie ma obsługi Android Auto. To o tyle dziwne, że 
nowa seria 3 jest wyposażona w system Digital Key, 
czyli otwieranie samochodu z telefonów Samsunga, 
które, jak wiadomo, są raczej z Androidem. Szerzej 
na ten temat pisałem dwa miesiące temu przy okazji 
testu BMW X5. Niestety też z BMW nie porozmawiamy 
sobie po polsku – ich głosowy asystent nie działa 
w języku polskim, czyli znów mamy podobieństwo 
do Apple. Szkoda, bo BMW daje możliwość nadania 
imienia asystentowi i moglibyśmy mówić słodko „Hej, 
Bawarko”. Ale niestety.

Miłym dodatkiem na osłodę są dwa złącza USB-C 
w tunelu środkowym, które pozwalają niezależnie 
naładować telefon pasażerom tylnej kanapy.

Oczywiście, bo jest to już standardem, także to BMW 
możemy monitorować z aplikacji na smartfona. Po 
podpięciu samochodu do aplikacji, co jest bardzo 
proste, bo sprowadza się do podania numeru VIN, 
a potem kodu potwierdzającego, jaki przyjdzie do 
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naszego samochodu, uzyskujemy dostęp do wszystkich ważnych infor-
macji. Widzimy stan paliwa, konieczność serwisowania czy też możemy 
zdalnie uruchomić klakson lub klimatyzację. Tym, co jest bardzo fajne, 
jest Remote 3D View. Jeśli nasz samochód ma kamery 3D, a my urucho-
mimy tę opcję, to zdalnie w aplikacji będziemy mogli zobaczyć całe oto-
czenie naszego samochodu. How Cool Is That!

Nowa Trójka może być wyposażona w całą masę 
systemów wspomagających jazdę. Mamy asystenta 
pasu ruchu, jazdy w korku, który monitoruje do 
dwóch samochodów przed naszym i pozwala na 
ruszenie w korku od zera. Asystent pasa ruchu 
pozwala na półautonomiczną jazdę, na przykład 
po autostradzie. W tym czasie będziemy musieli 
tylko co chwilę lekko dotykać kierownicy. Mamy 
też ciekawego asystenta cofania, który zapamię-
tuje ostatnie 50 m drogi, którą przebyliśmy z niską 
prędkością i pozwala na wycofanie potem tą samą 
drogą, którą przyjechaliśmy. To się przyda do 
wyjeżdżania z ciasnej bramy.

Nowa Trójka prowadzi się zgodnie z maksymą BMW 
– Radość z Jazdy. W testowym modelu miałem silnik 
330i, czyli dwulitrowy doładowany silnik benzy-
nowy o mocy prawie 260 KM. Adaptacyjne zawie-
szenie, w które również był wyposażony testowany 

egzemplarz, sprawia, że ten samochód prowadzi się jak po szynach i daje 
wrażenie niekończącej się przyczepności, która w sumie się nie kończy, 
bo w momencie, gdy zacznie się robić niebezpiecznie, elektronika ostudzi 
nasze zapędy. Ciekawostką jest to, że zawieszenie w trybie adaptacyjnym 
dostosowuje się samo do drogi, jaką mamy przed sobą. Jeśli mamy usta-
wiony cel w nawigacji, to zawieszenie samo dostosuje się na przykład do 
ciasnego zakrętu jeszcze przed wjechaniem w niego. Tym, co mnie bardzo 
zaskoczyło, była ogromna zmiana prowadzenia samochodu po wejściu 
w tryb sport. Inna praca zawieszenia, samochód robi się przyjemnie 
nerwowy, a układ kierowniczy bardziej precyzyjny. Mamy też inną pracę 
skrzyni biegów, która robi się jeszcze szybsza i pojawia się automatyczny 

Ciekawostką jest to, że 

zawieszenie w trybie adap-

tacyjnym dostosowuje się 

samo do drogi, jaką mamy 

przed sobą. Jeśli mamy 

ustawiony cel w nawigacji, 

to zawieszenie samo dos-

tosuje się na przykład do 

ciasnego zakrętu jeszcze 

przed wjechaniem w niego.

SPRZĘT 139



międzygaz przy redukcji biegów. Dźwięk silnika staje się też lepiej sły-
szalny, ale głównie wewnątrz samochodu. Mój testowy egzemplarz, któ-
rym przejechałem prawie tysiąc kilometrów, spalał średnio 9,5 l na 100 
km. Przy czym w trasie, na autostradzie, można zejść ze spalaniem do 
około 6,5 l. Niestety, w mieście bardzo łatwo przekroczymy 10 l. Klient ma 
do wyboru też kilka innych silników, zarówno benzynowych, jak i diesli. 
W niedalekiej przyszłości ma się też pojawić wersja, na którą czekam, czyli 
hybryda plug oznaczona jako 330e.

Na koniec ceny: modele podstawowe kosztują od 148 tysięcy za diesla 
z manualną skrzynią biegów. Model z silnikiem, który miałem w aucie 
testowym, kosztuje od 178 tysięcy. Niestety, jeśli chcemy go lepiej dopo-
sażyć, to szybko na liczniku zobaczymy 230, a model testowy, którym 

Jak w innych nowych BMW mamy to, co powoduje, że BMW to 

pierwszy wybór dla Apple Userów – bezprzewodowy CarPlay  

w standardzie. 
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jeździłem, to 290 tysięcy. Czyli cennikowo wchodzimy w półkę BMW 
serii 5. Te ceny tak wyglądają, bo, jak wspomniałem, nawet do serii 
3 możemy włożyć prawie to samo, co do serii 8, a system asysty pasa 
lub Live Cockpit kosztuje tyle samo, niezależnie od tego, jak jest pozy-
cjonowany samochód.

BMW serii 3 nie będzie miał łatwo, dla fanów marki będzie pierwszym 
wyborem, to oczywiste, podobno BMW ma najbardziej lojalnych klien-
tów. Jednak ci, którzy poszukują po prostu samochodu w danej klasie, 
mogą popatrzeć na nowego konkurenta, czyli Volvo S60. Przy podob-
nym wyposażeniu Volvo będzie o 15% tańsze, a wcale nie gorsze. Przy 
czym BMW jest na pewno samochodem stworzonym bardziej pod 
kierowcę, dającym więcej frajdy z jazdy. Mimo że testowana przeze 
mnie wersja BMW 330i miała prawie taką samą moc jak Volvo S60 T5, to 
w BMW te konie są jakieś żywsze, a sam samochód daje bardziej spor-
towe odczucia.
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“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Do 14 kwietnia czynne czw-nd 11-19, potem codziennie 11:00-19:00. Za wyjątkiem świąt

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

„NA GALERYJCE” 

http://www.nagaleryjce.pl


NORBERT CAŁA
@norbertcala

Gry i programy 
z App Store

Wheelme
Mam wrażenie, że ostatnio Warszawa, ale 
też inne duże miasta zapełniły się pojaz-
dami wypożyczanymi na minuty. Jeszcze 
trzy lata temu w stolicy był jedynie rower 
miejski. Teraz mamy cztery firmy z elek-
trycznymi hulajnogami, kilka firm wypo-
życzających samochody, rower miejski 
i jeszcze elektryczne skutery. Naprawdę 
można się w tym pogubić, szczególnie, że 
każdy z tych systemów wymaga oddziel-
nej aplikacji, w której na mapie możemy 
odszukać pojazdy w naszej okolicy. Whe-
elme to integrator większości systemów 
wypożyczania pojazdów na minuty. Na 
mapie zobaczymy wszystkie elektryczne 
hulajnogi w Warszawie, ale też samo-
chody i rowery. Wheelme obsługuje 
większość miast w Polsce, które mają 
podobne usługi. W aplikacji zobaczymy 
dany pojazd na mapie i sprawdzimy cen-
nik. W celu wypożyczenia zostaniemy 
przekierowani do właściwej aplikacji. 

Cena: Gratis          

Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała
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Just Press Record
Dyktowanie to najlepszy sposób na szybkie zapisywanie 
naszych myśli i są do tego różne aplikacje, ale chyba najlepsza 
jest czas JustPressRecord. Dzięki tej aplikacji możemy w prosty 
sposób na iPhonie nagrać jakąś notatkę, a potem ją automa-
tycznie zamienić tekst pisany, który będziemy mogli wysłać 
np. mailem. Aplikacja działa na iPhonie, działa na iPadzie 
i Apple Watch. Synchronizuje się przez iCloud i ma bardzo cie-
kawy prosty, minimalistyczny dizajn. Co najważniejsze – działa, 
a transkrypcja mowy na tekst działa w oparciu o algorytmy 
Apple, jest więc naprawdę bardzo dobra i w sumie system 
rozpoznaje większość naszych słów. Oczywiście nasze słowa 
możemy najpierw nagrać, a w czasie późniejszym uruchomić 
transkrypcję. Aplikacja obsługuje rozpoznawanie mowy w 30 
językach. Całość tego tekstu została podyktowana [aplikacja 
na szczęście nie robi korekty, uff – przypis korekty]. 

Cena: 23,99 PLN            

Controller for HomeKit  
Apple’owy system inteligentnego domu rozrasta się w bardzo szyb-
kim tempie o nowe urządzenia. Niestety, nie idzie za tym wsparcie 
aplikacyjne od Apple. Od iOS 10 niewiele się zmieniło w samej 
aplikacji Home. Nadal nie można robić bardziej skomplikowanych 
niż jednowarunkowe automatyzacji. Dlatego z pomocą przychodzą 
producenci zewnętrznych aplikacji. Jedna z najlepszych, Controller 
for HomeKit, dostała właśnie update do nowej wersji, w której jest 
bardzo dużo nowości. Zmienił się układ graficzny, który pozostał 
ascetyczny, ale teraz pozwala na personalizację. Doszły też automa-
tyzacje czasowe na bazie kalendarza i rozbudowany moduł odpowia-
dający za skróty Siri. Ta aplikacja to prawdziwy kombajn do obsługi 
HomeKit i jeśli myślicie poważnie o tym systemie, to musicie ją mieć. 

Cena: Gratis, wersja Pro – 32,99 PLN   
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Pakiet Office kojarzy nam się przede wszystkim z trzema 
podstawowymi programami Wordem – edytorem tekstu, Excelem 
– arkuszem kalkulacyjnym oraz Power Pointem – programem do 
prezentacji. Współczesny Office 365 jest jednak znacznie bogatszy 
i warto o tym wiedzieć, aby móc lepiej wykorzystać jego potencjał.

Nie tylko Word, Excel 
i PowerPoint. Co jeszcze 
kryje Office 365?PAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Nie tylko Word, Excel i PowerPoint. Co jeszcze kryje Office 365?  |  Paweł Okopień
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Jeśli zapytalibyśmy, co wchodzi w skład pakietu Microsoft Office, to zwykle usłyszymy 
właśnie o podstawowych trzech programach. To standard i trudno sobie wyobrazić 
naszą codzienność bez nich. Dziś umiejętność operowania programem Office jest 
cenna jak umiejętność jazdy samochodem, a pewnie w dużych miastach ma większe 
od tego znaczenie. Pakiet Office to jednak nie tylko Word, Excel i PowerPoint. Nawet 
w podstawowej wersji to kilka innych cennych funkcji i aplikacji.

Osoby bardziej zaawansowane pewnie od razu pomyślą o programie Access, ewen-
tualnie Publisher. Te programy rzeczywiście wchodzą w skład pakietu Office 365 i to 
także w wersji Home. Niestety, tych dwóch programów nie uświadczymy na kompute-
rach z macOS i urządzeniach mobilnych. Wszystkie pakiety Office 365 są wyposażone 
także w Outlooka – czyli klienta poczty e-mail.

MacOS oraz iOS są dostarczane przez Apple ze świetnym, prostym programem 
pocztowym. Warto jednak sprawdzić, co oferuje Outlook. Program pocztowy Micro-
softu przeszedł w ostatnich dekadach olbrzymią zmianę i dziś jest prawdziwym 
kombajnem komunikacyjnym, który pozwala na efektywną pracę z pocztą, a przede 
wszystkim wygodny kontakt ze współpracownikami, klientami itd. Outlook wypo-
sażono w pakiet zabezpieczeń, ma rozwiązania AI wyłapujące na przykład maile 
z informacjami o terminach płatności czy lotach i dodaje je do naszego kalendarza. 
W przypadku współpracy z innymi osobami, podobnie jak w innych programach 
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Office, działają też wzmianki w treściach rodem z serwisów społecznościowych. Jeśli 
chodzi o design na macOS, w ostatnim czasie pojawił się również świetny tryb ciemny. 
Outlook świetnie wykorzystuje też synergię z innymi programami z pakietu Office, 
w tym z chmurą OneDrive. W przypadku pakietów Business Premium i Business 
Essentials Microsoft dodatkowo oferuje hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową 
o rozmiarze 50 GB.

OneDrive to właśnie kolejny ważny element, wcho-
dzący w skład pakietu Office 365. Niezależnie od 
pakietu każdy z użytkowników ma dostęp do 1 TB 
przestrzeni w chmurze. OneDrive umożliwia na przy-
kład wygodne i bezinwazyjne backupy naszych zdjęć 
wykonywanych iPhone’em, synchronizację wybranych 
folderów w macOS i to wszystko w ramach jednego 
abonamentu z pakietu Office. W przypadku użytkow-
ników domowych w ramach subskrypcji Home w jed-
nej opłacie, mamy aż sześciu różnych domowników 
i każdy z nich otrzymuje po 1 TB przestrzeni dyskowej.

Pakiet Office to jednak jeszcze więcej. Użytkownicy 
Office 365 otrzymują na przykład dodatkowe funkcje 

OneDrive to właśnie 

kolejny ważny element, 

wchodzący w skład pakietu 

Office 365. Niezależnie od 

pakietu każdy z użytkow-

ników ma dostęp do 1 TB 

przestrzeni w chmurze. 
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w programie do robienia notatek OneNote. W wersji dla macOS są to m.in. Nalepki. 
Co więcej, użytkownicy domowi otrzymają pakiet 60 minut miesięcznie na połączenia 
za pomocą Skype z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi. To ciekawa opcja na 
rozmowy ze starszymi osobami z rodziny mieszkającymi na przykład w Stanach Zjed-
noczonych. W przypadku klientów biznesowych w ramach Office 356 w pakietach 
pakietów Business Premium i Business Essentials firma Microsoft udostępnia możli-
wość prowadzenia telekonferencji nawet z 250 użytkownikami. W tych samych pakie-
tach dostępny jest także Microsoft Teams – świetne narzędzie do organizacji pracy 
w zespole i komunikacji w nim, godna alternatywa dla Slacka, bez konieczności kupo-
wania kolejnej subskrypcji. W biznesowym pakiecie Premium dostępny jest Outlook 
Customer Manager, czyli rozwiązanie w stylu CRM pozwalające na utrzymywanie 
porządku w relacjach z klientami. Co istotne, w pakietach biznesowych znajdziemy 
też webowe wersje popularnych aplikacji Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Ozna-
cza to, że edycję dokumentów możemy przeprowadzić na dowolnym komputerze 
z dostępem do sieci w dowolnym miejscu na świecie (oczywiście zachowując zasady 
bezpieczeństwa panujące w naszej firmie).

Przed zakupem pakietu Office 365 dla siebie lub swojej firmy warto przeanalizować 
poszczególne pakiety i dobrać rozwiązanie spełniające nasze potrzeby. Microsoft ma 
różne progi cenowe, różne formy płatności za dostęp. Zwłaszcza pakiet Business Pre-
mium to oferta dająca pełny komplet rozwiązań biurowych ze spójnym interfejsem 
i obsługą wszystkich kluczowych platform.
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Counter-Strike: Global Offensive – w skrócie CS:GO – zadebiutował 
w 2012 roku, co powinno oznaczać, że nikt dzisiaj w tę grę już nie gra. 
Nic bardziej mylnego.

Counter-Strike: Global Offensive 
– gra z 2012 roku o ogromnych 
możliwościachWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Counter-Strike: Global Offensive – gra z 2012 roku o ogromnych możliwościach  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Tegorocznego Majora CS:GO w Katowicach oglądały setki tysięcy ludzi. 
Część z nich była na miejscu, w Spodku, ale większość robiła to online, 
przez Twitcha, YouTube’a lub na innych platformach. Część nawet oglądała 
zmagania profesjonalistów bezpośrednio w grze. Ale to tylko jedna strona 
medalu. Silnik CS:GO pozwala nie tylko na rozgrywki w trybie Competi-
tive, ale również na kilka innych. Jest Deathmatch, w którym każdy pró-
buje zabić wszystkich innych. Są War Games, gdzie należy używać każdej 
dostępnej broni. Możemy dołączyć do serwerów postawionych przez 
„zwykłe osoby”, na których można spotkać ogromną różnorodność trybów 
rozgrywki. CS:GO nawet zawiera w sobie tryb Danger Zone, który działa na 
zasadzie Battle Royale, podobnie jak Apex Legends czy PlayerUnknown’s 
Battlegrounds.

CS:GO to również ogromna różnorodność, ograniczona jedynie pomysło-
wością twórców customowych rozgrywek. Ostatnio grałem z kolegami 
w Duck Hunt, gdzie jeden snajper siedzi w orlim gnieździe i z bardzo daleka 
próbuje zastrzelić pozostałych uczestników gry, których zadaniem jest 
przebyć tor przeszkód. Udaliśmy się raz na pokład dwóch jadących obok 
siebie pociągów, gdzie celem było rzucanie granatami w przeciwnika. Poko-
nywaliśmy tor przeszkód na czas. Zostałem też raz zaproszony do czegoś, 
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co przypominało klasyczną przygodówkę 
FPP – trzeba było zbierać wszelakie sprzęty, 
jak wytrychy czy napoje regenerujące zdro-
wie, wytwarzać własną broń po znalezieniu 
wymaganych surowców i popisać się niezłą 
akrobatyką, aby dotrzeć do trudniej dostęp-
nych miejsc na mapie. Następnym celem 
będzie surfowanie – tryb, w którym surfujemy 
po specjalnych przygotowanych mapach, na 
różnych powierzchniach, co ma przypominać 
niejako surfowanie na morskich falach.

Na początku, gdy pierwszy raz zostałem 
namówiony do spróbowania sił w CS:GO, 
kompletnie nie rozumiałem sensu tej gry. 
Wszystko działo się niesamowicie szybko, nie 
byłem w stanie połapać się, gdzie kto jest 
i jak wyeliminować wroga, jednocześnie nie 
ginąc. Dopiero po roku zauważyłem znaczącą 
poprawę jakości mojej rozgrywki. Dzisiaj już 
nie wydaje mi się ani specjalnie szybka, ani 
niezrozumiała, a jedynie czasami frustrująca, 
gdy przeciwnik okazuje się lepszy. Jednocze-
śnie coraz bardziej widzę miejsce na dalszą 
poprawę i wyraźniejsze są wszystkie błędy, 
które popełniam. Fascynujący dla mnie jest 
też fakt, że ta gra od prawie siedmiu lat, ze 
stosunkowo niewielkimi poprawkami, nadal 
jest jednym z najpopularniejszych tytułów 
na świecie. Tak, grafika nie stoi na najwyż-
szym poziomie, ale nie jest odrażająca, a ma 
to dodatkowy plus – nie potrzeba mieć 
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superszybkiego komputera za pierdyliard pe-el-enów, aby działała płyn-
nie. Tak, nawet pod macOS.

Tryb Competitive
Gdybym chciał opisać wszystkie dostępne tryby rozgrywki, włączając w to 
tryby stworzone przez społeczeństwo skoncentrowane wokół tej gry, to 
potrzebowałbym kilku wydań specjalnych iMaga, aby znaleźć odpowied-
nio dużo miejsca. Dlatego skupię się na trybie głównym – Competitive, 
z mapami opartymi o podkładanie bomb (są też mapy, w których należy 
uwolnić zakładników).

Ten podstawowy tryb rozgrywki skupia 10 zawodników w dwóch zespołach 
po 5 graczy, na kilku dostępnych mapach. Jeden mecz składa się z mak-
simum 30 rund, po 2 minuty każda, a po 15 rundach zespoły zmieniają 
strony. Pierwszy zespół, który osiągnie 16 punktów, wygrywa (możliwy jest 
też remis 15:15). Mecz możemy zacząć po stronie terrorystów lub antyter-
rorystów. Zadaniem tych pierwszych jest podłożenie bomby na jednym 
z dwóch miejsc na mapie do tego przeznaczonych (tzw. bombsite), a zada-
niem drugich – niedopuszczenie do podłożenia bomby. Alternatywnie 
można po prostu zabić wszystkich przeciwników przed upływem 2 minut. 
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Jeśli dojdzie do podłożenia bomby, która wybucha po 45 sekundach, to 
terroryści muszą jej bronić, dopóki tak się nie stanie, a antyterroryści 
muszą ją rozbroić, aby nie doszło do eksplozji.

Jak widać, zasady są dosyć proste, ale rozgrywka takiego meczu, szczegól-
nie na początku, może przyprawiać o zawroty głowy. Po prostu na prze-
strzeni tych dwóch minut wiele się dzieje, a my, jeśli nie znamy dobrze 
wybranej mapy i nie jesteśmy ograni, będziemy mieli problem, aby zro-
zumieć, co zrobić, kiedy to zrobić, jak zareagować na wybrane wydarze-
nia i jak wygrać. Jak z większością rzeczy w życiu, wszystko jest kwestią 
doświadczenia i zrozumienia przebiegu rozgrywki. Warto w takiej sytuacji 
znaleźć partnerów do gry, którzy lepiej rozumieją jej podstawy. System 
dobierania zawodników do naszej i przeciwnej drużyny jest tak skonstru-
owany, że będzie starał się dobrać graczy na podobnym poziomie, pamię-
tajcie więc, żeby na początku sporo obserwować i starać możliwie szybko 
się uczyć.

Bardzo ważną kwestią w tej grze jest ekonomia oraz fakt, że jest to gra 
zespołowa. To bardzo długi temat, w skrócie więc powiem, że potrzebuje-
cie odpowiednich zasobów finansowych, aby wyposażyć się w odpowied-
nie bronie. Po wygranej lub przegranej rundzie każdy zawodnik otrzymuje 
zastrzyk gotówki. Każde zabicie przeciwnika również jest premiowane. 
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Błędem początkujących jest wydawanie każdego dolara na cokolwiek, na 
co ich stać – tego nie róbcie. Nie ma sensu, abyście kupowali bardzo drogi 
karabin snajperski i kevlar, jeśli Waszego zespołu nie stać nawet na lepszy 
pistolet, bo w rezultacie okaże się, że w pojedynkę walczycie przeciwko 
pełnemu zespołowi. Zakupy należy więc synchronizować – jeśli zespół 
kupuje tylko po lepszym pistolecie, bo potrzebuje zaoszczędzić pieniądze 
na następną rundę, aby móc kupić karabiny, to róbcie tak, jak oni. A jeśli 
kupują pełne wyposażenie, czyli kevlar, karabin i zestaw granatów, to rów-
nież ich małpujcie. Z czasem zrozumiecie, jak działa ekonomia w tej grze 
i kiedy należy kupować, a kiedy nie. Zresztą działa tutaj klasyczna zasada 
– jeśli nie wiecie, to się zapytajcie swojego zespołu, czy gracie „eko” (nie 
kupujecie), „force buy” (kupujecie broń „na siłę”, np. lepszy pistolet i kevlar) 
lub „full buy” (kupujecie pełne wyposażenie, czyli karabin, kevlar i granaty).

Jeśli lubicie sobie postrzelać, to zapoznajcie się z CS:GO. Początki są 
trudne, ale po tygodniu już powinniście rozumieć podstawowe zasady. 
Szczególną frajdę będziecie mieli, jeśli Wasi znajomi będą w tym uczest-
niczyli, bo to przecież też forma spędzania z nimi czasu, tym bardziej że 
jest też czas na luźniejsze pogaduchy. To też świetna metoda na spędzanie 
czasu z młodszym lub starszym pokoleniem, co sam lubię robić ze swoich 
chrześniakiem, z którym w innej sytuacji raczej miałbym ograniczony kon-
takt. To też dobry sposób na oderwanie się od rzeczywistości, żeby nasza 
głowa mogła odpocząć od codziennych obowiązków. A jeśli chcecie pograć 
z naszą ekipą, to skontaktujcie się ze mną przez Twittera.
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Włącz „Hey Siri” 
na nowym MacuMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Choć Siri nadal nie umie się porozumiewać w naszym ojczystym miejscu 
i po prawdzie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle się tego doczekamy, to nie-
którzy z Was i tak z niej korzystają (zakładając, że macie ustawioną żeńską 
wersję). Od 2016 roku możemy ją wywoływać również na swoich Macach. 
Jeśli jesteście dodatkowo szczęśliwymi posiadaczami najnowszych Maców, 
a konkretnie następujących modeli:
• 15-calowy MacBook Pro z 2018 roku,
• 13-calowy MacBook Pro z 2018 roku w wersji z czterema portami 

Thunderbolt,
• 13-calowy MacBook Air z 2018 roku,
• iMac Pro,
to możecie dodatkowo włączyć uruchamianie Siri głosem poprzez dosko-
nale znaną z iUrządzeń frazę „Hey Siri”.

Aby to zrobić, wystarczą dwa proste kroki:

Uruchamiamy Pre-
ferencje systemowe 
i tam wchodzimy do 
ustawień Siri.

Włącz „Hey Siri” na nowym Macu  |  Maciej Skrzypczak
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Od tej pory możecie korzystać z Siri na Macu bez dotykania klawiatury! 
Dziękuję bardzo @AgataPisze za dostarczenie drugiego zrzutu ekranu!

Skąd wziąć klawisz Escape na zewnętrznej kla-
wiaturze sparowanej z iPadem?
Ci z Was, którzy korzystają z zewnętrznych klawiatur do swoich iPadów, już 
dawno temu zauważyli, że w przeważającej liczbie tych peryferiów brakuje 
jednego klawisza – Escape lub Esc. W niektórych przypadkach w miej-
scu, gdzie normalnie znajduje się ten klawisz, w ogóle go nie ma, w innych 
klawiaturach z kolei umiejscowiono tam przycisk, po naciśnięciu którego 
jesteśmy przenoszeni do ekranu początkowego iPada. Istnieją jednak 
przynajmniej dwa skróty klawiszowe, które wywołują przycisk Esc, choć 
nie muszą one działać w każdej aplikacji, a czasem jedna metoda zadziała 
w jednym miejscu, a druga w drugim.

W takim razie, co to za sposoby?
Pierwszy z nich to kombinacja klawiszy Control + [.

Drugi natomiast to fn + Home, czyli ten przycisk, który jest umiejscowiony 
w miejscu klawisza Esc. Oczywiście ta metoda może zadziałać tylko 
wtedy, jeśli takowy klawisz na klawiaturze istnieje.

Należy też mieć na uwadze, że deweloperzy mogli przewidzieć swój skrót 
klawiszowy dla osiągnięcia efektu, jaki daje Esc. W takim przypadku 
zawsze warto sprawdzić listę dostępnych skrótów dla danej aplikacji 
poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Cmd.

W ustawieniach Siri 
wystarczy zaznaczyć 
opcję Reaguj na „Hey Siri”.

1
2
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Użytkownicy asystentów głosowych zadrżeli ze strachu. Dowiedzieli się 
bowiem, że nieznani ludzie słuchają, a potem płaczą ze śmiechu.

Wielka burza 
w szklance wodyKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Wielka burza w szklance wody  |  Kinga Ochendowska
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A
Afera o Aleksę (i pozostałych asystentów głosowych) to jedna z tych, 
które powodują, że gapię się w ścianę z tępym wyrazem twarzy, a przed 
oczami staje mi mem z Travoltą, bezradnie rozkładającym ręce. W skró-
cie i dla tych, których burza w szklance wody ominęła, wyjaśniam: na jaw 
wyszło, że Amazon zatrudnia pracowników, którzy odsłuchują polecenia 
wydawane Aleksie. Nie tylko odsłuchują, ale również dyskutują o nich 
na wewnętrznych czatach i płaczą ze śmiechu. Oczywiście dziennikarze 
zapytali konkurencyjne firmy – Apple i Google – czy też stosują takie 
procedury. Wszystkie jak jeden mąż potwierdziły, że owszem – pewna 
grupa poleceń jest odsłuchiwana przez czynnik ludzki. Natychmiast 
w internecie zawrzało, zwłaszcza że pojawiło się również oskarżenie, że 
odsłuchiwane polecenia nie są prezentowane w sposób anonimowy 
i pozwalają na ustalenie konta klienta. Ten zarzut został szybko zdemen-
towany i zarówno Amazon, jak i Apple oraz Google stanowczo zaprze-
czyły jakiejkolwiek możliwości identyfikacji. Cóż z tego, skoro mleko się 
wylało i teorie konspiracyjne znalazły bogatą pożywkę, na której rosnąć 
będą miesiącami.

Dlaczego więc staję jak zdezorientowany Travolta z rozłożonymi rękami? 
Czy dlatego, że firma naruszyła moje zaufanie, nielegalnie mnie pod-
słuchuje i jeszcze pozwala jakimś anonimowym pracownikom drzeć ze 
mnie łacha? Otóż nie. Zadziwia mnie to, jak niski jest poziom rozumienia 
zasad funkcjonowania technologii w świecie, w którym bez technologii 
ciężko jest funkcjonować. Odnoszę wrażenie, że ludziom kupującym 
urządzenia wydaje się, że funkcjonują one za pomocą czystej magii, 
a obrazy na ekranach malują małe krasnoludki w kolorowych czapecz-
kach. Innymi słowy, użytkownicy nie tylko nie mają pojęcia o tech-
nologii, ale również nie czytają umów, które dostarczane są wraz ze 
sprzętem. A powinni.

Nie wiem, jak sprawę załatwia Google, bo nie używam. Za to Siri i Alexa 
mają podstawowe mechanizmy wbudowane i jasno opisane. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że żaden z asystentów nie działa 
w przypadku braku połączenia z internetem. Już sam ten fakt świadczy 
o tym, że proces nie odbywa się bezpośrednio na naszym urządzeniu, 
ale wymaga połączenia z serwerem i obsługującym go oprogramo-
waniem. Po drugie – konieczny jest mechanizm weryfikacji błędów 
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i materiał, dzięki któremu maszyna może nauczyć się różnych niuan-
sów językowych. W przypadku Siri możemy zacząć weryfikację już na 
naszym urządzeniu – jeśli asystent nas nie rozumie, wystarczy edytować 
komendę bezpośrednio na ekranie. Niestety, większość użytkowników 
wcale nie korzysta z tej możliwości, przez co Siri uczy się bardzo wolno. 
Drugim bastionem weryfikacji musi być zatem człowiek, który – ze 
słuchu – przetłumaczy maszynie to, co zostało powiedziane przez użyt-
kownika. To właśnie dzięki temu inteligentni asystenci uczą się i rozu-
mieją nas coraz lepiej.

W przypadku Aleksy mechanizm jest jeszcze bardziej uproszczony. 
W timeline aplikacji, gdzie wyszczególnione są wszystkie nasze pole-
cenia, możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy asystent wykonał 
polecenie prawidłowo. Jeśli klikniemy „nie”, nasze polecenie zostanie 
przekazane do weryfikacji. Nie znaczy to, że z pewnością zostanie 
odsłuchane przez żywego człowieka, bo żadna firma nie ma takiej 
mocy przerobowej. Trafi za to do puli, z której wyłaniany jest materiał 
referencyjny.

Jak napisałam wcześniej, jeśli maszyna nie radzi sobie ze zrozumie-
niem polecenia, tłumaczeniem musi zająć się człowiek. Można sobie 
wyobrazić, jak odbywa się taki proces. Pracownik dostaje dziennie okre-
śloną liczbę nagranych poleceń, które próbuje odcyfrować tak, żeby 

Ludziom kupującym urządze-

nia wydaje się, że funkcjonują 

one za pomocą czystej magii, 

a obrazy na ekranach malują 

małe krasnoludki w kolorowych 

czapeczkach.
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urządzenie w przyszłości było w stanie je rozpoznać. A jakie polecenia 
wydają użytkownicy? Wystarczy zajrzeć do internetu, by przekonać się, 
że ludzie mówią najdziwniejsze rzeczy i wydają polecenia, których nasz 
prosty umysł nie jest nawet w stanie ogarnąć. Możemy więc przyjąć, że 
materiał, który otrzymują „odsłuchiwacze”, jest bardzo różny. Czasem są 
to proste zakłócenia czy niewyraźny akcent, czasem są to obsceniczne 
komentarze. Nic dziwnego więc, że czasem pękają ze śmiechu, bo gdyby 
tego nie robili, musieliby zacząć płakać. Wystarczy się więc postawić 
w ich sytuacji. Rozmawiają, śmieją się i dyskutują o tych samych rze-
czach, o których i my rozmawiamy. Śmieją się z zabawnych sytuacji, 
oburzają na niegrzeczne czy wulgarne polecenia. Czasem też niepokoją 
się, gdy na nagraniu słychać agresywną kłótnię albo kogoś wzywającego 
pomocy. Czy jest w tym coś dziwnego? Moim zdaniem absolutnie nie. 

Cała afera sprowadza się więc do tego, że normalni ludzie, w normal-
nym miejscu pracy odsłuchują to, co mówimy do naszych asystentów, 
by ci rozumieli nas lepiej. Za to użytkownicy tych urządzeń mają niere-
alne wyobrażenia odnośnie do tego, jak funkcjonuje technologia. W jaki 
sposób, według zwykłego Kowalskiego, urządzenia uczą się, co do nich 
mówimy? Zawsze w którymś momencie musi interweniować człowiek, 
bo człowiek, jako jedyny, jest w stanie usłyszeć i zrozumieć drugiego 
człowieka.

Żadna z firm nie ukrywa, że tak właśnie się dzieje – wszystko opisane 
jest w warunkach użytkowania i nie byłoby problemu, gdyby ludzie 
raczyli się z nimi zapoznać, zamiast bezmyślnie klikać przycisk „OK”. 
Do tego, mając urządzenie aktywowane głosem i słowem kluczowym, 

Dziennikarze zapytali konkurencyjne firmy – Apple i Google 

– czy też stosują takie procedury. Wszystkie, jak jeden mąż, 

potwierdziły, że owszem – pewna grupa poleceń jest odsłuchi-

wana przez czynnik ludzki.
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trzeba mieć świadomość, że może ono zostać przypadkowo aktywo-
wane. Aby tego uniknąć, wystarczy przecież wyłączyć ciągły nasłuch 
Siri albo nacisnąć przycisk „mute” na dowolnym stacjonarnym sprzęcie. 
Wtedy natychmiast przestanie słuchać, a my możemy cieszyć się naszą 
prywatnością.

Przy stanie obecnej techniki, nie możemy mieć ciastka i zjeść ciastka 
– kupując inteligentny sprzęt, musimy pogodzić się z tym, że partycypu-
jemy jednocześnie w usprawnianiu technologii. Dlatego użytkownikiem 
należy być świadomym i nie wierzyć w magiczne właściwości przedmio-
tów. W teorie spiskowe dziejów też wierzyć nie warto, bo każdy z nas 

– użytkowników internetu – swoją prywatność 
sprzedał kilkadziesiąt razy, nawet się nad tym nie 
zastanawiając. Kluczem do prywatności i bezpie-
czeństwa w sieci jest podejmowanie świadomych, 
popartych rzetelną wiedzą wyborów.

Jak w przypadku wszystkiego w życiu, musimy 
przeprowadzić bilans zysków i strat oraz ocenić, 
na czym nam bardziej zależy – na technologicz-
nych nowinkach czy też na tym, by naszego głosu 
nie usłyszał na krótkim nagraniu pracownik Apple 
czy Amazona. 

Może z czasem sprawność inteligentnych urzą-
dzeń się zwiększy, ale na razie nadal uczą się cho-
dzić z człowiekiem pod rękę, wspierającym każdy 
ich krok. 

Zanim więc wpadniemy w panikę po kolejnej burzy w szklance wody, 
zastanówmy się, czy my, jako użytkownicy, nie mamy przypadkiem nie 
tylko praw i przyjemności wynikających z zakupu nowego sprzętu. Może 
się okazać, że mamy też obowiązek świadomego i uważnego korzystania 
z technologii. 

I to dla naszego własnego dobra.

Przy stanie obecnej 

techniki, nie możemy 

mieć ciastka i zjeść 

ciastka – kupując inte-

ligentny sprzęt, musimy 

pogodzić się z tym, że 

partycypujemy jedno-

cześnie w usprawnianiu 

technologii.
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iPod nie był pierwszym odtwarzaczem muzycznym na rynku, ale 
rozwiązał problemy tych, które były na rynku. Sam hardware był 
oczywiście świetny, ale to tylko część obrazu – odtwarzacz był częścią 
ekosystemu, składającego się z aplikacji iTunes i sklepu z muzyką.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Zmienić świat  |  Wojtek Pietrusiewicz

Zmienić świat
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P
Patrząc na to z dłuższej perspektywy, można nie zauważyć istoty tych 
trzech elementów układanki: hardware’u, software’u i sklepu dostarczają-
cego odpowiednie treści. To były czasy, kiedy muzyki szukało się po serwe-
rach FTP, Napsterach, Limewire’ach czy eMule’ach. Przeciętny użytkownik 
nie potrafił ich sprawnie obsługiwać, był to więc temat raczej dla osób wta-
jemniczonych. Alternatywnie można było zripować własną płytę CD, opisać 
odpowiednio pliki, dodać stosowne tagi ID3, znaleźć okładkę płyty, a potem 
ręcznie ją przerzucić na odtwarzacz MP3. iPod to zmienił. Wystarczyło kupić 
piosenkę, opcjonalnie dodać ją do playlisty i wcisnąć przycisk synchroni-
zacji, aby wszystko automagicznie trafiło na iPoda, wraz z prawidłowymi 
metadanymi zawierającymi okładkę. Prostota wygrała z piractwem, a iPod 
stał się jednym z najpopularniejszych urządzeń elektronicznych na świecie.

Apple, wprowadzając nowy produkt na rynek, kierowało się przeważnie 
kilkoma prostymi zasadami. Dany produkt niekoniecznie był pierwszy na 
rynku, ale zazwyczaj był znacznie lepszy od tego, co oferowała konkurencja. 
W ostatnich latach to się niestety zmieniło i nic lepiej tego nie demonstruje 
niż ostatni keynote firmy. Po pierwsze, poza Apple News+, żaden z nowych 
produktów nie będzie dostępny w najbliższym czasie. Po drugie, taki pro-
dukt jak Apple Card naprawdę niewiele wnosi do świata kart kredytowych, 
a dodatkowo argumentem przeciwko Apple jest fakt, że ich partnerem jest 
Goldman Sachs – firma zamieszana w korupcję, międzynarodowe skandale 
finansowe i więcej. Nic nie zmieni też faktu, że na Apple Card skorzysta 
przede wszystkim Apple, dokładając sobie jeszcze więcej do swojej skar-
bonki. A Apple TV+? Nie wiemy, jak dokładnie będzie finalnie wyglądał, ale 
z prezentacji Apple wynika, że będzie to kolejny VOD, podobny do wielu ist-
niejących. Nadzieję mam jedynie w Apple Arcade, który być może zlikwiduje 
problem mikropłatności, tak wszechobecny w dzisiejszych grach.

Steve Jobs w 1983 roku, próbując ściągnąć Johna Sculley’ego do Apple’a, 
powiedział:

Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to 
come with me and change the world?

Nie da się ukryć, że to właśnie robili swoimi produktami. Najpierw 
z Macintoshem. Potem OS X. iPod niewątpliwie miał dla świata ogromne 

FELIETONYFELIETONY 167

https://imagazine.pl/2019/03/27/przemyslenia-po-apple-special-event-march-2019/
https://imagazine.pl/2019/03/27/przemyslenia-po-apple-special-event-march-2019/


znaczenie, a iPhone jeszcze większe, bo świat dzięki niemu odszedł od tele-
fonów komórkowych na rzecz kieszonkowych komputerów wyposażonych 
w funkcję dzwonienia. iPad sprzedawał się jeszcze lepiej, a Apple Watch 
powoli kształtuje się jako urządzenie, które bezinwazyjnie monitoruje nasze 
zdrowie. Zaryzykuję również twierdzenie, że wygoda korzystania z Air-
Pods, od sposobu parowania do ich rozmiaru i komfortu noszenia, idealnie 
demonstruje to, co Apple robi najlepiej. Sam ekosystem, choć daleki od 
ideału, pięknie integruje cały ten hardware.

Apple jednak od paru lat zaczyna podejmować coraz 
więcej niezrozumiałych decyzji.

Nie dość, że wprowadzają coraz więcej produktów, 
których celem nie jest zmienienie świata, ale podbicie 
kategorii „Usługi” w kwartalnych wynikach finanso-
wych, to ostatnimi laty ich polityka cenowa ewidentnie 
celuje w swoich klientów. Ceny pamięci w ostatnich 
miesiącach dramatycznie spadły. Dla przykładu 512 GB 
SSD na PCIe w hurcie kosztuje o 11% mniej w pierw-
szym kwartale 2019 roku niż pod koniec 2018 i niemal 
dokładnie tyle, ile przed rokiem kosztował model 256 
GB. Ceny pamięci RAM spadają w nieznacznie mniej-
szym tempie, ale spadają. Dzisiaj, jeśli producent taki 

jak Apple zamawia pamięć flash w fabryce, to płaci około 0,15 dolarów za 
gigabajt, czyli niecałe 160 dolarów za 1 TB (biorąc pod uwagę skalę Apple, to 
jestem przekonany, że płacą jeszcze mniej). Najnowszy Samsung 970 EVO Plus 
1 TB (M.2, NVMe) kosztuje około 250 dolarów (0,24 USD za gigabajt), podobnie 
jak jego konkurencja. Tymczasem Apple życzy sobie 600 dolarów dopłaty do 
1 TB (z 256 GB) – de facto więc za 600 dolarów otrzymujemy 768 GB (zakłada-
jąc, że 1 TB to 1024 GB), co można przeliczyć na 0,78 dolarów za gigabajt. Apple 
dodatkowo zarabia na nas, względem wspomnianego SSD od Samsunga 0,54 
USD, czyli są ponad trzykrotnie drożsi. Wyobraźcie sobie, o ile niższe ceny 
miałyby wszystkie ich iPhone’y, iPady czy Maki, gdyby tylko ograniczyli swoją 
chciwość. Wyobraźcie sobie, o ile więcej by ich sprzedali.

Jeszcze nie tak dawno, jak przeliczyło się koszt podzespołów montowanych 
chociażby w Macach, to łatwo było się zorientować, że wcale nie są drogie 

Zaryzykuję również twier-

dzenie, że wygoda korzysta-

nia z AirPods, od sposobu 

parowania do ich rozmiaru 

i komfortu noszenia, ide-

alnie demonstruje to, co 

Apple robi najlepiej. 
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w stosunku do tego, co oferują użytkownikowi. Problem w tym, że to są czasy, 
które były i minęły. Dzisiaj większość konkurencji oferuje więcej za znacznie 
mniej. Tak, nadal nie mają tak dobrego trackpada i zamiast macOS otrzymu-
jemy Windows, ale obiektywnie rzecz biorąc, te dwie rzeczy nie są warte róż-
nicy w cenie. Realnie spodziewałbym się, że klienci za te wysokie ceny powinni 
otrzymać największą dostępną pojemność w iCloudzie (np. przez dwa–trzy 
lata), dostęp do Apple Music oraz pełny pakiet subskrypcji na Apple Arcade 
i TV+. Ale go nie otrzymują, bo kolumna „Usługi” nie będzie się zgadzała.

Nie wiem, ile znaczenia w tym wszystkim ma fakt, że pensja i bonusy Tima 
Cooka zależą od wyników finansowych firmy, a Steve’a Jobsa nie zależały 
(zarabiał 1 dolara rocznie, niezależnie od wyników Apple’a), ale mam nieod-
parte wrażenie, że obecny CEO steruje firmą na rzecz swoich inwestorów, 
a nie swoich klientów.

Steve Jobs kiedyś powiedział, że ich celem zarabiania pieniędzy, był fakt, 
że dawało im to możliwość tworzenia najlepszych komputerów na świecie. 
Gdy jednak John Sculley przejął kontrolę nad firmą, zaczęli skupiać się na 
zyskach, a tworzenie dobrych komputerów stało się sposobem na te zyski. 
Ta subtelna różnica w podejściu definiowała, czy firma jest stworzona do 
sukcesu, czy skazana na porażkę. Dzisiaj nie da się ocenić, czy tak jest rze-
czywiście, ale patrząc na obecną ofertę Apple, trudno nie odnieść takiego 
wrażenia. Ceny rosną, jakość spada lub pozostaje bez zmian, a użytkownik 
ma z tego wszystkiego coraz mniej bonusów.

Kiedyś sądziłem, że Tim Cook będzie dobrym następcą Steve’a Jobsa na sta-
nowisku CEO. Dzisiaj uważam, że to miejsce powinien był zająć ktoś zupeł-
nie inny i po głowie chodzi mi tylko jedna osoba.

Scott Forstall.
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W zeszłym miesiącu (iMagazine 4/2019) miałem przyjemność testowania 
monitora Samsung (34-calowy model CJ791 o rozdzielczości 3440 × 1440 
px), wyposażonego w port Thunderbolt 3. To dało mi okazję na powrót 
do jednego z moich pierwszych setupów sprzed 10 lat – wykorzystanie 
MacBooka Pro jako desktopa.

Życie z monitorem 
z Thunderboltem 3WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Życie z monitorem z Thunderboltem 3  |  Wojtek Pietrusiewicz
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U
Umówmy się, że wygodniej jest mieć jeden komputer niż dwa, szczególnie 
jeśli zależy nam na sensownej wymianie danych pomiędzy nimi. Nie trzeba 
martwić się o synchronizację, uaktualnienia i pokrewne tematy. Kiedyś 
tak żyłem, wyposażony jedynie w 17-calowego MacBooka Pro i zewnętrzny 
monitor. Codziennie, kilkakrotnie, podłączałem i odłączałem go od całego 
zestawu. Monitor, dysk na USB, tablet Wacom na USB, dysk na FireWire 
i zasilanie – to razem pięć kabli, które musiałem wetknąć do lub wyciągnąć 
z portów MacBooka. Ta czynność bardzo szybko mi się znudziła i kończyło 
się na tym, że jeśli musiałem odłączyć komputer, żeby coś zrobić, to wola-
łem tego po prostu nie robić. Niby tylko pięć kabli, a uciążliwość ogromna.

Samsung CJ791 umożliwił mi sprawdzenie podobnego setupu, ale dekadę 
później. 13-calowy MacBook Pro oczywiście nie nadaje się specjalnie do 
grania w wymagające tytuły, ale nadaje się do wszystkiego innego, co na 
nim robię. Monitor postawiłem na biurku, podłączyłem do niego mecha-
niczną klawiaturę (ostatnio mam nowe klawiaturowe hobby) i myszkę, 
a MacBooka Pro podpiąłem jednym kablem. Aby niepotrzebnie nie zabie-
rał mi przestrzeni na biurku, stawiałem go w Twelve South BookArc, 
który służy mi dzielnie od prawie dwóch lat. Procedura zdecydowanie się 
uprościła, bo włożenie MacBooka Pro do BookArca to ułamek sekundy, 
a potem wystarczy podłączyć jeden kabel Thunderbolt 3, aby całość się 
spięła. Zapewnia on też ładowanie, ładowarkę możemy więc od razu 
wrzucić do torby, aby jej przypadkiem nie zapomnieć w podróży. Teraz nie 
korzystam z większej liczby akcesoriów, ale fakt, że do mojej dyspozycji 
pozostał drugi port Thunderbolt 3 (do którego teoretycznie mógłbym pod-
łączyć huba, podobnie jak do portów USB zresztą), uspokajał mnie, bo jeśli 
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w przyszłości miałbym większe wymagania, to nie musiałbym kombinować 
z podpinaniem akcesoriów bezpośrednio do komputera.

W swoim życiu korzystałem z laptopów wyposażonych w ekrany małe 
i duże. Od 11” do 17”. Monitory zewnętrzne miały z kolei od 13” do 42”. Tak, 
wiem. Na 13-calowym ekranie zrobię wszystko, co na monitorze 34-calo-
wym, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak samo nad morze dojedzie-
cie maluchem, jak klasą S, ale różnica w komforcie będzie diametralna. 
Analogicznie jest w przypadku pracy na małym i dużym ekranie – wyko-
nam te sama zadania, ale ze skrajnie różnym poziomem komfortu. No 
i fakt, że komputer podpinam do wszystkich swoich podzespołów jednym 
kablem, który również go ładuje, jest nieoceniony. W przyszłości zakładam, 
że ta czynność stanie się bezprzewodowa, ale tymczasem nie znam lep-
szego rozwiązania niż monitor z portem Thunderbolt 3.
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Kiedy Nick Bilton w czasie wywiadu ze Steve’em Jobsem zaraz po 
premierze w 2010 roku zapytał, jak iPad spodobał się jego dzieciom, 
Jobs odpowiedział, że nigdy go nie używały. I dodał, że w jego domu 
korzystanie z elektroniki podlega ograniczeniom. Podobnie jest 
w rodzinach pozostałych magnatów technologicznych – zgodnie 
z zasadą, że nie należy odurzać się towarem, który sprzedajesz.

Pokolenie strachuKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Pokolenie strachu  |  Kinga Ochendowska
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W
„Wyborcza” podrzuciła mi ostatnio książkę o wyjątkowo długim tytule: 
„iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej 
tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosło-
ści”. Zazwyczaj skomplikowane tytuły, zwłaszcza te z „i” na początku, nie 
wzbudzają mojego zaufania. Artykuł ją promujący był jednak na tyle cie-
kawy, że postanowiłam się z nią zapoznać. I nie żałuję ani jednej minuty!

Jean M. Twenge, autorka książki, jest profesorem psychologii, która od lat 
zajmuje się badaniem różnic między generacjami. Jej książki nie mają za 
zadanie oceniania zmian, które następują w kolejnych pokoleniach, lecz 
naukową próbę opisania ich i zrozumienia. Niewiele jest w niej opinii, za to 
bardzo dużo badań statystycznych, które ujawniają ciekawe trendy, odróż-
niające iGeneration (iGen) od poprzedzających ją Millenialsów.

Zacznijmy od samych generacji. Ja należę do Generation X – osób urodzo-
nych pomiędzy wczesnymi latami 60. XX wieku a początkiem lat 80. Po 
nas następują słynni Milennialsi – zwani również Generation Y. Obejmują 
oni okres od połowy lat 80. do połowy lat 90. Według Jean M. Twenge, 
generacyjnym punktem zwrotnym jest rok 1995, kiedy to zaczyna królować 
Generation Z – zwana również iGenem lub Generation Snowflake (płatek 
śniegu). Są to oczywiście lata umowne, na co wskazuje autorka na samym 
początku książki:

Wyznaczanie pokoleniowych granic urodzenia jest arbitralne – nie ma 
precyzyjnych danych naukowych ani oficjalnej zgodnej opinii w kwestii 
tego, które roczniki przynależą do danego pokolenia. Co więcej, osoby 
urodzone tuż przed jakąś granicą albo tuż po niej zasadniczo miały 
styczność z tą samą kulturą, natomiast formalnie rzecz biorąc, osoby uro-
dzone w jednym pokoleniu w odstępie dziesięciu lat miały już styczność 
z różnymi kulturami. Niemniej jednak etykietki pokoleniowe z konkret-
nymi granicami urodzeń bywają przydatne. Podobnie jak granice miast, 
prawna granica dorosłości czy określone typy osobowości, pozwalają 
nam one definiować i opisywać ludzi, nawet jeśli narysowanie wyraźnej 
linii ma oczywiste ograniczenia, a bliższa prawdy wydaje się linia roz-
myta. Tak naprawdę nie gra większej roli to, gdzie postawimy granice 
– ważne jest, byśmy rozumieli, w jaki sposób osoby urodzone po 1995 roku 
różnią się od osób urodzonych zaledwie kilka lat wcześniej.
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Bez wątpienia, jak wskazują przytoczone przez autorkę badania, iGen to 
pokolenie zupełnie niezwykłe i wykazujące nagromadzenie cech, jakich 
wcześniejsze pokolenia nie wykazywały. Przede wszystkim, jest to pierw-
sze pokolenie, które wyrosło całkowicie w czasach internetu. Następnie 
– jego przedstawiciele całkowicie zmienili sposób komunikacji, polegając 
praktycznie w całości na mediach społecznościowych, komunikatorach 
i wiadomościach tekstowych. Niby niewiele, ale w rezultacie spowodowało 
to reakcję łańcuchową, ciągnącą za sobą całą lawinę konsekwencji. 

Jaki jest więc iGen, w świetle badań Jean Twenge?

Przede wszystkim – pełen sprzeczności. iGen obsesyjnie pragnie poczu-
cia bezpieczeństwa. Dorasta później niż przedstawiciele poprzednich 
generacji. Uporczywie trzyma się spódnicy rodziców i nie śpieszy się do 
osiągnięcia finansowej i mieszkaniowej niezależności. Nawiązuje płytkie 
i niezobowiązujące kontakty uczuciowe, bo związki są emocjonalnie nie-
bezpieczne i mogą prowadzić do depresji. Ma mocne i jasno określone 
poglądy, dotyczące kwestii równości społecznej – zwłaszcza mniejszości 
– i chętnie daje im upust w internecie, rezygnując przy tym z podejmowa-
nia fizycznych akcji w realnym świecie.

iGen to pokolenie, które mniej pracuje zarobkowo, mniej uczy się i mniej 
czasu spędza na obowiązkach domowych, charakteryzuje się za to naj-
większą do tej pory ilością zaburzeń psychicznych – nerwic, stanów lęko-
wych i depresji. Ogarnięci obsesją bezpieczeństwa piją mniej alkoholu 
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i używają mniej narkotyków, chociaż są zdecydowanymi zwolennikami 
legalizacji marihuany. Dostają mniej mandatów za nieprzepisową jazdę 
i popełniają mniej aktów fizycznej agresji. Z drugiej jednak strony, to poko-
lenie z najwyższym współczynnikiem samobójstw i dorastające pod presją 
niespotykanego dotąd cyber-bullyingu. 

Jakby tego było mało, nie potrafią przyjmować odmiennych i kontrower-
syjnych opinii – stąd również nazwa „Generacja Płatek Śniegu” – która, 
jak poinformowała mnie moja iGenowa córka – jest uznawana za obraź-

liwą, ponieważ sugeruje nieadekwatną wrażliwość 
i „rozpuszczanie się” z byle powodu. Nie jest jednak 
nieuzasadniona, jak wykazuje autorka, przytaczając 
wiele przykładów studentów uniwersytetu, płaczą-
cych i panikujących, bo zaproszony na wykład prele-
gent wyraził kontrowersyjną opinię.

To pokolenie, które wymaga ostrzeżenia, że pre-
zentowany materiał może zawierać drastyczne tre-
ści i dostarczenia „bezpiecznej przestrzeni”, gdzie 
można ukryć się i odmówić ich słuchania. Przy tym 
drastyczną treścią może być każda opinia czy fakt 
naukowy, który nie zgadza się ze światopoglądem 
młodego człowieka. Do tego stopnia, że wykładowcy 
na uczelniach muszą bardzo uważać, by nie ścigały 
ich pozwy za emocjonalne znęcanie się nad studen-
tami. W ich pojęciu przemocą jest każde zachowa-
nie, które ktoś za przemoc uzna, podobnie zresztą 
jak agresją jest każde wypowiedziane zdanie, które 
wywołuje dyskomfort – wliczając w to pytania takie 
jak: „Skąd pochodzisz?” czy „Jaki jest Twój natywny 
język” – zaliczane do grupy mikroagresji.

Ich emocjonalna wrażliwość jest tak olbrzymia, że 
rezygnują z kontaktów w realnym świecie, ukrywa-
jąc się za świecącymi ekranami. Do tego stopnia, 
że nawet zapukanie do drzwi kolegi i zmierzenie 
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się z otwierającą je mamą staje się wyzwaniem, któremu nie są w stanie 
podołać.

Już w samym tytule autorka sugeruje, że iGen w żadnym stopniu nie jest 
przystosowany do życia w realnym świecie i badania zdają się potwier-
dzać tę tezę. Przedstawiciele tego pokolenia oczekują od wszystkich 
– rodziców, nauczycieli i pracodawców – by otoczyli ich płaszczem 
bezpieczeństwa. Nie chcą dorastać, nie chcą stawiać czoła wyzwaniom 
– zupełnie odwrotnie niż poprzednie pokolenia. Głównymi powodami 
zdają się smartfony i internet, ale – jak Jean Twenge wskazuje – nigdy 
nie ma jednej przyczyny, którą można obarczyć winą – na całokształt 

zmian wpływ mają różnorakie czynniki i poszukiwanie winnych i spraw-
ców nie ma większego sensu. Zmiany są zmianami – jedne są dobre, 
inne złe, a jeszcze inne i takie, i takie. Nie należy więc ulegać złudzeniu, 
że autorka dokonuje oceny pokolenia i przedstawia pokolenie iGen 
w czarnych kolorach:

Ponieważ zajmuję się badaniem pokoleń, często słyszę pytania: 
„Czemu obwinia pani dzieci? Czy to nie wina rodziców?” (Albo: „wina 
baby boomers?”, „wina generacji X?”). U podstawy tych pytań leżą 
dwa mylne założenia: po pierwsze, że wszystkie zmiany pokoleniowe 
są negatywne, a po drugie, że każda zmiana ma tylko jedną przy-
czynę (np. sposób wychowywania dzieci). Żadne z tych założeń nie jest 
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prawdziwe. Niektóre zmiany pokoleniowe są pozytywne, inne nega-
tywne, a jeszcze inne mogą być i takie, i takie. Ludzie mają naturalną 
skłonność do postrzegania rzeczy w kategoriach czarno-białych, ale 
w wypadku zmian kulturowych warto dostrzegać odcienie szarości 
i szukać kompromisu. Biorąc pod uwagę, że wiele różnic pokoleniowych 
ma pozytywny (lub przynajmniej neutralny) charakter, używanie słów 
„wina” czy „obwiniać” jest nieporozumieniem. Przynosi też efekt prze-
ciwny do zamierzonego, ponieważ zamiast się starać zrozumieć trendy, 
zarówno te dobre, jak i te złe, sprzeczamy się o to, kogo obarczyć winą. 
Zmiana kulturowa ma też wiele przyczyn, a nie jedną – to nie tylko 
rodzice, ale i technologia, media, biznes i edukacja, które współdzia-
łają, by stworzyć kulturę zupełnie różną od tej, jakiej doświadczali 
nasi rodzice i dziadkowie. Nie jest to niczyja wina albo jest to wina nas 
wszystkich. Kultury się zmieniają, a wraz z nimi zmieniają się też poko-
lenia – i właśnie to ma znaczenie. Nie chodzi tu o jakiś konkurs na to, 
które pokolenie jest gorsze (albo lepsze). Kultura ulega zmianie i wszy-
scy w tym uczestniczymy. Wspólnie.

W moim domu książka wywołała szeroką dyskusję i z niejakim podzi-
wem obserwowałam, jak trafne okazują się argumenty i badania przy-
toczone przez Jean Twenge. Pomimo że książka bazuje na badaniach 
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, ich prawdziwość wywo-
łuje zdumienie i obala wiele mitów, krążących na temat iGenu. Książki 
wysłuchałam w postaci anglojęzycznego audiobooka, już jednak wiem, 
że zamówię również papierowy egzemplarz, bo jest to jedna z tych 
pozycji, które chcę widzieć na swojej półce i uważam, że warto zapłacić 
dwukrotnie za przyjemność zapoznania się z treścią tak świetnie i kom-
pleksowo przygotowanej publikacji.

Na polskim rynku książka wydana została przez „Smak Słowa”, w prze-
kładzie Olgi Dziedzic, który wydaje się bardzo dobrze oddawać ducha 
oryginału. Każdy rodzic, mający w domu przedstawiciela iGenu, powi-
nien się z nią zapoznać, wyjaśnia bowiem wiele kwestii, które pozwalają 
na lepsze zrozumienia swojego dziecka.

Gorąco polecam!
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Ci, którzy czytają rubrykę felietonów w iMagazine, kojarzą zapewne 
doskonale, że temat pasji, podążania za marzeniami i pozostałej części 
licznika w równaniu z mianownikiem „Rób to, co kochasz”, jest mi bliski. To 
fakt i właśnie dlatego dzisiaj chcę Was zachęcić do poświęcenia tych kilku 
chwil majówki, aby zastanowić się nad tym, za czym my w ogóle podążamy.

Ślepa pasjaKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Ślepa pasja  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Wielkie słowa
Bo widzicie, gdyby nie to, że sam zaliczyłem kilka solidnych wywrotek 
na gruncie mówienia samemu sobie i o zgrozo – innym – jak mają żyć, 
to bym pewnie nie przytaknął stwierdzeniu, które usłyszałem pod-
czas jednego z wystąpień Rafała Sonika. A brzmiało ono tak: „Ślepe 
podążanie za pasją – ślepe, czyli bezrefleksyjne – w 90% przyniesie 
bankructwo”. Od siebie dodałbym jeszcze dopowiedzenie: „[...] jeśli 
nie finansowe, to na pewno emocjonalne i społeczne”.

Ja i wielu moich rówieśników wpadamy w błędne koło albo raczej 
w kołowrotek, który niczego nie napędza, a którym kręcimy jak 
chomiki, bo ktoś nam powiedział, że kiedyś wypadnie marchewka. 
Nie powiedział tylko kiedy. Marchewka natomiast jest towarem eks-
kluzywnym, bo załóżmy, że wszyscy na świecie jedzą tylko buraki. 
Dobrze, dość obrazów, powiem wprost: podążanie pod prąd wbrew 
wszystkim i wszystkiemu stało się tak popularne, że zapomnieliśmy, 
o co w tym zdaniu w ogóle chodzi. Bardzo łatwo jest sobie znaleźć 
„pasję”, wiecie? Wystarczy spojrzeć na to, czego szczerze nienawidzisz 
i zacząć to robić, argumentując, że to podążanie za pasją. Gotowe!

Tylko te wielkie, tłuste słowa pozbawione są jednego, dość kluczo-
wego elementu. Celu. I nie, nie chodzi mi tutaj znowu o zmieniające 
świat cele, jak popularne „Będę drugim Steve’em Jobsem”. Nie. Cho-
dzi o cele w ogóle. O sens czynności, którą wykonuję, postawy, którą 
sobą prezentuję czy wiary, którą wyznaję. Tego czegoś, co każdy ma 
inne. O tę „inność” – położenia, miejsca, w którym aktualnie jestem 

w życiu, aspiracji, osób, które są dookoła mnie aż 
w końcu, faktycznych marzeń – rozbija się cała 
salwa zdań o robieniu tego, co się kocha.

Jest coś niesamowitego w tym, że zamiast sku-
piać się na byciu sobą, zaczynamy wstydzić się 
tego bycia, uznając, że jest ono zbyt zwyczajne, 
szare, ponure i wiadomo jakie. Szukamy więc 
wielkich słów, które przyklejamy do cudzych 
idei, wierząc w czyjeś marzenia. Gdzieś, w trakcie 
jednego z weekendów, zwrócimy uwagę na to, że 

– Wystarczy spojrzeć na 

to, czego szczerze niena-

widzisz i zacząć to robić, 

argumentując, że to podą-

żanie za pasją. Gotowe! 
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ktoś się do nas uśmiechnął. Ucieszymy się, a zaraz potem stwierdzimy, 
że pewnie czegoś chciał.

Słówka
Zniszczyłem kilka relacji, przeszedłem kilka kompletnych metamor-
foz i w maju 2019 roku mogę Ci śmiało powiedzieć, że każda z nich 
czegoś mnie nauczyła. To nie znaczy, że powtórzyłbym każdą z nich, 
bo tego nikt nie jest w stanie zrobić. Po raz pierwszy ten tekst prze-
czytasz tylko raz. Dzisiaj chcę Cię zachęcić do uważności. To trochę 
tak, jak z nauką czegokolwiek. To, że ktoś nas uczy, nie znaczy, że się 
nauczymy. W matematyce możemy nauczyć się wielu definicji, ale bez 
praktyki i sprawdzenia ich w boju, nigdy nie zrozumiemy ułamków, 
a do wyniku równania będziemy dochodzili tak długo, że w końcu nie 
będziemy wiedzieć co, tak naprawdę wyliczamy.

Tak sobie myślę, zwłaszcza tej wiosny 2019 roku, od którego początku 
wydarzyło się już tyle definiujących i otrzeźwiających momentów 
w moim życiu, że za całym tym patosem i wielkością, których pra-
gniemy, kryje się proste, ludzkie: Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Małe, 
wielkie słowa. Kryje się obecność drugiej osoby, która nie pyta, bo 
widzi. Niekiedy jest to patrzenie przez godzinę w ścianę, aby na końcu 
dojść ze sobą do wniosku, że wczorajsze słońce w parku coś w nas 
zmieniło. Nie, nie chodzi o bycie biernym i podążanie z prądem. Bier-
ność to wg mnie brak tej właśnie chwili. Chwili mierzenia się ze swoją 
głową, ciałem i wybujałym ego. Małe, wielkie momenty, których nie 
da się zaplanować, wpisać na listę, nadać im priorytet. Bycie, które 
każdy ma inne. Pasjonująco inne.

Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Małe, wielkie słowa.
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Jak reagujemy, gdy ktoś mówi nam, że nie jesteśmy już klientami, ale 
produktami? Czy przejmujemy się tym, że Facebook i Google zbierają 
nasze dane i zarabiają na nich? 

Gdy stajemy się produktami, 
budzą się demonyGRACJAN PIETRAS

@GracjanPietras

Gdy stajemy się produktami, budzą się demony  |  Gracjan Pietras
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N
No cóż, raczej nie przejmujemy się za bardzo. Zwykle wzruszamy ramio-
nami. Odpowiadamy, że oczywiście wiemy o tym, ale to nieuniknione 
w dzisiejszym świecie technologii. Udostępniamy swoje dane, bo dzięki 
temu życie stało się łatwiejsze. Bo dzięki temu urządzenie spełnia wszyst-
kie nasze życzenia. I rzeczywiście. Urządzenia potrafią spełniać życzenia za 
dotknięciem – jak magiczne różdżki, którymi można wyczarować, co tylko 
dusza zapragnie. Potrafią robić rzeczy, jakie nie śniły się filozofom. 

Wiedzą, jakie filmy nas interesują, przysyłają więc okazjonalny email 
z wyborem seriali, które pomagają nam zaplanować weekendowy binge. 
Albo z nowościami książkowymi naszych ulubionych autorów. Gdy wsia-
damy do samochodu, informują nas, że ruch na trasie do domu jest 
niewielki i powinniśmy dotrzeć w ciągu 21 minut. Pięknie. Wiedzą też, 
że możemy być zainteresowani premierą teatralną, o której jeszcze nie 
wiemy, a także, że zepsuło nam się żelazko, o czym już wiemy i dlatego na 
gwałt szukamy nowego. Wygodnie wyeksponują oferty, żeby oszczędzić 
nam trudu. 

Urządzenia potrafią robić wszystkie te wspaniałe rzeczy, drogi Czytelniku, 
bo nas znają. Co w tym złego? Kupowaliśmy książki tego autora, proponują 
nam więc podobne. Google’owaliśmy „ranking żelazek 2019”, to przecież 
łatwo domyślić się, że nam się stare zepsuło. Nic wielkiego. Skąd aplikacja 
wie, że wsiadamy do samochodu? No tak – telefon połączył się z samo-
chodem. A skąd wie, że jedziemy do domu? To jasne, monitoruje naszą 
lokalizację od miesięcy. Z łatwością odnotowała, że w dni powszednie 
o tej godzinie wychodzimy z pracy i przemieszczamy się w tym samym 

Skąd aplikacja wie, że wsiadamy do samochodu? No tak – telefon 

połączył się z samochodem. A skąd wie, że jedziemy do domu? To 

jasne, monitoruje naszą lokalizację od miesięcy. Z łatwością odno-

towała, że w dni powszednie o tej godzinie wychodzimy z pracy 

i przemieszczamy się w tym samym kierunku. Skąd wie, gdzie 

pracujemy i mieszkamy? Jak to skąd – sami jej to powiedzieliśmy. 
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kierunku. Skąd wie, gdzie pracujemy i mieszkamy? Jak to skąd – sami jej 
to powiedzieliśmy. Urządzenie oczywiście wie też, jakie sporty uprawiamy 
– dzięki temu łatwiej dostaniemy oferty obuwia do biegania. Wie też, że 
się zapuściliśmy i nie chodzimy od dłuższego czasu na treningi. A także, że 
przez większą część dnia siedzimy i w ogóle, że za dużo siedzimy, bo mamy 
siedzącą pracę, co oczywiście – i to też wie – zwiększyło u nas ryzyko roz-
maitych chorób. Do tego wie również, że niezdrowo się odżywiamy – czy 
rzeczywiście musieliśmy zamawiać to śmieciowe jedzenie? Trudno też 
ukryć, że mamy podwyższone tętno, pewnie również ciśnienie nie jest 
w normie, i za późno chodzimy spać, co – jak pewnie sami rozumiemy 
– nie pomaga. Historia naszych zakupów internetowych wskazuje zresztą 
jednoznacznie, że zdrowy tryb życia to nie nasza bajka. Te godziny spę-
dzone na graniu, a potem przeskakiwaniu ze strony na stronę w internecie. 

Profil elektroniczny
Każdy z nas jest niestrudzonym wytwórcą własnego profilu elektronicz-
nego. Profil ten składa się z danych dotyczących naszej aktywności w sieci, 
ale też poza nią, w zwykłym, analogowym życiu. Danych gromadzonych 
non stop przez otaczające nas urządzenia. Ten zbiór powiększa się z każ-
dym dniem, z każdą godziną. Jest naszym cyfrowym portretem. Bardzo 
szczegółowym. Ten, kto ma do niego dostęp, wie o nas więcej, niż sami 
wiemy. Wie, gdzie jesteśmy teraz i co robimy, pamięta rzeczy z przeszłości, 
które my już zapomnieliśmy, a także wie, co zrobimy w przyszłości, zanim 
nawet przyjdzie nam to do głowy. 

Aplikacje ze wszystkich sił pomagają nam tworzyć 
nasz profil. Przykładowo sieci społecznościowe 
zbudowano w taki sposób, aby zmaksymalizować 
czas spędzany przez nas przed ekranem. Algorytmy 
dbają, aby w naszym strumieniu pojawiły się infor-
macje, na które zareagujemy emocjonalnie. Raz 
emocje będą pozytywne, raz negatywne, ale tak 
długo, jak są, zwiększa się szansa, że nie zamkniemy 
aplikacji. Algorytmy tworzą bąbel dopasowany do 
naszego światopoglądu. Jeśli jesteśmy antyszcze-
pionkowcami, umieszczą wpisy innych antyszcze-
pionkowców, jeśli wierzymy, że Ziemia jest płaska, 

Aplikacje ze wszystkich sił 

pomagają nam tworzyć 

nasz profil. Przykładowo 
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dowiemy się, że na świecie jest wielu, którzy sądzą podobnie. Każdy 
dostaje skrojoną na swoją miarę „prawdę”. Lajki kreują ułudę popularno-
ści, czy choćby przynależności do grupy. Stają się one psychologicznym 
wyznacznikiem sukcesu w grupie. Brak lajków staje się odpowiednikiem 
odrzucenia, samotności i przegranej. Towarzyszą temu nowe zjawiska, jak 
obawa, że coś nas ominie (tzw. FOMO – fear of missing out). 

Chcemy aprobaty i będziemy spędzać więcej czasu w aplikacji, aby spraw-
dzać, czy społeczność nam jej udziela. Czas oczekiwania umila nam inny 
wynalazek – niekończący się strumień wiadomości. Kiedyś użytkownik 
docierał do ostatniej wiadomości i zwykle zamykał aplikację – odkładał ją 
tak, jak odkłada się przeczytaną gazetę. Ktoś wpadł więc na pomysł, aby 
móc przewijać nasz strumień bez końca. Do tego dochodzą takie funkcje 
jak tagowanie osób, licznik ciągów dni przed ekranem (tzw. streaks) i inne, 
służące temu samemu celowi: nakłonieniu nas do pracowitego tworzenia 
naszych cyfrowych portretów, gromadzenia coraz większej ilości danych 
o nas samych. Danych, które inni będą mogli wykorzystać. 

Big data
To jednak dopiero początek, bo w tym miejscu zaczyna się prawdziwa 
zabawa. Zabawa setkami milionów profili cyfrowych. 

Co można zrobić, mając szczegółową i głęboką wiedzę o tak ogromnej 
grupie użytkowników? Można wiele. Analiza korelacji w tak potężnym 
zbiorze danych pozwala odkryć wiedzę dotychczas niedostępną. Powstają 
metadane – czyli dane o danych. Znawcy tematyki big data twierdzą, że 
po kilku kliknięciach Facebook zna nas lepiej, niż ktokolwiek na świecie. 
Nie ma w tym żadnej przesady. Zderzenie kilku naszych decyzji (np. laj-
ków) z gigantyczną bazą metadanych pozwala wyciągnąć o nas prawidłowe 
wnioski, których nawet sami będziemy nieświadomi. 

Wiedzę tę można oczywiście użyć do ulepszania własnych produktów. To 
jednak tylko kropla w morzu możliwości. Prawdziwe bogactwo kryje się 
w oferowaniu tej wiedzy tym, którzy jej potrzebują. I tym właśnie zajmują 
się ze zdumiewającym rozmachem Facebook i Google. Sprzedają wiedzę 
o użytkownikach potrzebujących. Na przykład przedsiębiorcom oferują-
cym na rynku towary i usługi. Wprowadzasz na rynek usługę idealną dla 
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biegaczy z ponadprzeciętnymi przychodami? A może produkt dla nasto-
letnich dziewczynek z depresją? Algorytm wyselekcjonuje tysiące osób, 
którym twoja reklama ukaże się po następnym uruchomieniu aplikacji. 
Jeśli oczywiście zapłacisz. Algorytm podpowie również, jak skonstruować 
przekonującą reklamę lub o której godzinie powinna się ukazać, aby zmak-
symalizować efekt. Przeanalizuje miliony reakcji na nią, po to, aby następ-
nym razem rezultat był jeszcze lepszy. 

Rynek towarów i usług to nie koniec. Wyobraźmy sobie, że zamiast biega-
czy, interesują nas wyborcy. Chcemy wygrać wybory, a wszystko, co nas 

od tego dzieli, to mała frekwencja. Nic prostszego, algorytm skutecznie 
wyselekcjonuje grupę docelową, którą najłatwiej będzie zniechęcić do 
udziału w wyborach. Fantazje? No cóż, nie. W 2016 roku Facebook posłużył 
jako narzędzie do namierzenia i zniechęcenia do pójścia do urn wyborców 
Hillary Clinton. Kampania – oparta w części na oszczerstwach – dotarła 
do dziesiątków milionów wyborców demokratów, a Donald Trump 
wygrał wybory przewagą zaledwie 77 tysięcy głosów. Z kolei sprawa firmy 
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Cambridge Analytica wskazuje, że duże ilości danych o użytkownikach 
zostały wykorzystane w celu wpłynięcia na wynik referendum brexito-
wego. To jedynie wierzchołek góry lodowej. 

Potrzeba regulacji 
Czy Facebook lub Google powinny mieć prawo zarabiania na korzystaniu 
i sprzedaży danych użytkowników bez ich zgody i wiedzy? 

Podmioty, które są w posiadaniu danych, robią z nimi, co tylko chcą, bo 
mogą. W większości państw nie podlegają żadnym specjalnym regulacjom 
prawnym. Wejście w życie RODO spowodowało, że Facebook przeniósł 
ogromną bazę ponad miliarda użytkowników poza terytorium UE. Czy 
trudno zgadnąć po co? Chyba łatwo, ale brak jakiejkolwiek transparentności 
ze strony serwisu powoduje, że jesteśmy skazani wyłącznie na zgadywanie. 

Potrzeba ochrony danych oraz metadanych jest jednak coraz częściej 
dostrzegana. Po 2016 roku USA pojawiły się pierwsze głosy o konieczności 
wprowadzenia prawnej regulacji prawnych. Osoby takie jak Roger McNamee, 
autor książki „Zucked” o zagrożeniach płynących z praktyk stosowanych 
przez Facebooka i Google’a, Rene DiResta, analityczka, autorka raportu 
o działaniach rosyjskich służb w internecie, czy Tristan Harris, były pracow-
nik Google – zapoczątkowali ruch mający na celu przekonanie amerykań-
skiego prawodawcy do uregulowania problemu. George Soros poświęcił 
problemowi swoje wystąpienie w Davos w 2018 roku. Mówił o uzależnieniu 
od sieci społecznościowych, wszechwładzy i monopolistycznej pozycji 
Facebooka i Google’a, zwłaszcza na rynku reklamy cyfrowej, połączonej 
z praktycznie całkowitym brakiem odpowiedzialności za negatywne skutki 
własnych działań, a także o zagrożeniach płynących z tego dla demokracji. 

Pytanie, w jaki sposób powinna wyglądać regulacja rynku big data, pozostaje 
otwarte. Dyskusje na ten temat podkreślają na konieczność zapewnienia 
transparentności. Jako fundament wskazywane jest europejskie RODO. Być 
może użytkownicy powinni także wiedzieć, kto zarabia na korzystaniu z ich 
danych, w jaki sposób i ile, a także – dlaczego nie? – uczestniczyć w korzy-
ściach płynących z takiego wykorzystania. Ta dyskusja to materiał na inny 
felieton, ale proces powstawania regulacji został już zapoczątkowany. Na 
przepisy oraz ich skutki będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. 
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Słowo „telewizja” pochodzi od greckiego tele, oznaczającego „daleko” 
oraz łacińskiego visio – „widzenie”. Spróbujmy zatem potraktować 
sprawę literalnie, oczekując od telewizji tego, aby pozwalała nam sięgać 
– cytując wieszcza – „gdzie wzrok nie sięga”. Przy okazji Wielkanocy 
łatwo sprawę zweryfikować, goszcząc u rodziców, w których domu 
nadal mieszka kablówka/telewizja naziemna lub satelitarna. Na ogół 
– telewizja sensu stricto.

Krótka smyczKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Krótka smycz  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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A
Smycz
Jesteśmy po premierze kolejnej dużej usługi wideo na żądanie (VOD), tym 
razem rodem z kosmicznego sadu w Cupertino. Apple TV+ jest odpowie-
dzią na Netflix i pozostałych graczy na tym rynku. W swojej bańce zwo-
lenników technologii dywagujemy sobie na ten temat od jakichś dobrych 
kilku tygodni, tymczasem w większości domostw nadal ktoś ogląda 
siódmy sezon „Disco Polo” – serialu o twórcach tego gatunku muzyki lub 
czeka na serwis informacyjny pod wieczór i jednocześnie narzeka na przy-
długawe bloki reklamowe. Zarazem kocha te bloki, bo przy świątecznym 
stole pozwalają łatwo otworzyć dyskusję o promocji w markecie X czy 
skandalu związanym z partią Y. O końcu świata rzecz jasna też.

Klasyczna telewizja to dla mnie bardziej krótkowzroczny wycinek jakiejś ide-
ologii niż realny obraz świata, w którym żyjemy. Tak – można mnie nazwać 
ignorantem. Tym, który nie był nigdy na miejscu osób starszych, nieumie-
jących obsługiwać sieci. Nie zmieni to faktu, że telewizja przestała pełnić 
swoją podstawową funkcję – i misję – którą jest informowanie. Na studiach 
poznałem wiele mądrych i głupich definicji tzw. misyjności mediów publicz-
nych, które dziś mogę śmiało podsumować jednym słowem: kłamstwo. 
Prawo ustanowione w latach dziewięćdziesiątych, definicje, których auto-
rami jest większa liczba osób konsekrowanych niż prawników. Dziesiątki luk 
w ustawach sprawiają, że w Polsce nie ma absolutnie żadnego sensownego 
i dostosowanego do współczesnych realiów dokumentu, który regulowałby 
kwestię telewizji publicznej czy w ogóle – klasycznej telewizji.

Jeśli tak bardzo chcemy mówić o krzewieniu wartości, kultury czy nauki, to 
zacznijmy od tego, że programy mające to robić emituje się w paśmie 10–16 
w dzień i 23–3 w nocy. Tak, zgadliście! Wtedy pracujemy lub chcemy spać. Tak 
wiem, reklamodawcy. Ci reklamodawcy nie mnożą się automagicznie. To kon-
sument – ja czy Ty – wybiera serwisy VOD zamiast klasycznej telewizji (publicz-
nej czy komercyjnej), ponieważ, najnormalniej w świecie, to tam znajdują się 
konkretne, interesujące nas treści. I to jest naturalne. Rodzi też naturalnie 
problem dziury w budżetach stacji, którą trzeba w jakiś sposób załatać. I tutaj 
krótka smycz zaciska się na szyi telepudła. Najlepszym przykładem z ostatnich 
tygodni jest inauguracja sezonu F1. Prawo do transmisji na kilka najbliższych 
lat wygrywa (bez trudu) prywatna stacja, ze świetnie rozwiniętą usługą VOD, 
aplikacją mobilną wraz z planem subskrypcji dla osób takich jak ja – które od 
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siedmiu lat nie mają kablówki, satelity czy nie chcą odbierać naziemnej telewi-
zji. Telewizja publiczna pod naciskiem widzów postanawia dorzucić coś od sie-
bie i dostaje prawo do retransmisji wyścigu od – uwaga – 40. minuty. To jakaś 
połowa. Startu nie obejrzycie. Nikt też go Wam nie opowie.

Krok dalej
Orwell w swoim „Roku 1984” słusznie przepowiedział: „Gdy my będziemy 
oglądali telewizję, ona będzie oglądała nas”. Nie uciekniemy od tego, że 
algorytmy uczenia maszynowego będą analizowały każde nasze posiedzenie 
przed ekranem. Jeśli dzięki temu treści, które przed tymi ekranami kon-
sumujemy, będą dawały nam realne okno na świat, to dla mnie wybór jest 

oczywisty. W tym momencie Apple TV+ wchodzi całe na 
biało i trzymając się rygoru prywatności firmy Tima Cooka, 
mówi: „My nie chcemy wiedzieć, co dokładnie oglądasz”. 
Z drugiej strony zapewnia kuratorów treści, którzy na bazie 
czegoś będą musieli te treści dla nas selekcjonować. Być 
może będą to tylko pewnego rodzaju znaczniki (gatunku, 
długości, rodzaju produkcji), bez podawania konkretnych 
tytułów. Sprawa nie jest do końca jasna, ale nie jest też 
przedmiotem tego felietonu.

Dla mnie ważne jest to, że uruchamiając tę czy inną usługę 
VOD, mogę – intencjonalnie – zdecydować, że ten wieczór 
poświęcę, aby dowiedzieć się czegoś na temat topnienia 

lodowców, produkcji telewizji śniadaniowej, kryzysu emigracyjnego czy roz-
błysku supernowej. Czy niedzielne przedpołudnie lub sobotni wieczór spę-
dzimy z trzymającym w napięciu, piekielnie dobrze zrealizowanym serialem 
kryminalnym, czy oddamy się rozrywce w otoczeniu komedii lub stand-upu 
w wykonaniu najlepszych komików na tym świecie. Że nikt nie przerwie 
intencjonalnie zarezerwowanego na relaks czasu reklamą środków higieny 
intymnej lub modyfikowanego sosu bolońskiego. Że to my zdecydujemy, 
kiedy zatrzymamy seans i kiedy, w jaki sposób, na jakim urządzeniu, w jakich 
okolicznościach, a w ciągu kilku najbliższych lat – zapewne także, w jakiej for-
mie – do niego wrócimy.

Usługi VOD pozwoliły nam postawiać świadomy krok w kierunku wolno-
ści, która jest chyba pragnieniem większości z nas. Oczywiście, potrafią 

Nie jestem sobie w stanie 

racjonalnie wytłuma-

czyć istnienia klasycznej 

i publicznej telewizji za 

dekadę. 
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także uzależnić (jak każdego rodzaju rozrywka), ale rodzą zdecydowanie 
mniej społecznych antagonizmów niż regularne oglądanie serwisów infor-
macyjnych w publicznej telewizji. Poszukajcie badań, jest ich cała masa, 
a ja nie będę ich przytaczał z jednego powodu – to felieton, w którym 
bazuję na własnym siedmioletnim doświadczeniu wolności. Wolności, którą 
Netflix i Apple zdają się najlepiej rozumieć na rynku telewizji na żądanie. 
W zeszłym roku miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z Gregiem 
Petersem (Chief Product Officer Netfliksa). Greg opowiedział mi wtedy 
szeroko o tzw. podróżnikach treści, czyli rozbudowanej strategii marki, któ-
rej celem jest wyłuskiwanie najciekawszych historii z każdego regionu na 
świecie i tworzenie na ich bazie (i z pomocą lokalnych społeczności) wyso-
kojakościowych produkcji serialowych i filmowych. Tak powstały „Dom 
z papieru”, „Deszcz” czy „Dark". Apple dokłada do tego – przynajmniej 
bazując na tym, co pokazano wiosną – perfekcję realizacji, angażując naj-
bardziej doświadczonych reżyserów i aktorów z branży lub wykorzystując 
postacie z uwielbianych za młodu produkcji, jak np. „Ulicy Sezamkowej” 
do tego, aby uczyły dzieci kodowania w Swifcie. Miejmy nadzieję, że się nie 
zawiedziemy, a Cupertino utrzyma ten kierunek.

Nie jestem sobie w stanie racjonalnie wytłumaczyć istnienia klasycznej 
i publicznej telewizji za dekadę. Ba, po dłuższej rozmowie z dużo star-
szymi ode mnie osobami i pokazaniu im możliwości usług VOD, one same 
(często bardzo się tym smucąc) przestają widzieć zasadność płacenia lub 
szerzej – godzenia się – na takie czy inne traktowanie przez właścicieli 
stacji telewizyjnych. W wielu tekstach pisałem też o tym, że YouTube stał 
się dla mnie częścią prywatnej telewizji, o której ramówce decyduję sam 
(pozostawiając lub cofając twórcom subskrypcję). Wystarczy spojrzeć na 
poziom profesjonalizacji tej jednej tylko usługi. Oczywiście usługi, w któ-
rej mamy także sporo nieodpowiedzialnych twórców, ale też usługi, która 
pokazała, jak wiele jako ludzie mamy sobie do powiedzenia o świecie, 
w którym na co dzień żyjemy. Jak bardzo jesteśmy tego świata ciekawi. 
Ktoś zrobił już krok pierwszy. Postawmy kolejne.

Telewizja przestała pełnić swoją podstawową funkcję – i misję 

– którą jest informowanie.

FELIETONYFELIETONY 191

https://imagazine.pl/2019/01/19/netflix-poszukiwacze-historii/
https://imagazine.pl/2019/01/19/netflix-poszukiwacze-historii/
https://imagazine.pl/2019/04/03/kino-traci-swoja-pozycje-na-rzecz-rynku-domowej-rozrywki-wideo/
https://imagazine.pl/2019/04/03/kino-traci-swoja-pozycje-na-rzecz-rynku-domowej-rozrywki-wideo/
https://www.youtube.com/watch?v=LXM_tGHcuMo&t=5s


Przez ubiegłe dwa lata na moim nadgarstku gościło wiele najnowszych 
smartwatchów. Samsung, Apple, Huawei, Garmin. Zawsze jednak po 
pierwszym zachwycie nowością wracałem z niekłamaną przyjemnością 
do swojego Garmin Fēnix 5.

Garmin Fēnix 5 
– zegarek idealny ADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Garmin Fēnix 5 – zegarek idealny   |  Adalbert Freeman
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K
Każdy nowy zegarek przyjmuję z euforią. Moim pierwszym był Huawei 
Watch. Piękny, ze wspaniałą bransoletą mediolańską. Po wgraniu dodatko-
wych tarcz stylizowanych na rzeczywiste, klasyczne zegarki, był dla mnie 
ideałem. Do dzisiaj miło go wspominam. Fajnie wyglądał do koszuli i mary-
narki. Wręcz genialnie. Żeby potem nikt mi nie zarzucił, że jestem taki fan 
„jabłeczników”, a nie mam Apple Watcha, zamówiłem po jednym dla siebie 
i Lidii. Wybrałem dla mnie wersję Sport, a dla Lidii zwykły. Ona swojego 
używa do dziś i nie chce nic innego.

Apple Watch był dla mnie przełomem. Zmiana mojego życia. Pod tym wzglę-
dem nic go nie przebije. W dniu, gdy go otrzymałem, odważyłem się pierwszy 
raz przebiec po lesie. Ważyłem 106 kg. Jak już wstałem i pobiegłem, biegnę 
do dzisiaj. Tak jak Tom Hanks w „Forrest Gump”. Dobiegłem do 83 kg.

Po pewnym czasie Apple mnie zaczął ograniczać. Nie mogłem myśleć 
o treningu rano i po południu, nie bojąc się o to, czy wytrzyma takie obcią-
żenie. GPS, monitorowanie tętna mocno zżerało baterię. Potem był Sam-
sung. Lepszy i ładniejszy, ale nadal nie to. 
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Wtedy odkryłem świat Garmina. Pierwszy był 
Garmin Forerunner 735XT. Potem stwierdzi-
łem, że koniec z półśrodkami. Kupiłem Gar-
min Fēnix 5.

Czym jest dla mnie? Po pierwsze, to świetny 
zegarek. Kupiłem najtańszą, podstawową 
wersję. Po dwóch latach widać jednak, z jak 
dobrych materiałów jest wykonany. Fēnix 
5 ma solidną, wytrzymałą konstrukcję. 
Jest wykończony z najwyższą starannością 
i wyposażony w ramkę ze stali nierdzewnej 
ze zintegrowaną anteną EXO oraz tylną część 
wykonaną z kutej stali, aby zapewnić wytrzy-
małość w najbardziej wymagających środowi-
skach (wodoodporność do 100 m). Widać na 
nim delikatne ślady użytkowania. Jest to takie 
dostojnie starzenie się. Takie jak starzeje się 
analogowy aparat. Dodaje mu tylko uroku. Na 
ekranie mam naklejone szkło ochronne. Nie 
mam w swojej wersji szkła szafirowego. Dzięki 
minimalnie wpuszczonemu szkiełku, po 
naklejeniu szkła ochronnego, ono nie wystaje. 
Wymieniłem je już cztery razy. 

Używam od początku jednego, tylko gumo-
wego, oryginalnego paska. Najbardziej mi 
on pasuje. Wytrzymał ze mną słone wody 
w kilku morzach, wodę z basenów, słońce 
w kilku strefach klimatycznych oraz mój pot. 
Trochę się wyślizgał, ale nie sparciał i nie 
widzę potrzeby jego zmiany.
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Ekran. Oczywiście, po tych wszystkich najnowszych pięknych ekranach ten 
w Garminie wydaje się troszkę tandetny. Kolory wyblakłe. Rozdzielczość 
jakaś mała. To jednak tylko takie pierwsze wrażenie. Jak wgramy sobie ze 
Sklepu IQ jakąś fajną tarczę, to po pewnym czasie zmienimy zdanie. Ja 
mam oczywiście tarczę stylizowaną na klasyczne zegarki. Jest czytelna, ale 
ten ekran ma inne zalety, o których mogą tylko marzyć inni. Po pierwsze, 
im ostrzejsze słońce, tym lepiej widać na zegarku treści. Po drugie, zegarek 
(tarczę) mam cały czas na ekranie. To dzięki zastosowaniu ekranu w tech-
nologii transflektywnej, jednocześnie odbijającej i transmitującej światło, 
jest czytelnie i to rozwiązanie zużywające mało energii.

Ogromną przewagą tego zegarka jest bateria. Moich dwóch treningów 
dziennie ten zegarek w ogóle nie zauważa. Śmieje się z tego nawet po 
tygodniu. Ładowanie przestało być rutyną. To święto podobne do handlo-
wej niedzieli. Mam jedno zastrzeżenie, że fajnie by było, gdyby ładowa-
nie było kablem standardowym USB, a nie specjalnym. Rozumiem, że to 
z powodu oszczędności miejsca w zegarku, bo kabel jest tak wykonany, że 
styka się jedynie pinami.

Wszystkie czujniki wbudowane w zegarek działają bez problemu. Nigdy 
nie miałem problemu podczas treningów, by złapać sygnał satelitów. 
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Obsługuje GPS/GLONASS. Działa to w kilka sekund nawet w skupiskach 
bloków. Wbudowany czujnik tętna w technologii Elevate pozwala bez 
dodatkowych czujników monitorować intensywność treningów. Nigdy nie 
miałem z nim żadnych problemów. Jedynie czujnik temperatury przez 
bliskość naszego ciała nie zawsze pokazuje odpowiednią wartość, to jed-
nak zrozumiałe. Zawsze możemy wgrać widget z pogodą. Zegarek działa 
z wieloma czujnikami zewnętrznymi. Ja szczególnie lubię pas z czujnikiem 
dynamiki biegu oraz sterowanie kamerą sportową Virb Ultra 30.

Ogromnym atutem tego zegarka jest oprogramowanie w zegarku 
i zaplecze firmy Garmin w postaci Garmin Connect. Garmin Connect 
w wersji online i mobilnej służy do śledzenia, analizowania i udostęp-
niania informacji o zdrowiu i aktywności fizycznej z urządzenia Garmin. 
Można podłączyć wagę, analizować swoją aktywność i przyjmowane 
oraz spalone kalorie.

W zegarku wszystkie funkcje są dostępne dzięki pięciu przyciskom. To 
dla mnie zbawienie, że nie jest to zegarek dotykowy. Nie lubię dotyku 
i uważam, że podczas uprawiania sportu to się nie sprawdza. Nigdy nie 
zdarzyło mi się popełnienie błędu w obsłudze zegarka. W Apple kilka tre-
ningów mi się nie zapisało, bo coś przypadkowo dotknąłem na zegarku. 
Tu nie ma takiej możliwości. Tak wszystko jest ułożone. Menu sprawdzone 
w poprzednich wersjach i we wszystkich zegarkach tak samo. Nawet 
w komputerach rowerowych. Dzięki temu obsługa jest prosta. 
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Mnogość wgranych profili sportowych daje swobodę w mierzeniu aktyw-
ności z nimi związanych. Nie ma problemu w grze w golfa na polskich 
polach golfowych. Jazdy rowerem i w ściganiu się na segmentach Stravy 
czy triatlonie. Możemy wgrać przygotowane plany treningowe czy swoje 
kompozycje treningów. Wymiana danych jest prosta i skuteczna. Moje tre-
ningi duplikują się w Endomoodo i Stravie natychmiast po ich zapisaniu.

Zegarek ma też funkcje podobne do innych zegarków niesportowych. 
Można na nim odbierać powiadomienia z telefonu. W wersji telefonu 
z Androidem można odpowiadać na SMS-y, sprawdzać pogodę, czy mieć 
powiadomienia o spotkaniach.

To najlepszy zegarek, jaki miałem i mam. Obecnie jest wiele promocji na 
ten model. Można go kupić w wyśmienitej cenie. Stosunek jakości do ceny 
jest w moim odczuciu najlepszy w tym segmencie zegarków. Jeśli nawet 
monitorowanie sportu to nie główny atut dla Ciebie, to wydajność baterii, 
jakość wykonania i bezawaryjności powinny skłonić Cię do brania go pod 
uwagę podczas zakupów.
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Ostatnia konferencja Apple była nudna. Specjalnie przyjechałem do 
Warszawy, by razem z resztą redakcji w niej uczestniczyć. Gdyby nie 
to, że towarzystwo było przednie, to wyłączyłbym kanał Apple szybko. 
Przełomem była prezentacja karty kredytowej od Apple. Większość 
uczestników wyraźnie się ożywiła. To mnie zszokowało. To było dla mnie 
niezrozumiałe. Jak można się cieszyć z karty kredytowej? Po co?

Święta karta AppleADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Święta karta Apple  |  Adalbert Freeman
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K
Kilka dni po tym rozmawiałem ze znajomymi o uprawianiu sportów. Jeden 
z kolegów stwierdził, że lubi jeździć na rowerze, a bieganie go nudzi. Ktoś 
inny także miał takie zdanie. Mnie bieganie uwalnia. Powoduje, że czuję 
się wspaniale. Oczyszcza mój umysł. Ktoś się ze mną zgodził. Opowiedzia-
łem, zgodnie z tym, co pisałem w poprzednim iMagazine, o wsłuchaniu się 
w siebie. Stwierdziłem, że warto spróbować mindfulness lub medytacji, 
wtedy łatwiej to poczuć. W odpowiedzi usłyszałem, że nie wierzą w takie 
czary. Wyłączyłem się z rozmowy.

W domu wieczorem zacząłem to analizować. Obie sytuacje. Zachwyt dla 
karty kredytowej i brak wiary w medytację. 

Czym dla mnie jest karta kredytowa od Apple? Jest następną smyczą, 
która ma mnie uwiązać. Ma mnie już nawet finansowo „przyspawać” do 
tej jednej firmy. Normalna karta kredytowa jest niezależna. Mogę zmie-
niać banki bez problemu. Tu sytuacja jest zgoła inna, przez to, że wszyst-
kie usługi są tak skonstruowane, by utrudnić zmianę systemu, telefonu, 
komputera. Apple chce mi się zabrać wolność wyboru. Jeśli chcę zegarek 
od Apple, to nie tylko muszę kupić ten zegarek, ale i telefon do niego, by 
zadziałał. Teraz może być tak, że, by kupić coś z jabłuszkiem, będę musiał 
mieć kartę od Apple, potem może konto w ich banku, następne 
ubezpieczenie itd. Wybieram najlepsze 
usługi lub – jeśli istnieją – nie-
zależne od sprzętu i innych. 
Wybrałem Spotify, bo 
gra mi muzykę 
w każdym 
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telefonie i komputerze. Pakiet Ofice365 z Outlookiem, bo dzięki temu 
wszędzie mam swoje kontakty i kalendarz. Nie muszę się martwić, jaki 
telefon, tablet czy komputer biorę do ręki. Wszystko mi działa nie gorzej, 
niż gdybym miał wszystko od Apple. Myślę nawet, że lepiej. 

Czym jest dla mnie medytacja, mindfulness? Jest wiarą w siebie. Tym, 
czym jestem. Poznaniem i życiem. Medytacja jest trudna. Odłącza nas od 
wszystkiego, co Apple chce nam dostarczyć. Odcina wszystkie bodźce 
zewnętrzne, by poczuć siebie. Usłyszeć w szumie cyfrowym swoje ana-
logowe ciało i umysł. Mnie podczas medytacji boli głowa. Tak bardzo 
jestem uzależniony od wszystkiego wokół, że nie oddycham pełną piersią. 
Dotlenienie i skupienie się na sobie jest wyrwaniem się z Matriksu. Tak 
samo, jak w kultowym filmie. Stworzyliśmy i tworzymy sobie cyfrowy 
świat. coraz mniej analogowy. Cyfrowe zdjęcia są lepsze. Widać na nich 
wszystko jak w noktowizorze, wyostrzają obraz, maskują nasze pryszcze 
i zmarszczki, te z kliszy są jednak prawdziwe. Pogoń za światem i wyścig 
szczurów. Jest poza tym miejscem. Poza mną. Czasami tylko, gdy jestem 
w Warszawie, uzmysławiam sobie, że dobrze wybrałem, odrzucając oferty 
pracy w stołecznych korporacjach. Nie zarabiam pewnie tyle, ile bym 
mógł, ale mogę biegać, jeździć na rowerze, pływać w pięknym miejscu.

Obie sytuacje pokazują mi, jak bardzo się różnię od nowoczesnych i robią-
cych karierę młodych ludzi (oczywiście nie wszystkich). Nadal czuję i chce 
czuć siebie. Swoją siłę mierzę swoimi osiągnięciami, a nie zawartością 
konta w banku. Jeśli osiągnięcia dodają cyfry w banku – to miło, nie są jed-
nak nigdy same w sobie celem. 

Czym jest dla mnie medytacja, mindfulness? Jest wiarą w sie-

bie. Tym, czym jestem. Poznaniem i życiem. Medytacja jest 

trudna. Odłącza nas od wszystkiego, co Apple chce nam dostar-

czyć. Odcina wszystkie bodźce zewnętrzne, by poczuć siebie. 

Usłyszeć w szumie cyfrowym swoje analogowe ciało i umysł.
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Apple w mojej ocenie jest wyrachowaną i przebiegłą firmą. Każdego, kogo 
uda się do siebie przekonać, wciąga w wir zakupów. Zakłada sieć zależno-
ści pomiędzy firmą a użytkownikiem, by nie było łatwo się z tego uwolnić. 
Każda konferencja to dodanie następnej cegiełki do tego muru, który 
odgradza nas od wolności. Nie dając nic w zamian lub dając niewiele 
w kupowanym przez nas sprzęcie. Mam wrażenie, że firma stara się dozo-
wać technologię. Tylko na tyle, jak dalece jest niezbędne, by utrzymać 
ciągle nas na smyczy i wymusić zmiany sprzętowe. Komputery, telefony 
nie oferują nic więcej niż konkurencja w niższych cenach. Gdy ja cieszę 
się nowym Samsungiem czy Huaweiem, koledzy przytwierdzeni do Apple 
nawet nie rozumieją, o czym mówię, gdy pokazuję nowe funkcjonalności. 
Aparat im wystarcza ten, co jest w iPhonie, pomimo że mogą mieć niepo-
równywalnie lepszy. Wynajdują powody, by dyskredytować inne firmy.

Zmieniliśmy się tak bardzo, że podnieca nas możliwość zaciągania kredytu 
u jakiejś firmy z innego kontynentu. Cieszy nas, że na karcie tej będzie logo 
nowej religii. Nowi wyznawcy. Do tego firma, która dyskryminuje słabszych 
i biedniejszych. Nie wprowadza usług globalnie. Usługi i sprzęt jest dla 
wybrańców. Dla narodu wybranego. Zapomnieliśmy o sobie. O przeżywa-
niu życia. Tu i teraz. Nie na kredyt. Medytacja i słuchanie siebie to kłam-
stwo. Przecież to jest jedyna prawda. Nie ma prawdy poza nami. W kartach 
kredytowych nie ma nic złego. Gdy jednak jest ona tak postrzegana, jak to 
zobaczyłem, to myślę, że pogubiliśmy się sami. 
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


Konto na Netfliksie to już chyba standard w naszych domach. 
Produkcji dostępnych na platformie każdego dnia przybywa 
i momentami sami nie wiemy, co oglądać. Od kilku miesięcy czekałem 
jednak na jeden tytuł.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Nasza planeta  |  Jan Urbanowicz

Nasza planeta
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https://youtu.be/KLrU-175KIs
https://twitter.com/yasiek_


Naprawdę coraz trudniej mi znaleźć w katalogu Netfliksa coś, co chętnie obej-
rzę. Nawet jak zacznę, to często przerywam serial, bo nie trafił w mój gust 
– wyszedłem z założenia, że jak coś mnie do siebie nie przekonuje, to nie będę 
tracił czasu na oglądanie całości. W przypadku programu „Nasza planeta” od 
razu jednak wiedziałem, że obejrzę go od początku do końca.

Jeśli kojarzycie przyrodnicze programy od BBC i je lubicie, to poczujecie się 
jak w domu. Również dlatego, że tu, jak w przypadku wspomnianych progra-
mów, narratorem jest Sir David Attenborough – chyba najsłynniejszy przy-
rodnik na świecie. Gratką dla nas jest również to, że przy wyborze polskiej 
ścieżki dźwiękowej, narratorem będzie Krystyna Czubówna. Moje pokolenie, 
które wychowało się na programach przyrodniczych emitowanych w sobotnie 
przedpołudnia, nie mogło sobie wymarzyć lepszego prezentu.

Cały program jest ośmioodcinkowym przeglądem flory i fauny naszej planety. 
Poznajemy życie, które istnieje w najgłębszych oceanach, na lodowych pustko-
wiach bieguna, na sawannie, w lasach i dżunglach. Całość nakręcona jest oczy-
wiście w 4K i wygląda fenomenalnie! „Nasza planeta” to przypomnienie o tym, 
że Ziemia jest cudownym miejscem, na którym żyją miliony (jeśli nie miliardy) 
przewspaniałych zwierząt i roślin – czasami przerażających, ale też przepięk-
nych, groźnych i delikatnych.
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Jednocześnie czuć, że program powstał nie tylko 
dlatego, by nam przypomnieć o niezwykłości 
naszej planety. To również próba uświadomienia 
nam, jak bardzo doprowadziliśmy Ziemię do stanu, 
w jakim wiele gatunków ociera się o wyginię-
cie – a część wyginęła już dawno. Co gorsze, sami 
możemy się za jakiś czas takim gatunkiem stać. Każdy 
odcinek można podsumować tym, że jeśli szybko nie 
weźmiemy się w garść, to ta przepiękna kraina, która 
(jeszcze) jest naszym domem, przepadnie.

Kocham programy przyrodnicze za to, że mogę obejrzeć w domu coś, czego nigdy 
nie będzie mi dane zobaczyć na własne oczy. Niestety, przepełnia mnie również 
smutek, że nawet jakbym chciał, to wielu stworzeń czy roślin mogę nie zobaczyć 
dlatego, że znikną z tego świata. To naprawdę przygnębiająca wizja. Mam jednak 
nadzieję, że „Nasza planeta” zainspiruje wiele osób do działania, by ratować nasz 
dom. Zwykłym, prostym codziennym działaniem. Zmiany rozpocznijmy od siebie.

Obejrzyjcie ten program koniecznie, bo jest to jedna na najlepszych rzeczy, 
jakie kiedykolwiek wyprodukował Netflix. Jestem zakochany i mam nadzieję, że 
wrócę do jego oglądania jeszcze nie raz.

Cały program jest ośmio-

odcinkowym przeglądem 

flory i fauny naszej planety. 
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Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwe to, by zrobić komedię, 
na której można się po prostu dobrze bawić i jednocześnie nie 
popadać w zażenowanie? Okazuje się, że tak.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Niedobrani  |  Jan Urbanowicz

Niedobrani
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https://youtu.be/daots4VMLSQ
https://twitter.com/yasiek_


W ostatnich latach niemal każda komedia, 
którą wyprodukowali Amerykanie, opierała 
się na feralnym humorze i gagach, które 
od dawna nikogo nie śmieszą. Zrobienie 
naprawdę zabawnego filmu to nie lada 
wyczyn, gdyż komedia jest jednym z najtrud-
niejszych gatunków. Wyszliśmy już epoki, 
kiedy najśmieszniejsze było poślizgnięcie 
się na skórce od banana, a sama komedia 
przeszła już chyba przez wszystko, z czego 
śmiać się można. Oglądając zwiastun filmu 
„Niedobrani”, każdy dojdzie do wniosku, że 
takich filmów była już cała masa i nie zoba-
czy tu nic nowego. Z jednej strony się z tym 
zgadzam, ponieważ scenariusz jest tu bardzo 
schematyczny, od razu wiemy, jak się wła-
ściwie wszystko skończy, a wiele dowcipów 
opiera się na dobrze znanych pomysłach. 
Z drugiej strony, już dawno nie płakałem tak 
ze śmiechu, jak na tym filmie. Dlaczego?

Główne role w filmie zagrali Seth Rogen 
i Charlize Theron – obecność tego pierw-
szego może już z góry sugerować, z jakim 
rodzajem komedii będziemy mieć do czy-
nienia. Na ekranie pojawiają się również 
Andy Serkis, Bob Odenkirk czy Alexander 
Skarsgård.

Ona jest Sekretarzem Stanu Stanów Zjedno-
czonych z aspiracjami do prezydentury, a on 
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średniej klasy dziennikarzem. Znają się z przeszłości i los znów połączył 
ich drogi, by mogli razem pracować i – nie można od razu się domyślić 
– w sobie zakochać.

Tym, co sprawia, że na „Niedobranych” można się naprawdę świetnie 
bawić, jest chemia między parą głównych bohaterów. Byłem w szoku, 
że tak dobrze razem wyglądali i oboje błyszczeli z ekranu. Niewątpli-
wie ogromny wpływ na to ma sama Charlize Theron. Jestem fanem 
tej aktorki od prawie dwudziestu lat i po raz kolejny utwierdziłem 
się w przekonaniu, że dla niej nie ma ról niemożliwych. Widziałem ją 
już w dramatach, filmach sensacyjnych, science fiction czy właśnie 
w komediach. Kobieta kameleon, która niczego się nie boi. Dodatkowo 

za każdym razem widać, że daje z siebie wszystko 
oraz cieszy się ze swojej gry. Dzięki temu wypada 
naturalnie i wiarygodnie. Tak też jest właśnie 
w przypadku „Niedobranych”, którzy bez Theron 
byliby zapewne zwykłą komedyjką, która niczym 
nie zachęciłaby mnie do wyjścia do kina i raczej 
obejrzałbym ją w przyszłości i przy okazji na 
domowej kanapie. 

Seth Rogen również wypadł tu bardzo dobrze. Co 
prawda wciąż gra postać, do jakich nas już zdążył 
przyzwyczaić, może on tu jednak do siebie prze-
konać nawet tych, co mają problem z oglądaniem 
g. Często operuje on humorem dość prostym, ale 
kontra w postaci Theron sprawia, że całość „wcho-

dzi gładko”. Dodatkowo Theron świetnie wszystko uzupełnia, dzięki 
czemu zabawa staje się naprawdę przednia.

Poza aktorami w filmie usłyszymy również dobrą ścieżkę dźwiękową, 
powodującą, że nóżka chodzi przy seansie. Usłyszymy tu sporo prze-
bojów, głównie z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, które chyba każdy dobrze zna.

„Niedobrani” sprawili, że śmiałem się do łez i bólu brzucha. Na sali 
znajdowało się sporo osób starszych i oni również się dobrze bawili 

Tym, co sprawia, że na 

„Niedobranych” można się 

naprawdę świetnie bawić, 

jest chemia między parą 

głównych bohaterów. 
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– wnioskuję to po ich reakcjach i salwach śmiechu. Nie ma co się dziwić, 
bo choć jest to film dość „głupiutki”, to jednocześnie bardzo przyjemny. 
Niezmiernie cieszę się, że tak pozytywnie mnie zaskoczył. Aktorzy wypa-
dają tu znakomicie (również drugie plany), jest odpowiednie tempo, 
sprawiające, że się nie nudzimy i na dodatek pojawia się tu humor inte-
ligentny, sytuacyjny i będący świetnym komentarzem wszystkiego, się 
aktualnie dzieje w USA (głównie od strony politycznej).

Polska premiera filmu odbędzie się 10 maja i gorąco polecam Wam 
wybrać się do kina. Najlepiej w grupie znajomych w ramach weekendo-
wego spotkania. 

„Niedobrani” sprawili, że śmiałem się do łez i bólu brzucha.
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Premiery DVD i Blu-ray 
maj 2019

Lego Przygoda 2 
Kontynuacja wielkiego hitu sprzed pięciu lat. Sam 
dopiero niedawno nadrobiłem pierwszą część, do 
której podchodziłem sceptycznie – pewnie dlatego 
tyle czekała na seans. Bawiłem się bardzo dobrze, 
a podobno „Lego Przygoda 2” jest jeszcze lepsza. 
Chętnie obejrzę, zwłaszcza w 4K. Myślę, że będzie 
to dobra propozycja na wieczorny seans w gronie 
przyjaciół.

Premiera: 27 maja

Dywizjon 303. Historia prawdziwa 
Nie pomyl filmu! To jest ten właściwy! Pamiętacie, 
jak w zeszłym roku wyszły dwa filmy o tej samej 
tematyce i jeden z nich był w pełni polski, a drugi 
brytyjską koprodukcją. Nie widziałem ani jednego, 
ani drugiego, muszę to jednak nadrobić. Nie 
zachęca mnie do tego pan Zakościelny czy nawet 
pan Adamczyk, ale opinie słyszałem przyzwoite.

Premiera: 16 maja

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Premiery DVD i Blu-ray maj 2019  |  Jan Urbanowicz
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Ralph Demolka w Internecie 
„Ralph Demolka” należy już do klasyki 
Disneya po 2000 roku. Był to film świeży, 
bardzo mocno bazujący na nostalgii lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, który odniósł wielki sukces. 
Było więc do przewidzenia, że powstanie 
jego kontynuacja. Tym razem Ralph 
i Wenelopka przenoszą się do internetu. 
Jak można się domyślić, spotkają tu wiele 
postaci, które są znane pokoleniu sieci. 
Bardzo dobra rozrywka, która na pewno 
wielu się spodoba.

Premiera: 22 maja

Mary Poppins Powraca 
Klasyczny film familijny ze stajni Disneya 
doczekał się swojej kontynuacji po prawie 
pół wieku. Tym razem w rolę magicznej 
niani wciela się Emily Blunt, którą ogląda 
się tu z największą przyjemnością. 
Wspaniałe piosenki, choreografie i kolorowe 
scenografie, połączone ze świetną obsadą, 
dają naprawdę ciekawą pozycję nie tylko 
dla najmłodszych, ale i dla całej rodziny. 
Zdecydowanie godne polecenia.

Premiera: 8 maja

FILM 211



JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka

Kwiecień 2019  |  Jarosław Cała

Każdego dnia tego miesiąca zastanawiałem się, jaki album wybiorę do 
iMagazine i w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma sensu. 
Kwiecień jest za mocny na tylko dwie pozycje, które chciałbym Wam 
polecić, wyjątkowo w tym miesiącu zrobię więc taki szybki „przegląd 
prasy”, a Wy sami wybierzecie, czego chcecie posłuchać w czasie 
długiej majówki. 

Kwiecień 2019
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Wysyp świetnych, kwietniowych albumów zaczął głos mło-
dzieżowego new soulu, czyli Khalid. Jego debiut szybko 
stał się wielkim hitem, a oczekiwania na drugi studyjny 
album niosły ze sobą mega oczekiwania. „Free Spirit” jest 
niezwykle długi, jak na dzisiejsze standardy, bo artysta 
zawarł na nim aż 17 utworów. W dalszym ciągu Khalid 
eksperymentuje z nowoczesną formą soulu, wlewając 
do niego R&B, pop i elektro, co miejscami pozytywnie 
zaskakuje. Nowy album ma nieco ejtinsowski sznyt i dużo 
fajnego flow, co w dużej mierze dostarczyli bracia Howard 
Lawrence i Guy Lawrence z Disclosure, którzy pomagali 
w produkcji. Oprócz nich na płycie znaleźli się jeszcze 
m.in. John Mayer i Safe. Majówkowe wieczory z Khalidem 
powinny Wam się pięknie zgrać. Jeśli zaś Khalid trochę 
przymuli towarzystwo, to kolejny album znacząco i pozy-
tywnie podniesie ciśnienie każdemu. 

Nieśmiertelni The Chemical Brothers znowu atakują dzie-
wiątym już studyjnym albumem, co oczywiście nie może 
przejść bez echa. Chemicznych braci trzeba szanować 
i zawsze należy sprawdzać, co mają do przekazania, bo to 
klasyka muzyki elektronicznej. „No Geography” od samego 
początku powoduje niekontrolowane ruchy ciała i wpro-
wadza słuchacza w swego rodzaju chemiczny trans, który 
potrafi stworzyć wyłącznie The Chemical Brothers. W ich 
muzyce na bank jest jakiś wirus, który trafia w ludzkie 
komórki za pomocą słuchu, ale mi to absolutnie nie prze-
szkadza. Nowy album może spodobać się starym fanom, 
bo czuć w nim powrót do korzeni i jest niesamowicie mało 
radiowy, co sprawia absolutny brak refrenów i popowych 
wstawek. Idealna propozycja na nocny dojazd samocho-
dem na majówkę. The Chemical Brothers gwarantuje brak 
snu za kierownicą. 
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Jak już w końcu dotrzecie na ten wypad, to od rana do nocy 
możecie zapętlić najnowsze dzieło mistrza Andersona Paaka. 
Być może wielu, a nawet wszyscy, powiedzą, że Anderson 
nigdy już nie dogoni poziomu, jaki zawiesił sam sobie albu-
mem „Malibu”, a w dalszym ciągu trzeba doceniać muzykę, 
jaką nagrywa. Nowa płyta „Ventura” buja tak strasznie, że 
nawet z Passata kombi zrobi Lowridera. Każde uderzenie 
jego bębnów powoduje uśmiech na twarzy, a charyzma-
tyczny wokal jest darem losu, który do końca jego dni 
będzie wyróżniał się z tłumu innych wokalistów. Dużą uwagę 
zwracają niesamowicie dobrani goście w postaci: Andre3000, 
Smokey Robinson, Lalah Hathaway, Jazmine Sulivan, Sonyae 
Elise, Brandy i Nate Dogg. „Ventura” to jedna z takich pozycji, 
którą puszczasz od początku do końca bez pomijania nume-
rów, a jak się skończy, to po prostu puszczasz znowu i tak 
bez końca. Jakbym był kobietą, to niemal jestem pewny, że 
nad łóżkiem wisiałby plakat Andersona Paaka. 

Jestem jednak mężczyzną i nad moim łóżkiem, a może 
w łóżku, miejsce czeka na Beyoncé. Królowa zaskoczyła 
i na koniec kwietnia zadbała o to, aby korona nawet na 
sekundę nie zsunęła się z jej głowy. Przypomniała o sobie 
i o tym, kto zagrał jeden z najlepszych koncertów ever. 
Ubiegłoroczna Coachella mogłaby się nazywać Beyon-
chella, kiedy to po urlopie macierzyńskim wokalistka 
zagrała taki koncert, że do dzisiaj mówi się o nim głośno. 
Teraz nie dość, że Netflix wydał obszerny materiał o tym 
wydarzeniu, to Beyoncé kuje żelazo i wydaje album z tego 
niezapomnianego koncertu. Prawie dwie godziny podzie-
lone na czterdzieści utworów live zabierają nas w świat 
napisany przez królową. Każde z tych nagrań załatwi 
majówkowe ognisko, grilla, imprezę na plaży, a nawet roz-
wiąże kłótnię małżeńską. Kto wie, być może przy tej płycie 
spłodzi się też wiele pociech w majówkowe wieczory…
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Sałatka z pieczonej piersi 
z kurczaka z jabłkiem, 
pestkami granatuMAŁGORZATA ŁADA

Sałatka z pieczonej piersi z kurczaka z jabłkiem, pestkami granatu  |  Małgorzata Łada
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Z podanych składników przygotujemy 
marynatę i zostawiamy na jakieś 15–20 min, 
żeby się dobrze przegryzła. Pierś z myjemy 
i osuszamy, następnie smarujemy marynatą 
i odstawiamy do lodówki na kilka godzin, 
najlepiej na noc. Pierś układamy w naczyniu 
żaroodpornym, polewamy cydrem i przy-
krywamy (jeśli naczynie nie ma pokrywy, 
przykrywamy folią). Pieczemy w nagrzanym 
do temp. 180° piekarniku przez ok. 30 min 
i pozostawiamy pod przykryciem do wysty-
gnięcia. Makaron gotujemy al dente i też 
zostawiamy do wystygnięcia. Jabłka myjemy, 
usuwamy gniazda nasienne i kroimy w grubą 
kostkę razem ze skórą. Seler naciowy drobno 
kroimy. Kukurydzę dokładnie odsączamy 
z płynu. Z granatu wyciągamy pestki razem 
z sokiem. Z podanych składników robimy sos 
do sałatki i bardzo dokładnie mieszany.

Upieczoną i wystudzoną pierś kroimy w uko-
śne plastry.
 
Na półmisku lub dużej salaterce układamy 
warstwami makaron, kukurydzę, seler 
naciowy, jabłka i pestki z granatu oraz pokro-
joną pierś z kurczaka. Całość polewamy przy-
gotowanym sosem i posypujemy pestkami ze 
słonecznika.
 
Sałatka jest również dobra, gdy jest jeszcze 
ciepła.

• 1 pierś z kurczaka (ok. 300 g)
• 250–300 g makaronu cięte rurki lub 

kolanka
• 2 czerwone kwaśne jabłka
• 1 mała puszka kukurydzy
• 1 owoc granatu
• 2 łodygi selera naciowego

Marynata do kurczaka:
• 1–2 łyżki octu jabłkowego
• 1 łyżeczka ostrej musztardy np. 

diżońskiej
• 1 łyżka sosu sojowo-grzybowego
• 1 duży lub dwa mniejsze ząbki 

czosnku
• 1 łyżeczka miodu
• kilka ziaren kolendry
• 2–3 łyżki oleju, najlepiej 

słonecznikowego

• Do podlania w czasie pieczenia ok. 
1/4 szkl. cydru

Sos do polania sałatki
• sok z 1/2 cytryny
• 1 łyżka miodu
• 1–2 ząbki czosnku drobniutko 

posiekanego lub przeciśniętego 
przez praskę

• 3–4 łyżki oliwy
• 1 łyżeczka mięty suszonej lub kilka 

listków drobno posiekanej świeżej 
mięty

• sól, pieprz
• 1 łyżka podprażonych pestek 

słonecznika

MAKOWA KUCHNIA 216



DOSTĘPNY NA

http://www.nexto.pl/e-prasa/imagazine_p125286.xml

	Okiem Pawła Jońcy
	Aktualności
	Przygotowania do wyprawy – jak ja to robię  |  Adalbert Freeman
	Jak i po co odpocząć przez miesiąc od mediów społecznościowych?  |  Michał Śliwiński
	Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała
	Apple Watch Series 4 LTE, czyli iPhone na ręku?  |  Dominik łada
	Samsung Galaxy Watch LTE – telefon zostaje w domu  |  Paweł Hać
	Yamaha – MusicCast 2.0  |  Jarosław Cała
	Bose Home Speaker 500  |  Norbert Cała
	Audio-Technica – ATH-M50xBT  |  Jarosław Cała
	Creative SXFI Air – przestrzeń, którą słychać  |  Paweł Hać
	Fresh N Rebel Clam ANC – muzyka w ciszy  |  Paweł Hać
	Mi 9 – pogromca flagowców?  |  Dominik łada
	Bitdefender Box 2 – zewnętrzny firewall  |  Paweł Hać
	Wreszcie przystępny cenowo system Wi-Fi Mesh – Recenzja TP-Link Deco M4  |  Paweł Okopień
	Loupedeck+ Bardzo subiektywnie  |  Napoleon Bryl
	Legrand with Netatmo – HomeKit w dorosłym wydaniu   |  Norbert Cała
	Inteligentny dom ułatwia codzienne życie, gdy pojawia się nowy członek rodziny  |  Paweł Okopień
	Dyson V11 – jeszcze lepszy niż lepszy  |  Norbert Cała
	Dekoder telewizji od Play – sprawdzamy usługę Play Now TV  |  Paweł Okopień
	Telewizor to nie tylko sprzęt, ale też mebel w salonie – dlatego wygląd ma znaczenie  |  Paweł Okopień
	BMW seria 3 – samochód stworzony pod kierowcę  |  Norbert Cała
	Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała
	Nie tylko Word, Excel i PowerPoint. Co jeszcze kryje Office 365?  |  Paweł Okopień
	Counter-Strike: Global Offensive – gra z 2012 roku o ogromnych możliwościach  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Włącz „Hey Siri” na nowym Macu  |  Maciej Skrzypczak
	Wielka burza w szklance wody  |  Kinga Ochendowska
	Zmienić świat  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Życie z monitorem z Thunderboltem 3  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Pokolenie strachu  |  Kinga Ochendowska
	Ślepa pasja  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Gdy stajemy się produktami, budzą się demony  |  Gracjan Pietras
	Krótka smycz  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Garmin Fēnix 5 – zegarek idealny   |  Adalbert Freeman
	Święta karta Apple  |  Adalbert Freeman
	Nasza planeta  |  Jan Urbanowicz
	Niedobrani  |  Jan Urbanowicz
	Premiery DVD i Blu-ray maj 2019  |  Jan Urbanowicz
	Kwiecień 2019  |  Jarosław Cała
	Tort bezowy z kremem i konfiturą jabłkowo-cytrynową  |  Małgorzata Łada

