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Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki i technologii, jak stworzyć ich wymarzone 
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systemu w taki sposób, aby cieszyły zmysły nowoczesnym designem i doskonałym 
brzmieniem. Przekonaj się na własne uszy. Przyjdź i posłuchaj.
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HI5 - MINI Power Delivery + Mili USB-C to Lightning (MFI)
Ile razy przed wyjściem z domu
orientowałeś się, że Twój telefon nie jest
wystarczająco naładowany? Podpinałeś go
wówczas pod ładowarkę i niecierpliwie
patrzyłeś jak wolno przyrastają kolejne %.
Teraz masz szansę to zmienić. Dzięki
ładowarce HI5 Power Delivery oraz kablowi
MiLi zobaczysz w jak szybkim tempie
przyrasta naładowanie baterii. Zanim
zdążysz sie wyszykować i ubrać Twój
telefon będzie gotowy to wykonywania
swoich codziennych zadań.
Telefony iPhone począwszy od modelu 8
poprzez X/XR/XS/XS MAX zapewniają
możliwość szybkiego ładowania. Niestety
standardowa ładowarka nie zapewnia tego
komfortu. Z naszym zestawem szybko
naładujesz baterie i telefon jest bezpieczny,
gdyż kabel MiLi posiada certyfikat MFI
wydany przez firmę Apple.
Od teraz będziez mógł ładować telefon od
zera do pięćdziesięciu % w zaledwie
30 minut.

https://zgsklep.pl/product-pol-1168-Zestaw-szybkiego-ladowania.html?rec=102854103


Przed nami bardzo pracowity miesiąc. Czerwiec 
wielu z nas kojarzy się z początkiem wakacji, piękną 
pogodą, generalnie sielanką. Jest to też jednak 
miesiąc, w którym odbywa się WWDC, czyli naj-
ważniejsza w roku konferencja dla programistów 
tworzących oprogramowanie dla Apple. WWDC 
2019 startuje 3 czerwca i potrwa prawie tydzień. Już 
tradycyjnie, konferencję rozpoczyna keynote, który 
jest świetnym pretekstem do spotkania w ramach 
iMagEvent. Kolejny raz będziemy goszczeni w war-
szawskim salonie Volvo, idealnie zlokalizowanym 
w samym centrum Warszawy. Serdecznie zapra-
szamy na naszą imprezę.

WWDC to nie jedyna atrakcja czerwca. Wychodzi 
oczywiście nowe wydanie iMagazine, a w nim same 
perełki. Leonardo da Vinci, Camino de Santiago, 
street art, podatki deweloperów, genialne audio, 
nowości fitnesowe, kolejna świetna promocja dla 
macuserów od Samsunga, kreatywny Canon, czy 
wreszcie okładkowy Playdate. Oczywiście to nie 
wszystko, zajrzyj do nas po więcej.

Warto nas czytać!       Dominik Łada
Zapraszam do lektury!
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
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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 
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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
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Wyniki finansowe Apple 
za Q1 2019 (FY Q2 2019) – 
rekordowy kwartał dla 
usług Apple, a to dopiero 
początek

Czytaj dalej....

Aktualizacja – iOS 12.3.1

Czytaj dalej....

MacBook Pro mid 2019 
otrzymał 8 rdzeni i 
poprawioną klawiaturę – 
ceny i co nowego?

Czytaj dalej....
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Apple chciało 
przejąć Tesle

Czytaj dalej....

Wyniki Geekbench dla 
15-calowego MacBooka Pro 
mid 2019 z 8-rdzeniowym 
Core i9

Czytaj dalej....

Następca iPhone’a XR 
dostanie nowe kolory

Czytaj dalej....
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Podczas Międzynarodowych Targów Sztuki w Wenecji Bang & Olufsen 
zaprezentował nową generację Beoplay A9 (2019) – najnowszą wersję 
kultowego głośnika, który na całym świecie jest doceniany za wyjątkowo 
udaną integrację dźwięku i designu.

Beoplay A9 został zaprojektowany w 2012 roku jako bezprzewodowy 
głośnik domowy, który może wtopić się w aranżację wnętrza lub dodać 
mu charakteru. Designerski głośnik można ustawić jak stylowy mebel 
na drewnianych nóżkach bądź powiesić na ścianie – w obu wypadkach 
wypełni pomieszczenie bogatym i przestrzennym dźwiękiem. Beoplay A9 
jest wyposażony w sterowanie dotykowe, dzięki któremu głośność można 
dostosować przeciągając dłonią po powierzchni głośnika lub delikatnie 
stuknąć, by kontrolować odtwarzanie.

Bang & Olufsen prezentuje 
nową generację głośnika 
Beoplay A9 z kontrolą głosową

AKTUALNOŚCI 15



Najnowsza generacja Beoplay A9 to między innymi:
• Nowy, mocniejszy serwer streamingowy, dzięki któremu mamy AirPlay 2, 

a także Chromecast,
• Wprowadzenie usługi Google Assistant, która umożliwia użytkownikowi 

sterowanie za pomocą głosum,
• System Active Room Compensation dostosowuje parametry dźwięku do 

akustyki otoczenia,
• Dwa dodatkowe głośniki pełnozakresowe umieszczone z tyłu urządzenia. 

W nowym Beoplay A9 łącznie siedem głośników zapewnia jeszcze szerszą 
scenę dźwiękową.

• W nowym Beoplay A9 stylowy jest również przewód zasilający, który 
pokryto materiałem.

Prezentacja Beoplay A9: La Biennale di Venezia
Prezentacja najnowszego produktu marki Bang & Olufsen miała miejsce 
podczas 58. edycji Międzynarodowej Wystawy Sztuki La Biennale w Wene-
cji. Głośniki Beoplay A9 są użytkowym elementem wystawy Dysfunctional, 
przygotowanej przez Carpenters Workshop Gallery. Wystawa zorganizo-
wana w Ca’ d’Oro, historycznym palazzo z 1430 roku, przekracza granice 
między sztuką a designem. Ponad 30 prac łączy w sobie artystyczną 

AKTUALNOŚCI 16



ekspresję z funkcjonalnością i niezwykłym rzemiosłem. Do projektu zapro-
szono 21 artystów, którzy podjęli dialog pomiędzy historycznym wnętrzem 
Ca’ d’Oro z imponującą kolekcją mistrzów włoskich i flamandzkich, a naj-
lepszymi dziełami kolekcjonerskiego designu. Swoją interpretację pezen-
tują miedzy innymi Rick Owens, Atelier Van Lieshout, Studio Drift, Maarten 
Baas, Nacho Carbonell, Vincent Dubourg, Verhoeven Twins i Virgil Abloh. 
Wystawę można odwiedzać do 24 listopada 2019 roku.

Cena i dostępność
Standardowo głośnik Beoplay A9 będzie dostępny w wersji białej z nóż-
kami z drewna dębowego i w wersji czarnej z nóżkami z drewna orzecho-
wego. Dodatkowo dostępny będzie też w specjalnych edycjach: w kolekcji 
Bronze i w kolorze mosiądzu. Możliwa będzie również personalizacja 
Beoplay A9 przy wykorzystaniu osłon wykonanych z tkanin duńskiej marki 
Kvadrat oraz różnych wersji kolorystycznych drewnianych nóżek. Nowe 
głośniki Beoplay A9 będą dostępne z końcem maja w salonach firmowych 
Bang &Olufsen oraz u wybranych partnerów marki. Sugerowana cena 
nowego głośnika Beoplay A9 zaczyna się od 11 900 zł.

AKTUALNOŚCI 17



Rusza program serwisowy 
dla MacBooków Pro 13 2016 
związany z podświetlaniem 
ekranu

Czytaj dalej....

macOS 10.14.5 wprowadza 
poprawki dla luk MDS w 
CPU Intela, ale pełne zabez-
pieczenie macOS wymaga 
dodatkowych kroków

Czytaj dalej....

Nowy 23,7-calowy LG Ul-
traFine 4K na 2019 rok dla 
iPada i Maców już w oficjal-
nej sprzedaży

Czytaj dalej....
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Rychła śmierć iPhone’a SE? 
Apple musi mieć spory dyle-
mat co do kompatybilności 
iOS 13

Czytaj dalej....

Nowe tarcze dla Apple 
Watcha w watchOS 5.2.1

Czytaj dalej....

Microsoft Edge Canary dla 
macOS – pierwsze wrażenia

Czytaj dalej....
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Rynek słuchawek bezprzewodowych stale się rozwija. Wśród dostępnych 
propozycji jednym z ciekawszych rozwiązań są słuchawki prawdziwie bez-
przewodowe. Tutaj oferta najlepszych marek stale się poszerza. W port-
folio marki JBL znajdziemy między innymi dwa ciekawe modele: JBL UA 
Sport Wireless Flash oraz JBL Free. 

JBL UA Sport Wireless Flash to słuchawki sportowe, choć doskonale spraw-
dzą się również w codziennym użytkowaniu. To bezprzewodowa wolność, 
aby móc pobiec jeszcze dalej i osiągnąć jeszcze więcej. Słuchawki wypo-
sażono w douszne wkładki Sport Flex Fit, które stworzono specjalnie na 
potrzeby wszystkich treningów kondycyjnych. Natomiast brzmienie JBL 
Charged Sound zostało odważnie zoptymalizowane i dostrojone, by zapew-
nić motywację w czasie treningów. To wspaniały dźwięk z bogatym basem, 
który uprzyjemnia trening. Wykorzystując unikalną technologię dźwiękową 
i mikrofonową JBL, Bionic Hearing pozwala słyszeć otoczenie dzięki dwóm 
rozwiązaniom – TalkThru i Ambient Aware. Dzięki technologii TalkThru 

Słuchawki prawdziwie 
bezprzewodowe JBL
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muzyka jest ściszana, a mowa wzmacniana, 
co pozwala łatwo rozmawiać z partnerem tre-
ningowym pomiędzy ćwiczeniami czy osobą 
towarzyszącą nam w podróży. Ambient Aware 
zapewnia lepsze wrażenia muzyczne przy jed-
noczesnym zwiększeniu słyszalności dźwięków 
otoczenia, zapewniając w ten sposób bezpie-
czeństwo. Dzięki odporności na pot i wodę 
na poziomie IPX7 końcówki mogą wytrzymać 
najbardziej rygorystyczne treningi i wszel-
kie przeszkody pojawiające się na drodze. To 
wodoodporny i wysoce wydajny sprzęt dla 
sportowców! Czas pracy akumulatora wynosi 
5 godzin po jednym ładowaniu, ale kolejne 20 
godzin odtwarzania zapewnia wodoodporne 
etui ładujące, które jest dołączone w zestawie. 
Etui jest eleganckie, rozsuwane, aluminiowe 
i wyposażone w materiałowy przewód. Słu-
chawki ładują się bezpiecznie bezpośrednio po 
ich włożeniu do środka.

Słuchawki JBL Free zapewniają całkowitą 
wolność od przewodów, łatwość obsługi oraz 
komfort prowadzenia rozmów telefonicznych. 
Łącznie umożliwiają do 24 godzin pracy: 4 
godziny ciągłego słuchania przy użyciu słu-
chawek plus dodatkowe 20 godzin dzięki 
etui ładującemu. Dodatkowo wyposażone są 
w funkcję szybkiego ładowania (15 min łado-
wania = 1 godzina odtwarzania). Słuchawki cha-
rakteryzują się ergonomicznym, komfortowym 
i bezpiecznym kształtem, dzięki możliwości 
wyboru spośród 3 rozmiarów końcówek dousz-
nych i 2 rozmiarów nakładek żelowych. Zapew-
niają tym samym najlepsze dopasowanie do 
ucha użytkownika. Słuchawki posiadają sto-
pień ochrony IPX5, który zapewnia odporność 

AKTUALNOŚCI 21



na pot, deszcz czy zachlapanie. Słuchawki można użytkować na trzy 
sposoby: (1) używając jednej wkładki dousznej do rozmów, (2) używając 
dwóch wkładek dousznych, by zanurzyć się w muzyce, (3) dodając nakładki 
żelowe, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie w trakcie ćwiczeń. Zin-
tegrowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych pozwala 
automatycznie przełączać się między trybem stereo i mono w celu zapew-
nienia naturalnego dźwięku rozmów. Pełna kontrola połączeń i muzyki 
możliwa jest za pomocą pojedynczego intuicyjnego przycisku. Słuchawki 
dostępne są w kolorze białym i czarnym.

Wśród dostępnych na rynku modeli słuchawek „true wireless” modele JBL 
wyróżniają się z pewnością jakością brzmienia, jak i wykonania. Czerpiąc ze 
swojego ponad 70-letniego doświadczenia w dziedzinie audio JBL dostar-
cza produkty najwyższej klasy we wszystkich kategoriach. Nie inaczej jest 
w przypadku słuchawek bezprzewodowych. JBL to najlepszy prezent dla 
siebie i najbliższych!
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W iTunes filmy w 4K nawet 
za 7,99 PLN wśród nich 
Apollo 13, Gladiator i 50 
Twarzy Grey’a

Czytaj dalej....

Telewizory Samsung z Ap-
ple TV App i AirPlay 2 – 
pełna lista modeli

Czytaj dalej....

HKCam – kamera HomeKit 
w oparciu o Raspberry Pi 
Zero

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 23

https://imagazine.pl/2019/05/08/w-itunes-filmy-w-4k-nawet-za-799-pln-wsrod-nich-apollo-13-gladiator-i-50-twarzy-greya/
https://imagazine.pl/2019/05/27/hkcam-kamera-homekit-w-oparciu-o-raspberry-pi-zero/
https://imagazine.pl/2019/05/16/telewizory-samsung-z-apple-tv-app-i-airplay-2-pelna-lista-modeli/


Apple Pay będzie wspierać 
naklejki NFC

Czytaj dalej....

Apple Pay w większości kra-
jów europejskich już nie-
bawem

Czytaj dalej....

Karty Revolut w Apple Pay 
już w czerwcu

Czytaj dalej....
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H390 to unikatowa konstrukcja, która zapewnia niesamowitą jakość dźwięku 
i funkcje dotychczas zarezerwowane dla referencyjnych modeli z portfolio 
Hegel, ale przy zachowaniu niższej ceny. H390 w jednej obudowie integruje 
funkcje, które często wymagają zastosowania dwóch lub trzech urządzeń. 
To, co wyróżnia ten sieciowy wzmacniacz zintegrowany, to światowej klasy 
dźwięk, niesamowita moc, a także obsługa Apple AirPlay, Spotify i Roon. 

Podczas rozpoczynającej się dzisiaj wystawy High End 2019 w Monachium 
debiutuje najnowszy sieciowy wzmacniacz zintegrowany Hegel H390. Projek-
tanci ochrzcili urządzenie mianem „Robin Hood”, bowiem wykorzystuje ono 
wiele rozwiązań z referencyjnej konstrukcji H590, ale dzięki swojej niższej 
cenie jest łatwiej dostępne dla mniej zamożnych miłośników muzyki. 

H390, będący następcą modelu H360, dzieli nową platformę z H190 i H590. 
Jest ona stabilniejsza niż dotychczas wykorzystywana, a także dużo potęż-
niejsza. W efekcie najnowsza konstrukcja Norwegów nie tylko zapewnia 
wysoką jakość dźwięku i niesamowitą moc, ale też pozwala korzystać ze 

Hegel H390 – „Robin 
Hood” w świecie audio
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Spotify, Apple AirPlay i Roon. Ponadto ta wszechstronna platforma strumie-
niowa umożliwia aktualizowanie funkcji, dzięki czemu w niedalekiej przyszło-
ści H390 będzie można wzbogacić o obsługę AirPlay 2, Control4 SDDP, itd. 

Sercem H390 jest opatentowana sekcja wzmacniacza SoundEngine 2. Pod 
wieloma względami SoundEngine 2 działa podobnie do słuchawek z redukcją 
hałasu. Wewnętrzny komputer próbkuje sygnał docierający do wzmacniacza 
i porównuje go z sygnałem wyjściowym. Następnie komputer odejmuje róż-
nicę (zniekształcenia) i dodaje ją do muzyki, ale w odwrotnej fazie. W efekcie, 
bez żadnego opóźnienia, SoundEngine eliminuje niemal wszystkie błędy 
generowane przez wzmacniacz, dostarczając użytkownikowi najbardziej 
naturalne brzmienie, jakie można uzyskać. 

Urządzenie udostępnia również sekcję cyfrową, która podobnie jak analo-
gowa, została zaprojektowana całkowicie od podstaw. Sekcja cyfrowa H390 
jest wyjątkowa, ponieważ niezależnie od rodzaju sygnału lub wejścia sygnał 
muzyczny pozostaje niezmieniony. Projektanci z firmy Hegel nazywają to 
przetwornikiem c/a „bit perfect”. Potwierdzeniem najwyższej jakości urzą-
dzenia są autorskie zegary cyfrowe, które śledzą częstotliwość próbkowania 
muzyki i dopasowują się, gdy wykryją plik w niskiej rozdzielczości. Rezul-
tatem jest dużo naturalniejszy i „analogowy” dźwięk, a także niesamowita 
scena dźwiękowa i realizm brzmieni§a.

W porównaniu ze swoim poprzednikiem, H390 wyróżnia się całkowicie 
przeprojektowaną konstrukcją – nowe są m.in. wszystkie płytki drukowane, 
a zastosowany w urządzeniu przetwornik c/a jest zmodyfikowaną wersją 
układu stosowanego w H590.W efekcie najnowszy Hegel brzmi inaczej niż 
jego poprzednik. H390 gra płynniej, z większym autorytetem, zbliżając się 
dźwiękowo do poziomu dotychczas zarezerwowanego dla modelu H590.  
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Jedną z kluczowych nowości, jakie zastosowano w konstrukcji H390, jest 
powiązanie wszystkich wejść cyfrowych z układem DSP USB. Pozwala to na 
obsługę plików MQA i DSD poprzez złącze S/PDIF, a dodatkowo jeszcze bar-
dziej redukuje jitter. Ponadto do specjalnych funkcji urządzenia należą m.in.: 
możliwość ustawienia początkowego i maksymalnego poziomu głośności, 
możliwość zaktualizowania oprogramowania i sterowania poprzez IP, a także 
możliwość skonfigurowania wszystkich wejść jako wejścia stałopoziomowe. 

Wygodę użytkowania modelu H390 zwiększa funkcja USB Volume, którą 
użytkownik aktywuje z poziomu menu. Dzięki niej głośnością wzmacniacza 
można sterować poprzez urządzenie podłączone do portu USB. Podobne 
rozwiązanie znajdziemy także w referencyjnym H590. Ponadto  H390 wyróż-
nia się zwiększonym poziomem wzmocnienia na wyjściu liniowym. Chociaż 
wzmacniacze Hegel mają wysokie wzmocnienie, to część użytkowników 
sygnalizowała trudności ze zintegrowaniem tych urządzeń z niektórymi sub-
wooferami. Dlatego też w swojej najnowszej konstrukcji projektanci zastoso-
wali jeszcze wyższe wzmocnienie na wyjściu Pre. 

Hegel H390 może pochwalić się także doskonałymi parametrami technicz-
nymi i szeroką gamą złączy. Urządzenie dostarcza moc 2 x 250 W przy obcią-

żeniu 8 Ω i wyposażone jest w wejście BNC (1), cyfrowe wejście 
koncentryczne (1), cyfrowe wejścia optyczne 

(3), port USB, wejście sieciowe, 
a także parę wejść zbalan-
sowanych XLR i dwie pary 
analogowych wejść RCA. 
Obsługiwane pasmo prze-
noszenia rozciąga się od 5 
Hz do 180 kHz. 
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Huawei będzie zmuszo-
ny pożegnać się z 
rozwiązaniami Google’a. 
To może być koniec syste-
mu Android w smartfonach 
Huawei

Czytaj dalej....

ZGSklep.pl uruchamia   
Apple Pay

Czytaj dalej....

Huawei w jeszcze większych 
tarapatach. Kolejne firmy 
ograniczają współpracę

Czytaj dalej....
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Fitbit Versa Lite Edition – 
świetna jakość 
i przystępna cena

Czytaj dalej....

Cortland otwiera swój 
flagowy sklep w nowej, war-
szawskiej Galerii Młociny

Czytaj dalej....

DJI prezentuje kamerę 
sportową Osmo Action

Czytaj dalej....
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Orange Flex – nowa ofer-
ta bezpośrednio z aplikacji 
działająca z eSIM

Czytaj dalej....

OnePlus 7 Pro – tańszy od XR, 
ale czy lepszy od XS Max?

Czytaj dalej....

Tablet piórkowy Intuos Pro od 
Wacom teraz w rozmiarze S

Czytaj dalej....
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(Prawie) Wszystkie 
najważniejsze nowości   
z Google I/O 2019

Czytaj dalej....

Klienci biznesowi w Orange 
mogą już aktywować eSIM,  
a zatem swoje Apple Watch LTE

Czytaj dalej....

R2-D2 z klocków 
LEGO nauczy dzieci 
programować

Czytaj dalej....
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Samsung Galaxy   
A50 – sAMOLED 
z czytnikiem w ekranie

Czytaj dalej....

Netflix z lepszą jakością dźwięku Dolby Digital i Dolby Atmos

Czytaj dalej....
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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


Pochodził z nieprawego łoża, lubił młodych chłopców i krótkie 
różowe tuniki. Za nic miał podręcznikową wiedzę, nigdy nie 
opanował matematyki. Postać Leonarda da Vinci skreślona piórem 
Waltera Isaacsona zdecydowanie odbiega od tradycyjnego 
wizerunku mistrza.

Leonardo da VinciKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Leonardo da Vinci  |  Kinga Ochendowska
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Gdy jednak zrozumiał, że dopiero połączenie teorii i doświadczenia 

daje oczekiwane rezultaty, okazało się, że nie jest w stanie nauczyć się 

ani matematyki, ani łaciny. 

Można śmiało powiedzieć, że Leonarda da Vinci zna każdy – z lekcji histo-
rii, opowieści, albumów i filmów. Otacza go aura mistycyzmu, od wieków 
rozpalająca umysły tych, którzy w jego dziejach doszukują się tajemnicy, 
wpływu mocy magicznych czy nawet interwencji kosmitów. Na podstawie 
historii życia Leonarda powstała niezliczona ilość powieści i filmów. Niektó-
rzy twierdzą, że da Vinci to doskonały przykład autystycznego savanta, co 
wyjaśniałoby jego niezwykłą zdolność do koncentrowania się na drobnych, 
niewidocznych dla innych szczegółach. Walter Isaacson ostrożnie sugeruje, 
że gdyby Leonardo żył w dzisiejszych czasach, z pewnością przypięto by mu 
jakąś diagnozę i przepisano zestaw stosownych leków. 

Czym zasłużył sobie na taką opinię jeden z najsłynniejszych twórców 
renesansu? Na przykład tym, że znany był z zaczynania projektów i nie-
doprowadzania ich do końca. Zafascynowany rozpoczynał pracę, po 
czym porzucał ją bez namysłu, gdy pojawił się nowy, interesujący temat. 
Skutkiem tego, w wieku lat 30 nie mógł pochwalić się prawie żadnymi 
udokumentowanymi osiągnięciami. Dziś zdiagnozowano by u niego ADHD 
i potraktowano dawką Ritalinu, zapewne ze szkodą dla talentu i dorobku 
artystycznego mistrza. Do tego nie potrafił skupić się na zadanym tema-
cie, więc nie szanował ani nie potrafił przyswoić szkolnej wiedzy. Twierdził 
dumnie, że jedynym narzędziem naukowym jest doświadczenie i to zało-
żenie z zapałem wprowadzał w życie. Gdy jednak zrozumiał, że dopiero 
połączenie teorii i doświadczenia daje oczekiwane rezultaty, okazało się, 
że nie jest w stanie nauczyć się ani matematyki, ani łaciny. Świetnie za 
to konfabulował – gdy zainteresowało go zlecenie na wykonanie posągu 
konnego w brązie dla upamiętnienia ojca Ludwika Sforzy, bez wahania 
przedstawił się jako eksperta od inżynierii wojskowej i przypisał sobie 
zbudowanie kilku rodzajów wysublimowanej broni. Ponadto lubił młodych 
chłopców i krótkie, różowe tuniki. 

Nie o takim Leonardo słyszeliśmy na lekcjach historii.
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Mniej więcej teraz powinno przyjść Wam do głowy pytanie: skąd znamy tak 
dokładne szczegóły z życia człowieka, który urodził się ponad 500 lat temu? 
Czym różnią się opowieści Dana Browna od spisanej przez Isaacsona biogra-
fii? Wiadomo oczywiście, że Leonardo da Vinci pozostawił po sobie powyżej 
7000 stron zapisków, czy zatem część z nich poświęcona jest sprawom pry-
watnym? Otóż, nie!

Informacje o jego upodobaniach i skłonnościach wynikają z suchych, racjo-
nalnych informacji, które skrupulatnie spisywał.

Sposób, w jaki Leonardo prowadził swoje notatki, bez trudu przyprawiłby 
o zawał serca każdego fana organizacji i GTD. Na pojedynczych stronach znaj-

dują się zarówno szkice jak i łacińskie słówka, oraz cha-
otyczne listy spraw do załatwienia. Za kurtyną pisma 
lustrzanego ukrywają się mniej lub bardziej prozaiczne 
wydatki, pytania, które zamierzał zadać wybranym 
specjalistom, a nawet spis posiadanego majątku.

Kiedy więc Isaacson pisze: „To musiał być kapitalny 
widok – da Vinci spacerujący ulicami Florencji odziany 
w arabską szatę albo w atłasy i aksamity w kolorze 
różu i purpury. Jego barwny styl doskonale pasował 
do klimatu ówczesnej Florencji, która (…) ponownie 
spojrzała przychylnym okiem na ekstrawaganckich 
i wolnych duchem artystów”, opiera się nie na opisach 
samego Leonarda, lecz na mozolnej pracy ekspertów, 
którzy odcyfrowali zaskakujące zapiski mistrza.

W jego notatniku znajduje się spis ubrań przechowy-
wanych w kufrze. „Jedna toga z tafty, jedna aksamitna 
podszewka, którą można nosić jak togę. Jeden arabski 
burnus. Jedna toga w kolorze przydymionego różu. 
Jedna różowa toga z Katalonii. Jedna fioletowa pele-
ryna z szerokim kołnierzem i aksamitnym kapturem. 
Jeden atłasowy płaszcz w kolorze purpurowym. Jeden 
atłasowy płaszcz w kolorze szkarłatnym. Jedna para 
rajtuzów w kolorze przydymionego różu. Jedna różowa 

Sposób, w jaki Leonar-

do prowadził swoje notat-

ki, bez trudu przyprawiłby 

o zawał serca każdego 

fana organizacji i GTD. 
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nym specjalistom, a nawet 

spis posiadanego majątku.
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czapka”. Znajdziemy tam również listę kosztownych podarków, które sprawiał 
swojemu młodemu przyjacielowi – Salaiowi. W ten sposób, krok po kroku, 
z drobnych szczegółów i notatek na marginesach wyłania się obraz człowieka, 
który nie zawsze przystaje do stereotypów, którymi przywykliśmy go określać.

Gdy obiektywnie spojrzymy na 800 stron książki, zrozumiemy, jak karko-
łomnego zadania podjął się Walter Isaacson. Przede wszystkim trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, że Leonardo da Vinci żył ponad 500 lat temu. W tej sytuacji 
nie ma prostej i bezpośredniej metody weryfikacji faktów. Wiedzę czerpać 
można wyłącznie z opracowań ekspertów, a eksperci dość często przedsta-
wiają odmienne punkty widzenia. Wyobraźcie więc sobie ogrom materiału, 
z którym musiał zmierzyć się autor. Z suchych zapisków, wywodów histo-
ryków i faktografii historycznej, przy użyciu najlepszych technik Leonarda 
– rzutu, perspektywy, cieniowania i zacierania krawędzi – udało mu się 
stworzyć żywy i trójwymiarowy obraz człowieka. 

Każda kreska, każdy znaczący szkic, każde nowo odnalezione dzieło 
– wszystkie znalazły się na stronach tej niezwykłej książki w towarzystwie 
skrupulatnych, analitycznych opisów. Jaki kwiat znajduje się nad ręką Maryi 
w obrazie „Madonna wśród skał” i jaka jest jego symbolika? Czy jaskinia 
zbudowana jest z piaskowca, czy z diabazy? Czym różnią się dwie wersje 
tego obrazu – luwrzańska i londyńska? Pomimo olbrzymiej ilości informacji 
i szczegółów, zapewniam, że nie wieje nudą. Dzięki nadzwyczajnie lekkiemu 
pióru i historycznemu tłu biografię Leonarda czyta się tak samo świetnie, jak 
Steve’a Jobsa i następujących po nim Innowatorów.

Tym, którzy chcą się dowiedzieć, jakie dzieła i wynalazki zawdzięczamy wiel-
kiemu mistrzowi, z całego serca polecam lekturę biografii Leonarda da Vinci 
autorstwa Waltera Isaacsona. Zapewniam, że po jej przeczytaniu będziecie 
mogli stanąć w szranki z największymi światowymi ekspertami. Dowiecie 
się też, skąd czerpał inspirację George R. R. Martin, pisząc słynną już „Grę 
o tron”. Z pewnością dostrzeżecie podobieństwo walki „Wielkiego Wróbla” 
ze zdeprawowanymi członkami rodziny królewskiej i wspomnianej w książce 
krucjaty przeciwko homoseksualnej populacji Florencji oraz rodowi Medy-
ceuszy. Znajdzie się nawet wielka kusza – tak, dokładnie taka sama, z jakiej 
strzelano do smoków Daenerys Targaryen. 
Warto przeczytać!
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W tym miesiącu nawiążę nieco do mojej serii o „cyfrowym 
minimalizmie” i napiszę o pielgrzymce północną Hiszpanią do miasta 
Santiago de Compostela, trasą Świętego Jakuba, apostoła Jezusa 
Chrystusa. Trasa pielgrzymki nazywana jest „Camino de Santiago”, 
czyli "Droga Jakuba" i właśnie tam na przełomie kwietnia i maja tego 
roku wybraliśmy się z żoną. Było to akurat wtedy, gdy trwał mój 
"odwyk" od mediów społecznościowych.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Camino de Santiago - pielgrzymowanie jako aktywny i refleksyjny wypoczynek  |  Michał Śliwiński

Camino de Santiago 
- pielgrzymowanie jako aktywny 
i refleksyjny wypoczynek
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Jak wygląda pielgrzymka Camino de Santiago?
Wiele osób w Polsce zna pielgrzymki jako zorganizowane piesze 
wyprawy z lokalnych parafii do Częstochowy. W takich właśnie piel-
grzymkach moja żona za młodu brała udział.

Camino de Santiago jest inne, gdyż nie idzie się w dużych grupach, ale 
raczej każdy sam lub w małej grupie idzie swoim tempem, ale według tej 
samej, wytyczonej „oficjalnie” trasy.

Oficjalnych tras jest też kilka. Jest trasa pierwotna (najstarsza - Camino 
primitivo), jest trasa „portugalska” (z Porto w Portugalii - Camino portu-
gues) oraz jest trasa „francuska” (ta najbardziej popularna - Camino fran-
ces), która prowadzi od granicy między Hiszpanią a Francją w Pirenejach. 
Tą właśnie trasą wybraliśmy się we dwoje.

Można przebyć całą trasę (około 900km), ale na to trzeba przeznaczyć 
ponad miesiąc. Można zrobić niezbędne „minimum”, aby otrzymać 
certyfikat „pielgrzyma” z miejscowości Sarria (trochę ponad 100km do 
Santiago). My wybraliśmy coś pomiędzy, czyli skoro mieliśmy 11 dni na 
chodzenie, postanowiliśmy pokonać 11 oficjalnych etapów. Ruszyliśmy 
z miejscowości Astorga i w sumie przeszliśmy trochę ponad 260 km.

Szliśmy własnym tempem, robiąc średnio około 24 km dziennie (czasami 
tylko 20 a czasami powyżej 30 km…). Na szczęście moi rodzice zaopieko-
wali się naszymi trzema córkami, więc mogliśmy iść we dwoje i spędzić 
ten czas tylko razem - bez dzieci, co dla młodych rodziców jest zawsze 
wyzwaniem.

Dlaczego pielgrzymować?
Ta pielgrzymka to nie tylko wyjazd dla osób głęboko wierzących katoli-
ków. Na swojej drodze spotkaliśmy osoby różnych wyznań oraz ateistów. 
Część osób robi tę trasę po prostu „dla sportu”. Zwłaszcza, że można 
pokonać ją również rowerem (ale wtedy trzeba zrobić minimum 200 km, 
aby zakwalifikować się jako „pielgrzym”).

Magia pielgrzymki Camino de Santiago polega na tym, że trasa jest 
znana, bardzo popularna i świetnie przygotowana. Po drodze jest 
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mnóstwo miejsc, w których można się zatrzymać. Od schronisk z wie-
loosobowymi salami, po prywatne pensjonaty oraz hotele. Do tego 
ludzie są bardzo życzliwi dla pielgrzymów i pomagają im na każdym 
kroku. Jest wiele miejsc, gdzie po prostu pielgrzymi się spotykają na 
kawie, wspólnym posiłku lub noclegu, więc poznaje się ludzi i historie 
z całego świata.

Do tego wszystko ma miejsce w północnej Hiszpanii, która jest śliczna. 
Bardzo zielona i górzysta jak południowa Polska i ciepła jak Hiszpania. 
Z krajobrazem, który się ciągle zmienia i zachwyca. Poza tym: pyszne 
jedzenie oraz niesamowite wino za bardzo małe pieniądze. Czego 
chcieć więcej?

Jedno z haseł pielgrzymki to „You never walk alone” - czyli „nigdy nie 
będziesz iść samemu” i to jest prawda - idąc tą trasą w ciągu dnia, co 
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rusz spotyka się osoby lub pary lub mniejsze grupki pielgrzymujące 
razem. To gwarantuje ciekawe spotkania, rozmowy i miłe towarzystwo.

Myślę też, że dla wielu z nas jest to po prostu fajny czas na oderwanie 
się od codzienności i bieżących spraw… jest to po prostu czas refleksji, 
zadumy i głębszego kontaktu z naturą.

Pielgrzymować nie jest łatwo...
Camino de Santiago to także konkretne wyzwa-
nie sportowe. „Co to takiego - 20 km dziennie na 
piechotę?” - zapytasz. Biorąc pod uwagę, że na co 
dzień rzadko kiedy robimy więcej niż rekomendo-
wane przez lekarzy 10,000 kroków, to nagle oka-
zuje się, że taka pielgrzymka daje w kość. Nawet 
osoby dosyć wysportowane jak ja odczuwają trud 
pielgrzymowania. Pojawiają się pęcherze na sto-
pach, bóle mięśni, odzywają się nawet kontuzje 
kolan sprzed lat…

Obuwie musi być wygodne
Kupiłem nowe buty trekkingowe specjalnie na ten 
wyjazd. Rzecz jasna kilka razy chodziłem w nich 
przed pielgrzymką, aby mieć pewność, że są 
wygodne i nigdzie nie cisną. Wybrałem porządne 
buty North Face z podeszwą Vibram i materiałem 
GoreTex… i po "testach" czułem, że to jest to.

Niestety już pod koniec drugiego dnia marszu na 
stopach pojawiły się bolesne pęcherze. Nie jeden, 
ale trzy… i to w kilku różnych miejscach, więc nie 
obyło się bez plastrów i bólu, a kolejne dni były 
ciężkie. Dopiero kiedy 6. dnia nie wytrzymałem 
i kupiłem w sklepie pielgrzyma sandały, życie 
znowu stało się piękne. Stopy odpoczęły i szło mi 
się dużo lepiej!
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Teraz już wiem, że warto mieć dwie pary butów ze sobą. Co więcej 
z obserwacji i rozmów wywnioskowałem, że wielu pielgrzymów decy-
duje się właśnie na taką opcję - czyli buty + sandały. Często zaczynają 
dzień w butach a w ciągu dnia przerzucają się na sandały, aby dać ode-
tchnąć stopom.

Spanie
Spać można w wielu miejscach. Cena łóżka w wieloosobowej sali 
w schronisku zaczyna się od 10 EUR za noc, więc tak naprawdę można 
po prostu iść i pod koniec dnia (albo kiedy się ma już dość) podejść do 
schroniska i zapytać o łóżko i przeważnie nie będzie problemu.

Jako że był to dla nas wyjazd „we dwoje”, wybraliśmy opcję „Deluxe”, 
czyli po prostu dzień lub dwa dni wcześniej przez Booking.com zama-
wialiśmy sobie pokój dwuosobowy z łazienką w pensjonacie lub hotelu. 
Cena od około 40 EUR za noc, przy czym większość właścicieli pensjo-
natów szczerze dba o pielgrzymów a standardy pokojów są na bardzo 
przyzwoitym poziomie. Często też w cenie lub za niewielką dopłatą 
można było zjeść podstawowe śniadanie.

Jedzenie
W północnej Hiszpanii je się dobrze. Wystarczy zatrzymać się w jakiej-
kolwiek knajpie na szlaku i za około 10 EUR dostaje się „menu piel-
grzyma”, czyli dwa dania, butelkę wina, wodę, kawę i deser. Bardzo dużo 
jedzenia i to najcześciej domowej roboty. Bajka!

Gadżety
Oboje z żoną używaliśmy do mierzenia odległości aplikacji Strava na 
Apple Watch. Do sprawdzania map i komunikacji ze światem służyły 
nam iPhone’y. Do słuchania używaliśmy AirPodsy, które świetnie się 
sprawdziły.

Oprócz tych sprzętów mieliśmy ładowarkę 4xUSB i po dwa kabelki na 
iPhone’y i zegarki, abyśmy każdego wieczoru mogli to wszystko skutecz-
nie naładować. Do tego miałem przy sobie Power-bank 10,000 mAh na 
wszelki wypadek. Oczywiście do robienia zdjęć i filmików używałem sel-
fie-stick, który mógł także służyć jako tripod.
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Pakowanie - ile rzeczy wziąć?
Pakowaliśmy się bardzo oszczędnie, gdyż po drodze bez problemu 
można rzeczy prać i suszyć. Warto mieć ciuchy tak skonfigurowane, aby 
móc ubierać się „na cebulkę”, bo pogoda podczas Camino jest bardzo 
zmienna. Jednego dnia bardzo ciepło i praży słońce… a następnego - 
wiatr i ulewa.

Polecam zakupy w Decathlonie - aby kupić tylko techniczne ciuchy, bo 
nie nasiąkają tak bardzo potem, a do tego schną dosyć szybko.

Oto moja lista:
• spodnie długie, od których można odpiąć nogawki, aby też służyły za 
bermudy,
• 2 koszulki z długim rękawem, najlepiej różnej grubości tkaniny,
• 2 koszulki z krótkim rękawkiem,
• cieplejsza kurtka z właściwościami przeciwdeszczowymi 
i przeciwwietrznymi
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• wspomniane 2 pary butów: do marszu i sandały,
• piżama z długimi rękawami (służy także jako ciuch do chodzenia wie-
czorami po dojściu na miejsce i po prysznicu),
• 4 pary skarpetek,
• 4 pary majtek,
• peleryna (jak już leje na maksa),
• kapelusz pielgrzyma (aby chronił przed słońcem),
• klapki pod prysznic.

I tyle. Więcej naprawdę nie trzeba. Zmieściliśmy się praktycznie ze 
wszystkim do jednego plecaka 45 litrów.

Dodatkowo, co jeszcze?
Oprócz ciuchów, warto mieć:
• plastry zwykłe,
• plastry na odciski,
• krem do stóp i nie tylko,
• krem przeciwsłoneczny z filtrem 50,
• podstawowe sprzęty toaletowe, czyli szczotkę i pastę do zębów i co 
tam potrzeba, ale w wersji minimum.

Co robiliśmy podczas pielgrzymki?
Szliśmy i szliśmy.

To był czas na rozmowy, często na tematy, które człowiek odwleka na 
później. Bardzo fajnie nam się gadało.

Rano zaczynaliśmy pielgrzymkę od wspólnej modlitwy za pomocą apli-
kacji „Devine Office” na iPhone’a. Czyli Brewiarz i Liturgia godzin w wersji 
audio. Moja żona odpalała to ze swojego iPhone’a i dawała mi do ucha 
jeden ze swoich AirPodsów.

Po modlitwie albo gadaliśmy albo słuchaliśmy audiobooków i podca-
stów. Wtedy już każdy używał swoich AirPodsów do słuchania.

Czasami po prostu szliśmy w ciszy. Kiedy spotykaliśmy innych pielgrzy-
mów, pozdrawialiśmy im „Buen camino!”… i czasami wdawaliśmy się 
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z nimi w krótką rozmowę, czasem idąc razem przez kilka kilometrów. Tak 
poznaliśmy sympatyczną parę z Kanady, z którą spędziliśmy sporo czasu 
podczas kilku odcinków Camino.

Jak wygląda dzień pielgrzymki?
Wstajesz rano. Jesz śniadanie. Pakujesz się. Idziesz. Zatrzymujesz się na 
kawę. Idziesz dalej. Obiad. Dalej idziesz. Dochodzisz na miejsce. Bierzesz 
prysznic. Odpoczywasz. Jesz kolację. Oglądasz jeden odcinek ulubionego 
serialu na Netfliksie. Idziesz spać. I następnego dnia to samo od nowa.

Nie żartuję. Tak jest faktycznie. I w tej rutynie jest też pewna magia 
pielgrzymowania.

My wstawaliśmy późno, bo też chodziliśmy spać dosyć późno (gadamy, 
oglądamy seriale, czytamy książki…), ale też dlatego, że wiedzieliśmy, że 
wcześnie rano jest najzimniej. Około 7 rano było 7 stopni... a koło 11 już 
ponad 13 lub więcej... dlatego jedliśmy śniadanie między 9:00 a 10:00, 
często wtedy, gy już większość pielgrzymów ruszyła na szlak. To też 
powodowało, że przez pierwsze 5 km szliśmy zupełnie sami, dopiero 
po jakimś czasie doganiając pierwszych wędrujących. Dzięki temu, że 
szliśmy równym szybkim tempem, pokonywaliśmy odległości w krót-
kim czasie i na miejsce odpoczynku dochodziliśmy około godz. 17:00. 
W sumie szliśmy w najcieplejszym momencie dnia, więc było przyjemnie 
(przypominam, że był to przełom kwietnia i maja).

Oczywiście nie zawsze pogoda sprzyjała. Czasami było ciepło, więc odpi-
nane nogawki się przydawały. Czasami było zimno, więc kurtka też była 
potrzebna. Czasami wiało, a czasami tak lało, że nawet pomimo peleryny 
przemakaliśmy do suchej nitki. Ale taka uroda Camino.

Podsumowując - warto, bo ludzie są dobrzy!
Jak to mówią - „the journey is the ultimate destination”, czyli prawdzi-
wym celem jest sama podróż a nie dotarcie do celu. I tak jest w przy-
padku Camino.

Są dni, kiedy jest ciężko, są dni, kiedy jest łatwiej, ale generalnie po pro-
stu jest to bardzo wyjątkowe doświadczenie.
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Do tego trasa jest malownicza a ludzie - zarówno pielgrzymi jak 
i „lokalsi” - bardzo życzliwi i pomocni. Pielgrzym to nie turysta, którego 
się wykorzystuje. To osoba, której się pomaga, którą się opiekuje. Przy-
najmniej takie było moje odczucie.

I tutaj myślę jest najważniejszy wniosek z tej wyprawy i ostatni sekret 
tego, dlaczego tyle ludzi z całego świata podąża śladami Św. Jakuba 
w pielgrzymce Camino de Santiago. Chodzi o to, aby odczuć jak ludzie 
potrafią być dobrzy i życzliwi dla siebie. W naszym codziennym życiu 
spotykamy się z agresją i brakiem życzliwości. Do tego media codziennie 
serwują nam dawkę „złych wiadomości”, więc taka pielgrzymka wśród 
dobrych ludzi daje niesamowitą dawkę pozytywnej energii i przypo-
mina, że ludzie tak naprawdę są fajni. Że dobrze być dobrym.
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W 2018 w londyńskim Barbicanie odbyła się wyjątkowa wystawa, 
prezentująca życie i twórczość Jean-Michela Basquiata. Media obiegła 
wtedy rewelacyjna wiadomość, że Banksy znowu „zaatakował” Londyn. 

Gdzie spotkasz 
Banksy’ego?MAGDA ŻUK

@FAComm

Gdzie spotkasz Banksy’ego?  |  Magda Żuk
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W okolicy Barbicanu powstały dwa murale 
jego autorstwa, ewidentnie nawiązujące 
do Basquiata. Jean-Michel jest wprawdzie 
znany dzisiaj bardziej z rekordu aukcyjnego 
niż z faktu, że był prekursorem współcze-
snego graffiti. Jednak właśnie to drugie – jak 
można przypuszczać – było bezpośrednim 
pretekstem do akcji Banksy’ego. 

Ledwo informacja o nowym „dziele” zaczęła 
rozprzestrzeniać się po sieci i zanim zdą-
żono je przykryć przeźroczystą pleksi, inny 
twórca dodał swoje „trzy grosze”, domalo-
wując inspirowanego Keithem Haringiem 
skateboardera. Tak właśnie wygląda świat 
street artu. Pod osłoną nocy, ktoś coś 
rzuca na ścianę. Ktoś inny dodaje od siebie 
kolejne graffiti – niejednokrotnie po to, 
aby ogrzać się w blasku bardziej znanego 
nazwiska. Nie wiem tego na pewno, bo 
byłoby to zaprzeczeniem idei graffiti, ale 
ponieważ Banksy jest już przykryty pleksi, 
prawdopodobnie nadal można go spotkać 
w okolicy Barbicanu. A najlepiej połączyć te 
odwiedziny z tzw. street art tour. Sama mia-
łam przyjemność w takowej brać udział i to 
w dodatku z genialnym przewodnikiem. 

Choć nie pałam miłością do zorganizowa-
nych wycieczek, trudno byłoby samemu 
odkryć to, co przekazał nasz przewod-
nik w ciągu niecałych 3 godzin. Równie 
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wyjątkowy jak jego opowieści, był sposób ich przekazywania. Mój prze-
wodnik bowiem w pewnym momencie zrezygnował z regularnej pracy 
w sektorze finansowym na rzecz oprowadzania wycieczek po Shore-
ditch. I to z czystej pasji i miłości do graffiti. Prowadząc nas od jednego 
„kawałka” do drugiego, z pełnym zaangażowaniem opowiadał o kolej-
nych niuansach i historiach ze świata sztuki ulicznej. Na tej drodze spo-
tkałam m.in. Gregosa, który znany jest nie tylko miłośnikom street artu. 
Jego charakterystyczne gliniane maski, a w zasadzie proces ich powsta-
wania, jest motywem przewodnim videoclipu „Real Blues”, francuskiej 
grupy St. Germain.

Jak się później okazało, Gregos nie był jedynym artystą street artu, 
którego twórczość została doceniona przez muzyków. Po drodze zoba-
czyłam kolorowy mural Conora Harringtona, który współpracował z U2 
przy okazji promocji iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour 2015. Na mojej 
londyńskiej ścieżce nie mogło zabraknąć też Invadera, którego naj-
większa kolekcja mozaik jest w Paryżu. Do dzisiaj umieścił 3737 mozaiki 
w 77 miastach świata! I choć jeszcze nie zainteresował się Polską, Londyn 
zdążył już wielokrotnie odwiedzić. Widziałam też kilka charakterystycz-
nych grzybków autorstwa niemieckiego artysty Christiaana Nagela, które 
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spoglądały z dachów bloków mieszkalnych. Ich poszukiwanie w miejskiej 
dżungli to niezła zabawa… 

Podążając tropami Banksy’ego, trafiłam do Bristolu. Jak powszechnie 
wiadomo, jest to miejsce pochodzenia tego najbardziej na świecie zna-
nego artysty sztuki ulicy. Kolejną street art tour rozpoczęłam od „Well 
Hung Lover” na bristolskiej Frogmore Street. W poszukiwaniu kolejnych 
Banksych poznałam różne oblicza Bristolu. Kierując się w stronę „Mild, 
Mild West”, trafiłam do kultowej knajpy – The Canteen. Przechadzając się 
nabrzeżem i oddalając od imprezowego The Watershed, zanim dojdzie 
się do kolejnego Banksy’ego („The Girl with Pierced Eardrum”), można 
poznać zupełni inny Bristol – wymuskany, bez nienachalnie żebrzących 
bezdomnych, z eleganckimi apartamentowcami. Jeszcze inna historia 
prowadzi do „Grim Reaper” w M Shed – miejscowego, małego muzeum 
miejskiego. Pierwotnie znajdował się on na burcie statku Thekla Social 
Boat, który sam w sobie wart jest poznania. 

To, co było rozczarowujące w Bristolu, to… sama wycieczka. Niby wszystko 
było poprawne, a przewodnik twierdził, że miał przyjemność pracować 
z Banksym, ale brakowało w nim fascynacji street artem, jaką znałam 
z Londynu. Oczywiście, nie zabrakło wielu edukacyjnych wskazówek. 
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Można było się dowiedzieć, kto miał przyjem-
ność poznać Banksy’ego, gdzie mieszka czy ile 
trwa zrobienie szablonu, ale czegoś zabrakło… 

Wszystkie drogi prowadzą do Banksy’ego

Jest jeszcze inny wymiar mojej londyńsko-
-bristolskiej wycieczki. Jest bowiem wielu 
innych, bardzo interesujących artystów, któ-
rzy mi się z nią będą kojarzyć. Wśród nich 
m.in. Stik i M-city, czyli Mariusz Waras (nota 
bene adiunkt na Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, gdzie prowadzi autorską Pracownię 
Obrazu i Street Artu). Obaj byli uczestnikami 
bristolskiej akcji „See no evil”, która pozo-
stawiła po sobie liczne wielkoformatowe 
murale w okolicy Nelson Street. Szczególnie 
miło było usłyszeć, jak bristolski przewodnik 
opowiadający o Banksym mówi, że M-city to 
znany i ceniony artysta na świecie. Co cie-
kawe, ta postać ma wyjątkowy link z Banksym 
i Londynem. A jest nim zorganizowany przez 
Banksy’ego w 2008 Cans Festival. M-city był 
jedynym, polskim artystą, zaproszonym do 
wzięcia w nim udziału. I prawdopodobnie 
zna Banksy’ego… Obaj – jeśli nie osobiście na 
wernisażu, to przynajmniej pod postacią swo-
ich prac – mieli okazję spotkać się ponownie 
w 2018 roku w Art Science Museum w Singa-
purze na wystawie „Art from the Streets”. Ale 
to już inna historia i inna podróż…
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MiniKid – ubrania dla 
dzieci – Ceny od 70 zł
Wspólnie ze znajomymi doszliśmy ostat-
nio do wniosku, że nie lubimy ubierać 
dzieci w sieciówkach. Jeszcze do nie-
dawna nie bardzo mieliśmy inne wyjście, 
chyba że ktoś sam potrafi przerabiać 
i szyć. Teraz dostęp do nietuzinkowej 
mody dziecięcej jest dużo łatwiejszy. 
Jedną z firm szyjących ubrania dla dzieci, 
co ważne – nie tylko tych najmniejszych 
– jest MINIKID. W swoich projektach sta-
wiają na wygodę i minimalizm. Każdy ze 
wzorów ma niepowtarzalny charakter, 
który nawet nastolatkom przypadnie do 
gustu. W kolekcji dominują stonowane 
kolory, z dodatkiem pazura w postaci 
jednego wyrazistego wzoru. Materiał 
wykorzystywany do produkcji to miękka 
i delikatna dla skóry bawełna, w przy-
padku ubrań dla dzieci to bardzo ważne. 
W ofercie znajdziemy bluzy, bluzki z dłu-
gim i krótkim rękawem, spodnie długie 
i krótkie jak również czapki z daszkiem. 
Istotne jest to, że coś dla siebie znajdzie 
zarówno dziewczynka, jak i chłopiec.

Lifestyle MacUsera  |  Monika Gutowska i Norbert Cała
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Shof Cena 169 zł
Niewiarygodne jak genialne są najprostsze 
pomysły. Przeglądając internet, natknęłam się 
na Shof, polskiego producenta portfeli i nerek. 
Motywem przewodnim kolekcji są „cycki” 
i właśnie ten pomysł wydał mi się prosty i zara-
zem genialny. Są wyjątkowe w swojej prostocie, 
bez zbędnych świecidełek czy naszywek. Po 
prostu prostokąt, a na nim cycki z tego samego 
materiału. Shofki na różnego rodzaju drobiazgi 
robi Bajka Pietrzyk, studentka projektowania 
ubrań. I tak na przykład w ich ofercie znaj-
dziemy nerkę wykonaną ze skóry tapicer-
skiej z odpadów zakładu szyjącego tapicerki 
samochodowe. Rozwiązanie to pozwala na 
tworzenie produktów ze skóry, bez wspierania 
przemysłu garbarskiego. Sprawia to również, że 
każda nerka jest inna. Do nerki dołączony jest 
pasek oraz łańcuszek, dzięki któremu sprawdzi 
się doskonale nawet na wieczornym wyjściu. 
Jak pisze o sobie Bajka: „jest totalnym ekoświ-
rem”, więc oprócz ekoprodukcji, eko jest też 
sama wysyłka – bez użycia grama folii.

OnlyBio – kosmetyki   
– Cena od ok 20 zł 
Zero waste, less waste, natura, recykling to 
określenia, które w social mediach poja-
wiają się ostatnio bardzo często. Dla jed-
nych to moda i szansa na wypromowanie 
się, a dla innych prawdziwa troska o to, co 
nas otacza. Producentem, którego zdecy-
dowanie możemy zaliczyć do tej drugiej 
grupy, jest Laboratorium Naturella, właści-
ciel marki OnlyBio. To naturalne kosmetyki 
przeznaczone do pielęgnacji ciała i włosów 
dorosłych oraz dzieci. Kosmetyki OnlyBio 
w 99% składają się z naturalnych skład-
ników, które samodzielnie pozyskują we 
własnym centrum badawczo-rozwojowym. 
To, co wyróżnia produkty OnlyBio, to bio-
rafinowany lewan z rzepaku. Klinicznie 
udowodniono, że ma on wiele zbawiennych 
dla naszej skóry właściwości. Doskonale 
nawilża, pobudza produkcję kolagenu i ela-
styny, co daje skórze jędrność, gładkość 
i elastyczność. Oprócz produktów również 
opakowania są eko, większość kosmetyków 
oferowana jest w szkle.
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Piwo PINTA Megabit 15,5° 
– cena około 9 zł
Wiele osób uważa, że piwo w puszce to zły 
pomysł, bo smakuje metalem, a kraftowe 
browary nie leją w puszki. Nic bardziej myl-
nego. Puszka jest znacznie lepszym opakowa-
niem na piwo niż butelka. Przede wszystkim 
puszka chroni znajdujący się w niej płyn przed 
promieniami słonecznymi, co dla piwa jest 
kluczowe, ponieważ promienie UV powodują 
utlenianie. Puszka jest też lżejsza i łatwiejsza 
w przetworzeniu. Samo piwo zaś się nie styka 
z metalem, bo od środka puszka jest wyście-
łana od wewnątrz specjalnym lakierem spo-
żywczym. Browary kraftowe jej nie używają, 
bo jest po prostu droższa od butelki. Ale to też 
się już zmienia i te bardziej prężne zaczynają 
stosować puszki. Jednym z nich jest browar 
PINTA, a piwem Megabit 15,5. Jest to podwój-
nie chmielona IPA w wydaniu z Zachodniego 
Wybrzeża USA, czyli West Coast DDH IPA 
(ekstrakt: 15,5°Plato, alkohol: 7,1%). Mamy więc 
intensywną goryczkę oraz aromat owoców 
cytrusowych i tropikalnych. Dochodzi do tego 
mocno geekowa etykieta. Idealnie na lato, bo 
zalecana temp. serwowania to 8–9°C.

Deska GAKKER  – cena od 
299,00 zł
Będąc dzieckiem w czasach ciężkiej komuny, 
musiałem radzić sobie sam, jeśli cho-
dzi o zabawki. O LEGO można było tylko 
pomarzyć. Najprostsze zabawki były jednak 
najfajniejsze. Taką zabawką jest Gakker, 
czyli wygięta w łuk deska. Wykonana jest 
z najwyższej jakości drewna bukowego, 
pochodzącego z terenów objętych odpo-
wiedzialną gospodarką leśną i impregno-
wana naturalnymi olejami. W domyśle to 
deska do balansowania, zastosowań ma jed-
nak bardzo, bardzo dużo i ogranicza to tylko 
wyobraźnia dziecka, a ta, jak wiadomo, jest 
nieograniczona. „Deska może być zjeżdżal-
nią, tunelem, łodzią, bujakiem, biegunem 
do balansowania czy mostem” – to przepi-
sałem ze strony producenta, dzieckiem już 
nie jestem i wyobraźnia już nie ta. Jednak 
sam produkt wygląda na znakomity, a mój 
syn był zachwycony już pierwszym kon-
taktem. Zabawa zabawą, ale jest też walor 
zdrowotny, stymuluje ona system przed-
sionkowy, który ma ogromne znaczenie dla 
ogólnego rozwoju i uczenia się.
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The Bentley Centenary Opus cena – Ceny od 14 
000 zł
 –  Pamiętam jeszcze, co się działo, jak Apple wydało album „Designed by 
Apple in California” kosztujący około 1200 zł. A co byście powiedzieli na 
„książkę” wartą minimum 10 razy więcej? Marka Bentley obchodzi w tym 
roku okrągłe, setne urodziny i z tej okazji pojawi się w sprzedaży album 
poświęcony tej marce. Album lub, jak to określają niektórzy, biblia Ben-
tleya, będzie dostępna w kilku różnych wersjach. Te najtańsze będą koszto-
wały od 14 tysięcy złotych w górę. Ceny innych egzemplarzy są zależne od 
wykończenia, które możemy wybrać sami. Łącznie pojawi się 607 egzem-
plarzy. 500 wersji najtańszej, 100 sztuk wersji spersonalizowanej oraz 7 
sztuk wersji specjalnej, wykończonej złotem, diamentami i platyną. Ta wer-
sja będzie kosztowała prawie milion złotych! Między okładkami znajdziecie 
780 stron treści i zdjęć o Bentleyu, treści, z których połowa nigdy wcześniej 
nie była publikowana. Jest to więc niesamowita gratka dla fanów marki 
i fanów motoryzacji.
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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

Czynne codziennie 10:00-18:30

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl
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W tamtym roku Yamaha odświeżyła portfolio produktów zgodnych 
z systemem multiroom MusicCast. Do sprzedaży trafił między innymi 
najmniejszy model MusicCast 20, ale także większy brat, model 50. 
Modele te dostały ostatnio wsparcie dla AirPlay 2.0 i stały się jeszcze 
ciekawszą propozycją dla Apple Userów.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Yamaha MusicCast 50 – daje więcej niż się można spodziewać   |  Norbert Cała

Yamaha MusicCast 50 
– daje więcej niż się można spodziewać 
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Model 20 testowałem pod koniec zeszłego roku, teraz przyszła kolej na 
model 50. To jest już całkiem poważnych rozmiarów głośnik, który bez pro-
blemu powinien zapewnić nagłośnienie typowego salonu. Jednocześnie 
jest bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o możliwość odtwarzania muzyki. 
W sumie sam nie wiem, dlaczego testuję go dopiero teraz.

Gdy wyjąłem go z pudełka, od razu skojarzył mi się z Bowers & Wilkins 
Zeppelinem. Przypomina go na pewno wielkością i jakością dźwięku, 
pewnie stąd moje skojarzenie. Kształtem przypomina trochę łezkę. 
Pokryty jest dookoła metalową siatką maskująca przetworniki. U góry 
głośnika, na brzegach umieszczono zestaw elementów sterujących, skła-
dający się z kilkunastu dotykowych przycisków i diod informujących np. 
o źródle odtwarzania dźwięku. Reszta górnej pokrywy to połyskliwy 
plastik w kolorze głośnika. Tu możemy poszaleć i wybrać wersję białą 
lub czarną. My w redakcji mieliśmy wersję białą, ale widziałem czarną 
na wystawie i chyba właśnie to biała jest ładniejsza. W przypadku tak 
dużego głośnika (szerokość 400 × wysokość 123 × grubość 200 mm, waga 
4,5 kg) jest po prostu optycznie lżejsza. Całość jest bardzo zachowawcza 
i powściągliwa. Ma to swoje niezaprzeczalne zalety, głośnik ten będzie 
pasował do każdego wnętrza. Idealnie wtopi się w każde otoczenie i nie 
będzie nadmiernie przyciągał wzroku.
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O ile wygląd głośnika jest ascetyczny, to jego możli-
wości są zupełną odwrotnością tej ascezy. MusicCast 
50 to prawdziwy kombajn, a możliwości odtwarzania 
muzyki może mu pozazdrościć niejeden dużo więk-
szy system muzyczny. Tak jak wszystkie urządzenia 
z rodziny MusicCast, obsługuje on łączność bezprze-
wodową Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay w najnowszej wersji 
2.0. Mamy też złącze RJ45 do podpięcia kabla z siecią. 
Najpewniej będziecie używali jednak Wi-Fi i tu bardzo 
dobra wiadomość. Głośnik obsługuje pasmo zarówno 
2,4, jak i 5 GHz. Sporo podobnych urządzeń potrafi 
działać tylko w 2,4 GHz, a nasze domowe sieci coraz 
częściej działają tylko w 5 GHz. Konfiguracja głośnika 

dla właścicieli iPhone’ów jest niebywale prosta. Wystarczy wejść w menu 
wyboru sieci Wi-Fi na waszym iPhonie. Tam, w polu „Skonfiguruj nowy gło-
śnik AirPlay” pojawi się nazwa naszego urządzenia. Teraz od zakończenia 
konfiguracji dzielą nas już tylko dwa kliknięcia. Pamiętam, jak kilka lat temu 
testowałem pierwsze podłączane do sieci Wi-Fi głośniki, ich konfiguracja 
była czasem drogą przez mękę. Prościej niż w tym przypadku już się nie da. 
Po takiej konfiguracji możemy używać głośnika do wysyłania muzyki przez 

Całość jest bardzo 

zachowawcza i powścią- 

gliwa. Ma to swoje 

niezaprzeczalne zalety, 

głośnik ten będzie pasował 

do każdego wnętrza.
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AirPlay i w zasadzie nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Jednak w przy-
padku Yamahy, jeśli korzystamy z systemu streamingowego innego niż Apple 
Music, polecam instalację aplikacji MusicCast Controler, bo tak naprawdę 
to ona da nam możliwość wykorzystania w pełni tego głośnika. Dzięki niej 
możemy w pełni sterować źródłami dźwięku, które obsługuje MusicCast 50, 
a trochę tego jest. Mamy wsparcie dla Spotify, Tidala, Napstera i Deezera, 
możemy odtwarzać też internetowe stacje radiowe oraz muzykę z naszego 
serwera DLNA w domu. Za pomocą appki ustawimy też funkcję programo-
walnych przycisków sterujących. Pod każdy możemy podpiąć dowolne źró-
dło dźwięku, np. wybraną stację lub system streamingowy. Wystarczy w tym 
celu nacisnąć i przytrzymać przycisk, pod który chcemy przypisać opcję 
podczas odtwarzania danego źródła.

Ale Yamaha MusicCast 50 to nie tylko bezprzewodowe przesyłanie 
dźwięku. W założeniu może się ona stać centrum naszego systemu 
muzycznego i dlatego pozwala na podłączenie wielu urządzeń po kablu. 
Tu znów mamy multum możliwości. Mamy wejście optyczne, np. do podłą-
czenia konsoli, starego Apple TV lub telewizora. Mamy wejście Jack, przez 
które podepniemy np. starszego iPoda, mamy wreszcie bardzo uniwersalne 
złącze chinch, do którego możemy podpiąć gramofon lub odtwarzacz 
SACD. Możliwości te są zupełnie niespotykane, jak na ten rodzaj urządzenia 
i dzisiejsze bezprzewodowe czasy.
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Muzycznie też się zapowiada bardzo dobrze. MusicCast 50 jest przede 
wszystkim urządzeniem stereo. W środku mamy parę zestawów dwudroż-
nych (nisko-średniotonowe 10 cm, wysokotonowe 23 mm) przetworników. 
Wzmacniacz o mocy 70 W jest dwukanałowy, więc konieczne było zasto-
sowanie zwrotnic pasywnych (jak w klasycznych kolumnach). W rezultacie 
głośnik gra bardzo czysto, rzekłbym – idealnie. Zarówno tony wysokie, jak 
i średnie, są zagrane genialnie czysto i z dużą dynamiką. Nie brakuje nawet 
ciepłych i mocnych basów. Całość jest po prostu miła dla ucha. Chyba naj-
lepiej prezentuje się środek, który odpowiada za dużą dynamikę dźwięku. 
Gdyby nam brakowało basu, choć jest go moim zdaniem pod dostatkiem, 
to możemy podłączyć bezprzewodowy subwoofer. Tym, czego mi trochę 
brakowało, była lepsza scena stereo. Niestety, umieszczenie głośników ste-
reo w tak małej obudowie powoduje, że ciężko o dobrą separację kanału 
prawego i lewego. Tym niemniej i tak dostałem więcej niż się spodziewałem.

MusicCast 50 to sprzęt, który może pełnić rolę podstawowego systemu 
audio w domu. Referencyjne brzmienie, mnogość podłączeń, uniwersalny 
wygląd – to składa się na prawie idealny system do domu. Dla nas, Apple 
Userów, dodatkowym atutem jest wsparcie dla AirPlay 2. Wszystko to za 
niecałe 2000 zł, to naprawdę promocyjna oferta.

Ocena iMagazine     
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Każdy, kto uprawia jakikolwiek sport, dobrze wie, jak ważne jest 
dobranie odpowiednich słuchawek. Mam wrażenie, że czasami idealne 
dopasowanie sprzętu można porównać do misji kosmicznej. Każdy, 
nawet najmniejszy szczegół jest niezwykle istotny i może decydować 
o przebiegu tej misji.

Monster – AirLinks iSport

Monster – AirLinks iSport  |  Jarosław Cała

JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka
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Rynek słuchawkowy jest tak rozwinięty, że tak naprawdę można go już 
dzielić na różne kategorie. Niewątpliwe jedną z tych, która cały czas pręż-
nie się rozwija, jest kategoria sportowa. Każdy, kto uprawia jakikolwiek 
sport, dobrze wie, jak ważne jest dobranie odpowiednich słuchawek. 
Mam wrażenie, że czasami idealne dopasowanie sprzętu można porównać 
do misji kosmicznej. Każdy, nawet najmniejszy szczegół jest niezwykle 
istotny i może decydować o przebiegu tej misji. Niewygodne, za ciężkie, 
wypadają, denerwują, za duże, za małe, a czasami po prostu coś w nich 
nie pasuje, a nawet nie wiemy co. Jestem więcej niż pewny, że przez to 
wszystko, co napisałem, już przechodziliście. Dobrze wiecie, że dla mnie 
słuchawki to jedna z najważniejszych rzeczy w całym życiu i chyba już 
trochę zwariowałem na ich punkcie. Inne do słuchania w łóżku, inne do 
gramofonu, na miasto, na siłownię, do biegania, w podróży itd. Ta wyli-
czanka nie ma końca. Wracając do kategorii sportowej, to trzeba przyznać, 
że bardzo ciężko jest zdobyć słuchawki idealne, a to dlatego, że produ-
cenci mają problem z ich wykonaniem. W czasach tak zaawansowanej 
technologii producenci prześcigają się z pomysłami na słuchawki do 
ćwiczeń. Coraz mniejsze, bardziej odporne, dłużej trzymające na baterii 
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i oczywiście absolutnie bezprzewodowe. Jest na rynku wiele modeli, które 
sprawdzają się świetnie na co dzień i mogą również służyć jako słuchawki 
sportowe. Ale są też klienci, którzy po prostu lubią gadżety, a co za tym 
idzie, chcą mieć słuchawki dedykowane właśnie do ćwiczeń. Do naszej 
redakcji trafiły właśnie takie słuchawki, gdzie od razu widać, do czego 
zostały stworzone. Ich budowa i kolor nie pozostawiają żądnych wątpli-
wości, a napis AirLinks iSport potwierdza tylko, z jakim sprzętem mamy 
do czynienia. Delikatnie mówiąc, kolory są rzucające się w oczy i typowe 
dla sportowej linii ubrań i akcesoriów wszystkich fit ludzi z Instagrama. 
Dobrze znana z wiadomo_jakiego_produktu firma Monster proponuje 
sportowcom produkt całkowicie bezprzewodowy. Dwie pokaźnych roz-
miarów słuchawki ważą tyle co nic i zdecydowanie przykuwają wzrok. Faj-
nie zaprojektowane, mogą się podobać, a logo w postaci słuchawek służy 

jednocześnie za przycisk. Na obydwu słuchawkach znajdują się bardzo 
delikatne diody, które za pomocą różnych kolorów dają nam znać o zmia-
nie statusu. Wszystko świetnie pomyślane i tak samo dobrze wykonane. 
Uwagę należy skupić na pokrowcu dostarczonym przez producenta, który 
nie jest tylko pokrowcem, ale również ładowarką dla słuchawek. Patent 
dobrze nam znany z AirPodsów jest najlepszym systemem dla bezprze-
wodowych słuchawek. Nie dość, że twarde opakowanie chroni i pozwala 
przenosić słuchawki, to jeszcze pełni funkcję powerbanku. Ładujemy 
pokrowiec, a nie słuchawki, co znacznie ułatwia współprace z nimi. Bate-
ria w AirLinks iSport wystarcza na 4 godziny solidnego słuchania muzyki, 
a powerbank pozwoli nam na trzy pełne ładowania, co po prostym doda-
waniu daje nam wynik 16 godzin. Przyznacie, że całkiem nieźle? Bardzo 
dobrym pomysłem było zastosowanie funkcji, którą można określić jako 
start/stop. Kiedy wyciągniemy słuchawki z pokrowca, same się włączą 

Do naszej redakcji trafiły właśnie takie słuchawki, gdzie od 

razu widać, do czego zostały stworzone. Ich budowa i kolor 

nie pozostawiają żądnych wątpliwości, a napis AirLinks iSport 

potwierdza tylko, z jakim sprzętem mamy do czynienia.
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i sparują z ostatnim urządzeniem, a kiedy tylko umieścimy je z powrotem 
w pokrowcu i zamkniemy wieczko, to słuchawki wyłączają się. Po ich włą-
czeniu miła Pani komputerowym głosem poinformuje nas o tym, na ile 
godzin pozostało baterii, co przy wyjściu z domu na bieganie może oka-
zać się kluczową informacją. Oczywiście znajdziemy w nich wbudowany 
mikrofon, a dodatkowo prawa słuchawka, w której jest umieszczony, może 
działać samodzielnie, jak zestaw słuchawkowy, np. do używania w samo-

chodzie. Trzy rodzaje gumowych wkładek zazwyczaj 
wystarczają, jednak przy słuchawkach sportowych 
uważam, że to za mało. Przydałoby się więcej roz-
miarów i rodzajów takich wkładek, a wiele bym 
oddał za piankowe wkładki, które same dostosują 
się do ucha i nie są tak śliskie jak gumowe. Czepiając 
się jeszcze szczegółów, muszę wspomnieć o instruk-
cji dostarczonej przez producenta. Warto do niej 
zajrzeć, bo jest tam kilka kwestii, o których musimy 
wiedzieć. Jednak przez to, że jest ona składana jak 
mapa, to bardzo szybko marzyłem o tym, aby spło-
nęła. Koszmar! Rozłożenie na odpowiednim języku 
przypominało mi rozkładanie mapy samochodowej 

Nie dość, że twarde opa-

kowanie chroni i pozwa-

la przenosić słuchawki, to 

pełni również rolę pow-

erbanku. Ładujemy pok-

rowiec, a nie słuchawki, 

co znacznie ułatwia 

współprace z nimi.
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na odpowiednim sektorze, wiecie o co mi 
chodzi… Pewnie wiele osób stwierdzi, że 
instrukcja do słuchawek nie jest potrzebna. 
Zakładasz i słuchasz, koniec. W tym przy-
padku nie jest to takie proste. Przez to, że 
model AirLinks nie ma żadnego przewodu, 
gdzie znajdowałyby się klasyczne przyciski, 
to wszystkim sterujemy dwoma przyciskami 
umieszczonymi na prawej i lewej słuchawce. 
Prawa to master, a lewa to slave i odpowied-
nie naciskanie przycisków ma znaczenie. Dwa 
kliknięcia na prawej słuchawce to głośniej, 
dwa na lewej powodują ściszanie, a tych 
tajemniczych sekwencji jest więcej. Z instruk-
cji dowiemy się również tego, jak odpowied-
nio zakładać i nosić model AirLinks iSport, 
co może wcale nie być tak oczywiste. Przy-
znam się, że na początku źle umieszczałem 
słuchawki, przez co nie dawały mi idealnego 
trzymania, a i jakość dźwięku poprawiła się 
po innym umieszczeniu słuchawek w uszach. 
Dlatego pamiętajcie o sprawdzeniu tej nie-
stety niewygodnej do przeglądania instrukcji, 
a najlepszym pomysłem będzie po prostu 
ściągnięcie jej w PDF, co oszczędzi Wam 
negatywnych emocji. Jedną z najważniej-
szych cech słuchawek sportowych jest oczy-
wiście wygoda. Taki produkt powinien być 
jak najmniej inwazyjny i najlepiej, żeby po ich 
założeniu od razy o nich zapomnieć. Takie 
słuchawki mają się stać integralną częścią 
naszego ciała. 
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Sporo wymogów z poprzedniego zdania spełnia model AirLinks iSport. 
Mnie od razu miło zaskoczyła ich waga, a raczej jej brak, mimo dosyć 
pokaźnych rozmiarów. Dzięki temu, że Monster postawił na konstrukcję 
całkowicie pozbawioną przewodów, to słuchawki, po włożeniu do ucha, 
absolutnie niczym nas nie drażnią. Super sprawdzają się nie tylko przy 
bieganiu, ale również przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych ćwi-
czeń, podczas których nawet najkrótszy przewód w słuchawkach bez-
przewodowych potrafi doprowadzić do załamania nerwowego. Zdarza 
mi się, chociaż przyznam, że ostatnio nie za często, skakać na skakance, 
gdzie takie rozwiązanie bez żadnego przewodu okazuje się zbawienne. 
Przy całej ergonomii tego modelu mogę przyczepić się jedynie do tego, 
o czym już wspominałem. Nadmierne pocenie przy dłuższym bieganiu 
czy ćwiczeniach może powodować wysuwanie się słuchawek, a sprawę 
załatwiłby zestaw innych wkładek. Te gumowe, zaproponowane przez 
producenta, są nieco za śliskie. Jednak ogólne wrażenie ze sportowego 
użytkowania tych słuchawek jest bardzo na plus i myślę, że każdy, kto 
szuka czegoś na treningi, musi koniecznie sprawdzić produkt Monster. 
Na koniec został nam dźwięk, który akurat w tej kategorii nie odgrywa 
pierwszych skrzypiec. Bardzo byłem ciekaw, jak zagrają, bo ta marka ma 
już wyrobioną opinię. Zagrały dokładnie tak, jak się tego spodziewałem. 
Duży szacunek należy się za izolację, która jest bardzo dobra, ale czy 
w tym przypadku to akurat jednoznaczny plus? Przy bieganiu w mieście 
trzeba bardzo na siebie uważać. Nie mówię tu o tym, że „niewidzialna” 
Tesla może najechać nam na stopę, ale chodzi mi nawet o rozpędzone 
BMW E36 z wydechem o średnicy wiadra. Klasycznie więc dla jednych 
będzie to duży plus, a dla innych ta izolacja wyda się za mocna. Na pewno 
ta sytuacja powoduje mocne uderzenie, za co fani marki tak bardzo ją 
lubią. Basu jest w nich tyle, co w całej amerykańskiej orkiestrze bębniarzy. 

Super sprawdzają się nie tylko przy bieganiu, ale również przy 

wykonywaniu bardziej skomplikowanych ćwiczeń, podczas 

których nawet najkrótszy przewód w słuchawkach bezprzewo-

dowych potrafi doprowadzić do załamania nerwowego.
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Mocny, soczysty i niestety dla mnie zbyt domi-
nujący nad całym dźwiękiem. Szkoda, że Monster 
nie pokusił się o jakąś aplikację, gdzie można by 
było nieco tę skalę uderzenia zminimalizować. 
Tym bardziej mi szkoda, że słyszę w nich dużo 
większy potencjał, który stłamszony został przez 
te wyraziste niskie częstotliwości. Jednak jestem 
przekonany, że wielu klientów będzie zachwyco-
nych i naprawdę czuję szacunek dla mocy tych 
słuchawek. Grają młodzieżowo, co przy wysiłku 
fizycznym może być fajnym motywatorem. Pod-
sumowanie jest na mocną piątkę, ponieważ w gło-
wie cały mam czas to, co wcześniej napisałem. 
Dla producentów słuchawek wykonanie dobrej 
konstrukcji sportowej jest bardzo trudną sztuką. 

Ta sztuka niewątpliwe udała się firmie Monster i pewnie dlatego wyceniła 
AirLinks iSport na 1099 zł, co nie jest niską kwotą. Jednak biorąc pod uwagę 
wszystkie cechy tych słuchawek, to ta kwota jest do zaakceptowania. 

AirLinks iSport 

 Dane techniczne:
• Typ Słuchawki: dokanałowe 
• Pasmo przenoszenia 20–20000 Hz 
• Połączenie: Bluetooth 
• Czas pracy: 4 h (doładowanie do 16 h) 
• Gwarancja: 2 lata

Cena: 1099 PLN
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Gdyby tak działały i wyglądały wszystkie amplitunery, zdecydowanie 
więcej osób decydowałaby się na porządne zestawy kina 
domowego i stereo. Tak mogę podsumować moją przygodę z Sonos 
Amp – najnowszym urządzeniem w rodzinie Sonos i jednym 
z najfajniejszych sprzętów z AirPlay 2.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sonos Amp – najlepszy sposób na głośniki z AirPlay 2  |  Paweł Okopień

Sonos Amp – najlepszy sposób 
na głośniki z AirPlay 2
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Jakie są najlepsze głośniki z AirPlay 2? Nasze 
ulubione. HomePod jest świetny, ale nawet 
w parze nie nagłośni każdego pomieszcze-
nia. Podobnie z wieloma innymi głośnikami 
wspierającymi AirPlay 2. Jednak często 
mamy już w domu fajne głośniki i jedyne, 
czego nam brakuje, to AirPlay 2. Właśnie 
tutaj z pomocą przychodzi Sonos Amp.

Na początku 2019 roku, w cenie 2999 zł, do 
sprzedaży trafił Sonos Amp. To druga gene-
racja sprzętu, ale właściwie można mówić 
o zupełnie nowym urządzeniu. Pierwszy 
amplituner Sonosa zadebiutował jeszcze 
w 2005 roku (ZP100, zaktualizowany nieco 
później do ZP120, a następnie nazwany 
Connect:AMP). Po blisko 15 latach firma 
wprowadza na rynek urządzenie znacznie 
bardziej nowoczesne. Jest małe i zupełnie 
nie przypomina żadnego innego dostęp-
nego na rynku amplitunera. Już w trakcie 
otwierania pudełka zaskoczył mnie fakt, że 
amplituner zapakowany był w materiałową 
otulinę. Kolejną niespodzianką były spe-
cjalnie skonstruowane wtyki bananowe. Są 
minimalistyczne i zdecydowanie ułatwiają 
podłączanie głośników do systemu. Chciał-
bym, aby podobne rozwiązania stosowano 
we wszystkich amplitunerach.
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Podłączamy nasze ulubione głośniki, wpinamy amplituner do prądu 
i uruchamiamy aplikację na iPhonie. Po 3 minutach głośniki są gotowe 
do użytku w ramach AirPlay 2 oraz systemu Sonos. Możemy niezależnie 
korzystać na nich z Apple Music lub innych usług muzycznych. Możemy 
spiąć je w system multiroom z innymi urządzeniami Sonos lub innymi 
głośnikami z AirPlay 2. Przetestowałem z HomePodem – działa rewela-
cyjnie i bez żadnych słyszalnych opóźnień.

Wśród wartych odnotowania możliwości Sonos Amp jest obecność 
portu HDMI z kanałem zwrotnym. Oznacza to, że możemy podłączyć 
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Amp do naszego telewizora, dodać głośniki frontowe, podłączyć dwa 
głośniki Sonos One i stworzyć zestaw kina domowego.

Sonos Amp ma jedną wadę i jest nią cena. To o ponad 1000 zł więcej 
niż równie delikatny Denon Celon N-10, który ma na wyposażeniu także 
odtwarzacz CD, port USB, radio FM i wspiera system multiroom w Heos. 
Nie wspominając o innych prostych amplitunerach stereo. Oczywiście 
płacimy tutaj za wygodę, jakość wykonania i styl. Wciąż jednak jest to 
sporo za sprzęt, który pełni rolę uzupełniającą. Ponadto myślę, że więk-
szość osób planuje stosować go jako dodatek (konstrukcja została zapro-
jektowana tak, by umożliwiała montaż w szafach „rack”), a nie główny 
system. Dla przykładu – w salonie mając inny sprzęt audio, a Sonos Amp 
w charakterze wzmacniacza do głośników – na przykład ogrodowych.

Nie zważając jednak na to, sprzęt jest świetnym uzupełnieniem 
i pozwala na błyskawiczne uczynienie naszych głośników głośnikami 
wspierającymi AirPlay 2. 
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Zegarek sportowy już dawno przestał kojarzyć się z klasycznymi 
G-Shockami – teraz musi mieć przynajmniej GPS i możliwość 
sparowania ze smartfonem. Honor Watch Magic to ma, a przy tym 
wygląda właściwie tak jak klasyczne zegarki.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Honor Watch Magic – prawie magiczny  |  Paweł Hać

Honor Watch Magic 
– prawie magiczny
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Smartwatche są obecnie w ofercie niemal każdego producenta smart-
fonów. Huawei opracowało już kilka modeli, ale żaden nie pojawił się 
dotąd pod marką Honor. Watch Magic (występujący też z krótszym dopi-
skiem „Watch”) to jednak nie tyle zegarek smart, co urządzenie sportowe 
z bardzo ograniczoną integracją z telefonem – zdecydowanie bliżej mu 
do sprzętu Garmina niż Samsunga czy Apple. Konstrukcja Honor Wat-
cha jest bardzo prosta: metalowa koperta ma jedynie niewielki i nieru-
chomy bezel, z prawej strony wystają dwa przyciski funkcyjne, a ekran 
jest zagłębiony w obudowie, więc trudniej go uszkodzić. Na plastiko-
wym dekielku znalazł się czujnik tętna oraz piny do ładowania (zegarek 
wymaga dedykowanej ładowarki). Mocowanie paska jest standardowe, 
do zegarka da się zamocować więc każdy, mający 22 mm szerokości. 
Nie widzę jednak powodu, by wymieniać go na starcie: gumowy pasek, 
z którym dostarczany jest zegarek, wygląda bardzo porządnie, nie uczula 
i nie brudzi się praktycznie wcale. Wymiary koperty bardzo mi odpowia-
dają, jest przede wszystkim płaska (9,8 mm grubości), a przy okazji nie-
wielka. Bardzo dobre wrażenie robi też ekran OLED, o dobrej czytelności 
w mocnym świetle słonecznym (ale też lubiący zbierać odciski palców). 
Koperta jest odporna na wodę (zanurzenie do 50 m), dlatego z zegar-
kiem można też pływać. Jakością odstaje tylko zastosowany silniczek 
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wibracyjny, jest bardzo głośny i mocny, więc 
nie tylko go czuć, ale i słychać.

Honor Watch pracuje na autorskim sys-
temie Huawei, co ma sporo zalet, ale 
i wad. Najbardziej odczuwalny jest brak 
jakichkolwiek aplikacji firm trzecich, co 
szczególnie przeszkadza, gdy chcemy 
posłuchać muzyki (urządzenie nie pozwala 
na zgranie jej do pamięci i odtwarzanie 
bezpośredni z niej). Równie słabo obsłu-
giwane są powiadomienia, bo da się je 
zazwyczaj tylko wyświetlić. Boli też brak 
jakichkolwiek możliwości personalizacji 
urządzenia, da się jedynie wybrać jedną 
z kilku dostępnych tarcz (ale przyznaję, są 
niezłe). Plusem jest natomiast niezła płyn-
ność działania i większa koncentracja na 
funkcjach sportowych. Osoby oczekujące 
funkcji typowych dla smartwatcha zawiodą 
się szybko, ale to przede wszystkim zegarek 
sportowy, dobrze radzący sobie z rejestro-
waniem treningów i postępów. Każda tarcza 
w mniejszym lub większym stopniu kon-
centruje się na danych fitness, od kroków, 
przez spalane kalorie i godziny aktywności, 
po tętno. W aplikacji na smartfonie jest 
podobnie – każdy aspekt naszego zdrowia 
ma rozbudowany podgląd i analizę. W przy-
padku snu jest to szczegółowy wykres faz 
snu, a także jego podsumowanie w ujęciu 
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tygodniowym, miesięcznym i rocznym, wraz z krótką poradą, jak go 
poprawić i oceną jakości. Są też szczegółowe dane, takie jak regularność 
wstawania, jakość oddechu, ciągłość snu, udział poszczególnych faz czy 
liczba wybudzeń. Każda ze statystyk ma dokładny opis, więc nawet nie 
mając pojęcia o tym, na co zwracać uwagę, jesteśmy w stanie po krót-
kiej lekturze wyciągnąć wnioski z zebranych danych. Analizy treningów 
są już mniej opisowe, ale znajdziemy tu wszystkie niezbędne informa-
cje. W przypadku biegu jest to trasa ze śladem GPS, dystans, prędkość, 
tętno, tempo, kadencja, wysokość czy spalone kalorie (statystyk jest 
więcej, ale nie sposób wszystkich tu wymienić). Mamy też wykres tempa 
na poszczególnych kilometrach, okres przebywania w określonej strefie 
tętna i wykresy innych najważniejszych statystyk. Brakuje mi jedynie 
ekranu podsumowującego postępy poczynione na przykład w ciągu 
miesiąca – to szczególnie przydatny element podczas realizowania 
określonego planu. Aplikacja ma też do zaproponowania kilka planów 
treningowych, które można uruchamiać prosto z zegarka – urządzenie 
samo podpowiada, co należy robić. To kolejny świetny element, zwłasz-
cza dla początkujących. Program na iOS może integrować się z danymi 
z HealthKit, a także pobierać informacje z MyFitnessPal. Dodatkowo 
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daje możliwość rejestrowania masy ciała, zarówno ręcznie, jak i za 
pomocą wagi Huawei. Oprogramowanie to zdecydowanie najmocniejsza 
strona Honor Watcha, widać, że twórcy wzorowali się na sprawdzonych 
rozwiązaniach i spięli je w bardzo przejrzysty (choć odrobinę koślawo 
przetłumaczony) program.

Gdy Huawei Watch trafił na mój nadgarstek, traktowałem go na co dzień 
jako zwykły zegarek. Urządzenie ma bardzo prosty interfejs, którego 
centrum jest główna tarcza. Przesuwając w prawo lub w lewo, zyskujemy 
dostęp do prognozy pogody, wykresu tętna oraz podsumowania dzien-
nej aktywności. Dane pogodowe praktycznie nigdy nie synchronizowały 
się z telefonem, nie udało się mi zmusić zegarka do tego, by je regularnie 
pobierał. Pozostałe widżety działały już bez zarzutu, bo pobierały dane 
tylko z zegarka. Z góry ekranu wysuwa się centrum sterowania (pozwa-
lające włączyć tryb samolotowy, na stałe włączyć ekran, znaleźć telefon 
czy wejść do ustawień), wykonując ten sam gest z dołu wyświetlamy 
natomiast powiadomienia. Przyciskając górny przycisk, przechodzimy 
do głównego menu z kilkoma dodatkowymi aplikacjami (niektóre z nich, 
takie jak barometr, mogłyby być widżetami, bo za wiele nie oferują), 
a pod dolnym przyciskiem umieszczono menu treningów. Wybór jest 
stosunkowo niewielki: bieg na zewnątrz i na bieżni, jazda na rowerze 
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zwykłym i stacjonarnym, pływanie w basenie odkrytym lub zamknię-
tym, wędrówka i trening dowolny. Każdy z treningów ma konfigurowalne 
ekrany danych, co więcej, da się je zmieniać podczas aktywności.

Złapanie sygnału GPS zajmuje sporo czasu, ponadto pomimo obsługi 
zarówno GPS, jak i GLONASS oraz GALILEO przeszkody w postaci wyso-
kich budynków i drzew są w stanie mocno wpłynąć na jakość śladu. 
Podczas treningu zegarek spisuje się wzorowo, aktualizuje na bieżąco 
dane, nie ma też problemu z pauzowaniem treningu, bo używa się do 
tego fizycznego przycisku, podobnie jak do przechodzenia między kolej-
nymi ekranami danych. Przez cały trening wyświetlana jest informacja, 
w której strefie tętna jesteśmy, a po zakończeniu aktywności w podsu-
mowaniu na zegarku wyświetla się to, jak przełoży się ona na kondycję. 
To kolejny mocny element Honor Watcha – sposób przedstawiania 
danych jest bardzo czytelny, niezależnie od tego, czy przeglądamy je 
na telefonie czy też bezpośrednio na zegarku. Są też niestety problemy, 
i to takie, które znacznie obniżają ocenę zegarka, choć prawdopodobnie 
da się je wyeliminować aktualizacjami oprogramowania. Pewnego razu 
zdjąłem zegarek z ładowarki (wytrzymuje około czterech dni) posze-
dłem na siłownię. Ze względu na to, że biegam na bieżni dopiero na 
koniec treningu, nie spoglądałem na zegarek wcześniej. Gdy chciałem 
ustawić trening, okazało się, że od rana Honor Watch nie zmierzył ani 
jednego kroku. Pomógł dopiero restart urządzenia. Podobna sytuacja 
miała miejsce, gdy próbowałem włączyć trening wieczorem. Przez cały 
dzień mierzył prawidłowo całą aktywność, ale w trybie treningu przestał 
rejestrować jakiekolwiek dane – znów rozwiązaniem okazał się restart. 
Do tego dochodzą opóźnienia w odświeżaniu danych na tarczy głównej 
po jej podświetleniu. Przez około pół sekundy wyświetlany jest ostatni 
jej stan, włączając w to godzinę, aktualizacja jest minimalnie spóźniona. 
Nigdzie z czymś takim się wcześnie nie spotkałem i uważam, że nie 
powinno mieć to miejsca.

Każda tarcza w mniejszym lub większym stopniu koncentruje 

się na danych fitness.
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Mam spory problem z oceną Honor Watcha 
– z jednej strony to bardzo ładny zegarek spor-
towy z rozbudowanym oprogramowaniem 
i przydatnymi analizami, z drugiej jednak – pro-
blemy techniczne sprawiają, że nie sposób 
nazwać go niezawodnym. Liczę na to, że Huawei 
nie zmarnuje niewątpliwego potencjału tego 
urządzenia i usunie błędy w najbliższej aktualiza-
cji. Jest to bowiem jeden z nielicznych zegarków, 
które mogą konkurować z prostszymi Garmi-
nami, a jednocześnie wyglądają od nich zdecy-
dowanie lepiej.

Honor Watch  Magic  
 

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

 Plusy:
• zgrabny wygląd 
• bardzo dobra aplikacja na iOS 
• czytelny interfejs treningu   
  z rozbudowanym podsumowaniem

 Minusy:
• problemy z rejestrowaniem   
 danych
• znikome możliwości personalizacji 
• niedokładny GPS

Cena: 699 PLN

SPRZĘT 82



„Smukły, lekki i wytrzymały – stylowy smartwatch Galaxy Watch Active 
doskonale wpasuje się w Twój styl życia”. Tak swoje najnowsze dziecko 
opisuje Samsung.

Samsung Galaxy Watch Active  |  Patrycja Rudnicka

PATRYCJA RUDNICKA
@PatrycjaR

Samsung Galaxy 
Watch Active
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Akurat w ostatnim czasie miałam możliwość 
przetestowania tego smartwatcha, kiero-
wanego głównie do kobiet. Używałam go 
zarówno ze smartfonem na Androidzie (Sam-
sung S10e), jak i z iPhone’em. I rzeczywiście 
po wyciągnięciu go z pudełka stwierdziłam: 
„Wow, mają rację, jest smukły, lekki i stylowy. 
Podoba mi się nawet bardziej niż Apple 
Watch”. A co poza tym? Poczytajcie!

Telefony Samsung wykrywają zegarek auto-
matycznie. Po włączeniu na smartfonie poja-
wia się komunikat. Instalacja i konfiguracja 
Watch Active jest bardzo prosta i szybka, 
chyba nawet trwa to krócej niż w przypadku 
smartwatcha firmy Apple. Aby w pełni korzy-
stać z zegarka, podobnie jak w przypadku 
Apple, potrzebujemy więcej niż jednej apli-
kacji: mianowicie Wear i Samsung Health. 
W pierwszej konfigurujemy zegarek, wgry-
wamy muzykę, instalujemy nowe tarcze oraz 
aplikacje. Druga służy do śledzenia naszej 
aktywności i zdrowia.

Aplikacja Samsung Health mocno przypo-
mina mi aplikację Fitbit. Jest dużo bardziej 
rozbudowana i bardziej przejrzysta niż jej 
odpowiednik na iOS obsługujący Apple Watch. 
Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak 
podglądanie liczby zrobionych kroków, prze-
bytych pięter, aktywnych minut czy też poza 
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śledzeniem treningów i pulsu mamy tu rejestr 
snu, jedzenia, naszej wagi, ilości wypitej wody 
oraz kontrolę poziomu stresu. Kontrolować 
ilość wypitej wody możemy bezpośrednio 
z zegarka, jest to opcja, której brakuje mi 
w Apple Watch. Są do tego wprawdzie apli-
kacje, ale… wolałabym, żeby była to funkcja 
zegarka zintegrowana ze Zdrowiem lub Aktyw-
nością, zamiast osobnego programu. Drugą 
fajną rzeczą, której brakuje mi w zegarku 
Apple, jest stały pomiar pulsu, przedstawiany 
w Samsung Health w formie wykresu oraz 
pomiar poziomu stresu. Gdy jesteśmy za bar-
dzo zestresowani, smartwatch zaproponuje 
nam ćwiczenia oddechowe. Trzecia opcja, któ-
rej w zegarku z jabłkiem nie ma (lecz ma się 
niedługo pojawić), to monitoring snu. 

Sam Samsung Galaxy Watch Active wygląda 
bardzo ładnie. Bardziej przypomina biżuteryjny 
zegarek niż typowy smartwatch. Jest wykonany 
bardzo starannie z dobrych materiałów, m.in. 
aluminium. Jest bardzo lekki, waży zaledwie 25 
g. Tarczę zegarka tworzy 1.1-calowy ekran Super 
AMOLED chroniony powłoką Gorilla Glass (roz-
dzielczość obrazu 360 × 360 pikseli). Można 
z nim pływać, ponieważ jest wodoodporny. 
Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycz-
nych, więc każda z Pań (bo właśnie głównie 
do kobiet ten model jest kierowany) znajdzie 
coś dla siebie. W komplecie dostajemy dwa 

SPRZĘT 85



paski z fluoroelastometru w rozmiarze S i L. Niestety rozmiar S jest dość duży, 
pasek mógłby być albo krótszy, albo mieć więcej dziurek. Mam dość szczupłe 
nadgarstki i musiałam go zapinać na ostatnią dziurkę (ten sam problem mam 
np. przy opasce S w Fitbit Alta HR). Standardowe tarcze są bardzo przejrzy-
ste, na większości z nich mamy stałą kontrolę pulsu (w Apple Watch są do 
tego aplikacje np. Heartwatch, lecz sprawdzają się średnio). Możemy również 
pobrać nowe tarcze ze sklepu. Tam wybór jest ogromny. Od prostych, na 
których widzimy tylko godzinę i datę, po bardzo skomplikowane, z wieloma 
danymi z kilku aplikacji (puls, pogoda, trening, kalendarz itp.). Menu zegarka 
jest również bardzo przejrzyste. Z jego poziomu możemy kontrolować nasze 
nawodnienie, uruchamiać treningi, których jest naprawdę sporo (40 typów 
aktywności, m.in. pilates, planking, różne typy zajęć aerobowych). Wbudo-
wany GPS sprawia, że nie musimy na spacer, bieg lub jazdę rowerem zabierać 
ze sobą telefonu. Cała trasa treningu jest logowana i po synchronizacji ze 
smartfonem bardzo ładnie przedstawiona na mapie. Również od razu po 
treningu wszystkie szczegóły wraz z mapą widzimy na ekranie zegarka. Do 
zegarka w bardzo prosty sposób, z poziomu aplikacji Wear, można wgrać wła-
sną muzykę i podczas biegu słuchać na słuchawkach bezprzewodowych. Po 
godzinnej bezczynności Watch Active proponuje nam spacer lub… (i to mnie 
trochę zaskoczyło) skręty tułowia. Tak, to jest bardzo fajna opcja, szczegól-
nie jak np. siedzimy w pracy i nie bardzo możemy odejść w danej chwili od 
biurka. Kilka skrętów w takiej sytuacji spokojnie damy radę zrobić. 

Zegarek w pełni obsługuje wszystkie powiadomienia. Możemy w pro-
sty sposób odpisać na SMS czy na wiadomość z komunikatora, odebrać 
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połączenie głosowe bądź też sprawdzić kalendarz. 
Oprócz standardowych funkcji mamy też możli-
wość doinstalowania aplikacji dostępnych w skle-
pie Samsunga, m.in. do treningów (Endomondo, 
Strava, Golf Navi Pro), słuchania muzyki (Spotify) 
itp. Jedyne, czego może brakować w Watch Active, 
to płatności zbliżeniowe.

Bateria przy standardowym użytkowaniu wystar-
czała mi na około 2 dni, czyli praktycznie tak 
samo jak w Apple Watch 4. Zegarek ładujemy bez-
przewodowo, ładuje się dość szybko i jeśli chcemy 
nosić go również w nocy, w celu monitoringu snu, 
możemy go doładowywać codziennie rano i wie-
czorem podczas kąpieli i innych zabiegów higie-
nicznych. Co ciekawe, na zegarku można zrobić 
screenshoty (podobnie jak na Apple Watchu), lecz 
nie zapisują się one w galerii naszego smartfona. 
Trzeba wejść do galerii na zegarku i wysłać taki 
zrzut do telefonu (można zrobić to zbiorowo dla 
wszystkich zrzutów). Opcja ta niestety nie działa, 
jeśli Watch Active używamy z iPhone’em. 

No właśnie, a co, jeśli nie mamy telefonu z Andro-
idem i chcemy używać Samsung Galaxy Watch 
Active z iPhone’em? Jest to oczywiście jak najbar-
dziej możliwe!

Potrzebujemy dwóch aplikacji: Galaxy Watch i Sam-
sung Health (obie dostępne w AppStore). Za pomocą 
pierwszej parujemy zegarek z telefonem oraz zarzą-
dzamy aplikacjami i tarczami. Druga, tak samo jak 
na Androidzie, służy nam do monitorowania naszej 
aktywności. Niestety, te aplikacje są trochę okro-
jone. I tak np., gdy zegarek jest sparowany z iPhone-
’em, nie możemy wgrać muzyki z poziomu aplikacji, 
musimy zalogować się na zegarek poprzez Wi-Fi 
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przeglądarką www i w ten sposób wrzucić pliki. 
Mamy też mniejszą możliwość personalizacji tarcz 
– używając Watch Active z iOS, na dodatkowych tar-
czach pobranych ze sklepu nie możemy wyświetlać 
aktualnego pulsu (nie dotyczy to oczywiście orygi-
nalnych tarcz wbudowanych w zegarek, gdzie puls 
normalnie działa). Również powiadomienia, jakie 
dostajemy na zegarek, są okrojone i jedyna inte-
rakcja, jaką możemy wykonać, to ich usunięcie lub 
zablokowanie. Nie odpiszemy na SMS, a rozmowę 
owszem, możemy odebrać, ale głos usłyszymy 
przez głośnik telefonu, a nie zegarka. Ale tak będzie 
niestety z każdym smartwatchem, który nie jest 
Apple Watchem. Jest to ograniczenie wynikające 
z zamkniętości systemów Apple. Czy warto zatem 
kupić Samsung Galaxy Watch Active posiadając 
iPhone’a? Zdecydowanie tak! Zapłacimy mniej niż 
za Apple Watch 3 lub 4, a otrzymamy w zamian 
bardzo ładny zegarek, nafaszerowany funkcjami 
sportowymi oraz opcjami, które pomogą prowadzić 
nam zdrowy tryb życia i sprawią, że będziemy mniej 
siedzieć z nosem w smartfonie (nie każde powiado-
mienie wymaga sięgania po telefon, prawda?).

Samsung GalaxyWatch Active 

 Plusy:
• elegancki, delikatny wygląd
• duże możliwości personalizacji tarcz

 Minusy:
• brak płatności zbliżeniowych
• ograniczone możliwości interakcji   
z powiadomieniami w przypadku   
używania z iPhone’em
Cena: SRP 999 PLN
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Gdy do naszej redakcji dojechała najnowsza opaska Fitbit Inspire HR, 
od razu wiedziałem, że to coś dla mnie. Fitbit stworzył produkt, który 
w rozmiarze małej opaski udostępnia funkcje zarezerwowane do tej 
pory dla większych modeli. 

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Fitbit Inspire HR – opaska, na jaką czekałem  |  Dominik łada

Fitbit Inspire HR 
– opaska, na jaką czekałem
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Fitbit Inspire HR to następca świetnej Alta HR, która była do tej pory moim 
codziennym towarzyszem. Inspire HR kosztuje 439 PLN. W nowej obudo-
wie mieści się całodobowy automatyczny miernik aktywności, treningu 
i faz snu z ponad 15 trybami ćwiczeń zorientowanymi na cele, „connected 
GPS”, a także aplikacja Relax, służąca do treningu oddechowego. Dopisek 
HR oczywiście odnosi się do wbudowanego czujnika tętna.

Uwielbiałem Altę ze względu na jej rozmiar. Jest mała i nie rzuca się w oczy, 
dzięki czemu można nosić ją jako bransoletkę na jednej ręce, podczas gdy 
na drugiej będzie zegarek. Charge 3 jest już za duży i człowiek, w „takiej 
konfiguracji” wygląda dziwnie. Inspire HR jest w takim rozmiarze, podobnie 
jak Alta, że nie przeszkadza, gdy na drugiej ręce mamy czasomierz.

Inspire HR to spory krok naprzód względem Alty. Dostaliśmy de facto, 
zmniejszonego Charge 3. Jest też nowy interfejs dotykowy, znany właśnie 
z wyższego modelu.

Różnice między większym bratem a Inspire HR sprowadzają się do roz-
miaru, większego wyświetlacza, większej baterii, możliwości odpowiadania 
na powiadomienia (tylko przy połączeniu z Androidem), Fitbit Pay oraz 
czujnika wysokości. Jakoś musieli spozycjonować oba produkty.
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Dzięki zmianie interfejsu mamy też możli-
wość odbierania wszystkich powiadomień, 
jakie przychodzą na nasz telefon i ich kon-
figuracji. Mamy wreszcie, z czego jestem 
bardzo zadowolony, wbudowany minutnik, 
z którego bardzo często korzystam i w Alcie 
bardzo mi go brakowało. Niestety, wpro-
wadzenie nowego OS ma inne implikacje. 
Osoby, które mają tylko jedną opaskę nawet 
tego nie zauważą, ale teraz można mieć tylko 
jedno urządzenie z nowym OS podpięte do 
konta. Zmiana opaski na inną, np. Charge 
3, jak to jest w moim przypadku, wymusza 
na użytkowniku ponowną konfigurację od 
podstaw. Nie dotyczy to Alty HR, która ma 
stare oprogramowanie i na stałe jest na moim 
koncie.

Inspire HR wreszcie jest wodoodporny. Żyjąc 
z Altą, trzeba było się przyzwyczaić do tego, 
że pod prysznicem ją zdejmowaliśmy. Teraz 
to już nie jest potrzebne. Spokojnie można 
trenować, a potem bez stresu wziąć prysznic.

Producent deklaruje 5 dni pracy na jednym 
naładowaniu. To niestety o 2 dni krócej niż 
oferuje Alta albo Charge 3. I jest to odczu-
walne. Używając Alty albo Charge 3, zapo-
minałem o ładowaniu. Inspire HR zaskakuje 
mnie zazwyczaj w najmniej spodziewanym 
momencie. Odkładam ją wtedy na ładowarkę 
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i… wychodzę, zapominając zabrać. Niestety, ponownie mamy sytuację, 
w której kolejny produkt Fitbita ma inny kabel do ładowania. Tym razem 
jest to chyba najgorsze z dotychczasowych rozwiązań. Po pierwsze, kabel 
jest króciutki. Ma długość poniżej 15 cm, przez co nie można opaski jakoś 
sensownie ładować. Zazwyczaj będzie Wam zwisać z ładowarki. I tu poja-
wia się kolejny problem - wcześniejsze kable do ładowania w miały klips 
trzymający opaskę. Tutaj tego nie ma. Zastąpiony jest przez magnes, który 
niby powinien trzymać Inspire HR, ale jak opaska zwisa z gniazdka na 
kablu, to ma tendencję do odczepiania się. Przedziwna decyzja.

Wielkością Inspire HR jest bardzo zbliżona do Alty HR, ale Alta, mam wraże-
nie, jest bardziej podłużna. Mamy wbudowany przycisk, którego, uwierzcie mi, 
brakowało w Alcie, bo stukanie w opaskę czasem było problematyczne.

Po wzięciu do ręki niestety od razu rzuca mi się w oczy największy minus 
Inspire HR względem Alty HR – plastik. Inspire HR jest plastikowy i czuje 
się to od razu, biorąc go do ręki. Alta HR, ze względu na swoją metalową 
obudowę, sprawia wrażenie produktu premium. Trzeba jednak przyznać, że 
obudowa jest najwyższej jakości i osoby, które nie miały styczności z Altą, 
nawet nie zwrócą na to uwagi.
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Ekran na słońcu niestety nie jest zbyt czytelny. Delikatnie mówiąc. Dobra, 
jest nieczytelny. Niestety. To wielki minus Inspire HR. W innych warunkach 
wszystko jest czytelne i wygodne.

Pytaliście o to, czy Fitbit nalicza kroki podczas jazdy samochodem. Uspo-
kajam – nie nalicza. Takie problemy miałem ostatni raz przy Charge HR, 
kilka lat temu i tylko do którejś aktualizacji. Od dawna ten problem nie 
istnieje. Jednocześnie noszę opaskę Fitbita i Apple Watch, zamiennie, z kla-
sycznymi zegarkami. Porównując kroki naliczone przez Fitbita vs Apple 
Watch, z pełną odpowiedzialnością napiszę, że nie odbiegają od siebie.

Premiera Fitbit Inspire HR miała miejsce 6 marca, jednocześnie z nową 
wersją zegarka Versa, modelu Lite, który testował Maciek Skrzypczak 
– zapraszam do jego recenzji na www.

Podsumowując, Inspire HR to najlepsza, moim zdaniem, opaska, jaką 
dotychczas wypuścił na rynek Fitbit. Mamy najlepsze oprogramowanie na 
rynku, za którego analizą stoi sztab doskonałych naukowców, nieduży roz-
miar i wagę w połączeniu z wodoodpornością i przystępną ceną. Dla mnie 
same plusy. Sugeruję nie zastanawiać się zbyt długo, tylko brać.
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Panic, Inc. zostało założone w 1999 roku przez Stevena Franka i Cabela 
Sassera. Niedługo później wypuścili „klienta FTP” Transmit, który do 
dzisiaj pozostaje ich sztandarowym produktem. To jednak nie jedyny 
program spod ich pióra. Niecałe 10 lat później Panic został wydawcą 
gry komputerowej Firewatch i potrzeba było już tylko trzech kolejnych 
lat, aby zapowiedzieli Playdate – mobilną konsolę do gier.

Playdate

Playdate  |  Wojtek Pietrusiewicz

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Ludzie, którzy bardzo poważnie podchodzą do software’u, powinni two-
rzyć własny hardware.

— Alan Kay, 1982

Playdate przyjął kształt kwadratu (74 × 76 × 9 mm), a na jego przodzie znaj-
dziemy czarno-biały ekran bez podświetlenia o rozdzielczości 400 × 240 
pikseli, tradycyjny D-pad oraz dwa przyciski oznaczona literami „A” i „B”. Jest 
głośniczek, o ponoć zaskakująco dużej mocy, a na bocznej ściance wystaje 
nietypowa korbka, którą gry mogą (ale nie muszą) wykorzystywać. Aby ją 
aktywować, należy „wyciągnąć” korbkę z pozycji zablokowanej, dzięki czemu 
można ją obracać – jeśli gra ją potrafi wykorzystać, to każdy obrót wpływa na 
akcję. Konsola napędzana jest systemem operacyjnym napisanym przez pro-
gramistów Panic i jest wyposażona w Bluetooth oraz Wi-Fi.

Playdate ma jedno proste zadanie: dostarczanie nam rozrywki.

Konsola to oczywiście nie tylko hardware – to również oprogramowanie 
w postaci gier, które ma nam zapewniać możliwość należytego jej wykorzy-
stania. Panic w tym celu zwrócił się do znanych twórców gier, w tym do Keita 
Takahashiego, Zacha Gage’a, Bennetta Foddy’ego i Shauna Inmana. Wiemy 
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już, że Playdate zadebiutuje z dwunastoma grami, które będą dostarczane 
użytkownikom po jednej w tygodniu przez dwanaście tygodni. Ciekawostką 
jest fakt, że w każdy poniedziałek konsola automatycznie będzie pobierała 
nowe gry i sygnalizowała ich gotowość dedykowaną diodą na obudowie 
(osoby, które ją kupią później, będą mogły od razu odblokować wszystkie 
gry). Wszystkie tytuły będą wspierały tryb pojedynczego gracza, ale każda 
z nich będzie unikalna. Niektóre będą eksperymentami z nowymi sposobami 
interakcji, inne będą bardziej tradycyjne, a wśród całości znajdą się pozycje 
dłuższe i krótsze, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Osoby, które 
obawiają się kupna konsoli w ciemno: nie martwcie się, będzie więcej infor-
macji na temat każdej pozycji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Najbardziej zaskakującym elementem Playdate jest fakt, że osoby za 
niego odpowiedzialne są programistami, którzy niekoniecznie znają się 
na podzespołach potrzebnych do stworzenia tej konsoli. To właśnie dla-
tego Steven i Cabel zwrócili się do szwedzkiej firmy Teenage Engineering, 
która odpowiada za projekt hardware’u. Jak się okazało, koszt produkcji 
samej konsoli wynosi około 100 USD, co oznacza, że firmie zostaje 50 USD 
od użytkownika na pokrycie kosztów stworzenia gier oraz zarobienia na 
tym przedsięwzięciu. Nie wątpię, że mogliby to zrobić znacznie taniej, ale 
wysoka cena daje nadzieję również na wysoką jakość.

SPRZĘT 96

https://teenage.engineering


v

Panic już potwierdził, że wspomniane dwanaście tytułów będzie w cenie 
urządzenia, która wyniesie 149 USD.

W międzyczasie Panic ujawniło więcej szczegółów na temat softwa-
re’u całego przedsięwzięcia, bo okazało się, że zainteresowanie dewelo-
perów jest ogromne. Po pierwsze, firma nie wyklucza, że w późniejszym 
terminie pojawią się kolejne „sezony” (serie gier), a być może też pojedyn-

cze pozycje. Nie wiedzą jeszcze, czy będą dodatkowo 
płatne czy nie, ale wiedzą, że będzie SDK i będzie 
można tworzyć własne gry na platformę Playdate 
(jeśli chcecie więcej informacji na ten temat, to 
wyślijcie do nich maila na developer@play.date, ale 
wstępnie wspomniano o językach Lua i C). Dodat-
kowo, konsola nie będzie zamknięta, więc będzie 
zawsze możliwość wgrywania własnych gier.

Nie ukrywam, że jestem szalenie zainteresowany nową 
konsolą od Panic. Nie ukrywam też dlaczego, że to 
bardzo fajna ekipa, która tworzy piękne rzeczy, jed-
nocześnie wyjątkowo dbając o detale. No i najlepiej 
wychodzą im te produkty, do których wkładają całe 
swoje serce – jak na dłoni widać, że Playdate powstał 
właśnie z tych pobudek, a nie chęci zarobienia jeszcze 
większych pieniędzy. Tak, Playdate niby ma konkuren-
cję w postaci Nintendo czy paru innych podobnych 
konsol, ale sami twórcy przyznają, że kochają swoje 
3DS’y i Playdate nie jest dla nich alternatywą, a raczej 

ich wizją, jak taka konsola może wyglądać i jakie oferować gry. Niestety, 
przyjdzie nam poczekać do 2020 roku, aby ją kupić, zakładając oczywiście, że 
będzie dostępna w Europie lub Polsce, bo to jeszcze nie zostało zaplanowane.

Więcej informacji na temat Playdate znajdziecie na stronie dedykowanej 
tej konsoli (jeśli jesteście na komputerze to koniecznie naciśnijcie skrót 
klawiszowy Option/Alt + G, aby zmienić wygląd animowanej grafiki Playda-
te’a), a jeszcze więcej informacji opublikowano na stronie dla mediów oraz 
na Twitterze.aAha, prawie zapomniałem. Nie, nie można naładować baterii 
Playdate’a kręcąc korbką. Sorry.

Tak, Playdate niby ma kon-

kurencję w postaci Nintendo 

czy paru innych podobnych 

konsol, ale sami twórcy 

przyznają, że kochają swoje 

3DS’y i Playdate nie jest dla 

nich alternatywą, a raczej 

ich wizją, jak taka konsola 

może wyglądać i jakie ofero-

wać gry.
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Samsung X5 – Życie z pioruńsko szybkim dyskiem na Thunderbolt 3  |  Wojtek Pietrusiewicz

Samsung X5 to zewnętrzny dysk, podłączany do komputera za pomocą 
złącza Thunderbolt 3. Potrafi wyciągnąć sporo ponad 2 GB/s przy 
odczycie i więcej niż 1,5 GB/s przy zapisie. Okazuje się, że to nie tylko 
idealny kompan w podróży, ale również świetnie spisuje się podłączony 
na stałe do monitora.

Samsung X5 
Życie z pioruńsko szybkim 
dyskiem na Thunderbolt 3 WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n
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W podróży, czyli fotograficznie
Stali czytelnicy wiedzą, że od lat staram się dbać o swoje backupy w domu, 
ale Ci z Was, którzy śledzili moje fotograficzne wpisy na temat sprzętu, 
który zabieram ze sobą w podróż, wiedzą, że jest to dla mnie jeszcze waż-
niejsze w podróży. Będąc poza domem, narażeni jesteśmy na różne niety-
powe rzeczy, które mogą spowodować utratę naszych danych – w moim 
przypadku zdjęć. Zdjęcia to prawdopodobnie jedne z cenniejszych plików, 
które posiadam, więc staram się zawsze mieć ich kopie, a nawet kopie 
kopii. Po pierwsze, nigdy nie kasuję tych znajdujących się na moich kar-
tach pamięci. Kiedy je zapełniam, to wyciągam z torby kolejne. Po drugie, 
każdego wieczora robię kopię swoich zdjęć z kart, przeważnie na swojego 
MacBooka Pro, ale czasami na iPada, jeśli tego pierwszego nie mam ze 
sobą. MacBooka jednak ktoś może chcieć ukraść, więc staram się też mieć 
ze sobą przenośny dysk, na którym trzymam kolejną kopię swoich zdjęć. 
Te wszystkie rzeczy trzymam osobno, więc MacBook jedzie ze mną w jed-
nej torbie, dysk chowam w torbie lub plecaku Iwony, a karty pamięci mam 
przy sobie lub w walizce, dzięki czemu zwiększam szanse, że któraś kopia 
zdjęć dojedzie ze mną do domu.

Ostatnio miałem okazję zabrać ze soba Samsunga X5 w podróż i muszę 
powiedzieć, że jest to niezwykle wydajne narzędzie do archiwizowania 
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dużej ilości danych. Po pierwsze, jest dostępny w wersjach od 500 GB do 
2 TB, więc przestrzeni powinno starczyć większości potrzebujących, a po 
drugie jest szalenie szybki. Mniej istotnym elementem układanki jest fakt, 
że po prostu genialnie wygląda. Wspomniany aspekt szybkości jest o tyle 
istotny, że mój aparat generuje bardzo ciężkie pliki RAW, a materiały wideo 
w 4K również nie należą do lekkich. Dla przykładu, z ostatniego 7-dniowego 
wyjazdu przywiozłem 629 zdjęcia, które ważyły 57 GB. To niby niewiele, ale 
transfer takiej ilości danych z moich zewnętrznych 2,5-calowych dysków 
(USB 3.0) zająłby od 13 do 21 minut, zależnie od tego, który z nich miałbym 
ze sobą. Tymczasem przekopiowanie tych plików z Samsunga X5 zajęło mi 
24 sekundy.

Słownie: dwadzieścia cztery sekundy.

To jest niewyobrażalny skok jakościowy. Dłużej zajęło mi podłączenie 
dysku, wybranie plików i przeniesienie ich do odpowiedniej lokalizacji na 
dysku niż sama procedura kopiowania.

W domu
Nie wiem, czy pamiętacie, ale w kwietniowym wydaniu iMagazine mia-
łem przyjemność testowania monitora CJ791, wyposażonego w dwa porty 
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Thunderbolt 3, a miesiąc temu testowałem wykorzystanie MacBooka Pro 
jako desktopa, dla którego wspomniany CJ791 stanowił hub, do którego 
podłączałem to, co było mi niezbędne. Wtedy drugi port Thuderbolt 3 
pozostał pusty, ponieważ nie miałem niczego, co mógłbym do niego pod-
łączyć. Jak się zapewne domyśliliście, X5 znakomicie nadaje się do tego, 
aby ten port odpowiednio wykorzystać. Do całości układanki dochodzi 
jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie fakt, że mój MBP posiada 
wewnętrzny SSD o pojemności 256 GB. Wystarczy mi on do większości 
moich potrzeb, nawet do archiwizowania zdjęć na wyjazdach, gdzie sporo 
ich „natrzaskam”. Niestety, nie radzę sobie już tak dobrze, gdy mam sporo 
materiałów wideo, które potrzebuję przetransportować pomiędzy redakcją 

Thunderbolt 3, a miesiąc temu testowałem wykorzystanie MacBooka Pro 
jako desktopa, dla którego wspomniany CJ791 stanowił hub, do którego 
podłączałem to, co było mi niezbędne. Wtedy drugi port Thuderbolt 3 
pozostał pusty, ponieważ nie miałem niczego, co mógłbym do niego pod-
łączyć. Jak się zapewne domyśliliście, X5 znakomicie nadaje się do tego, 
aby ten port odpowiednio wykorzystać. Do całości układanki dochodzi 
jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie fakt, że mój MBP posiada 
wewnętrzny SSD o pojemności 256 GB. Wystarczy mi on do większości 
moich potrzeb, nawet do archiwizowania zdjęć na wyjazdach, gdzie sporo 
ich „natrzaskam”. Niestety, nie radzę sobie już tak dobrze, gdy mam sporo 
materiałów wideo, które potrzebuję przetransportować pomiędzy redakcją 
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a domem. Dla prostego przykładu, gdy kręciliśmy film o Surface Studio 
w 4K, to rozmiar projektu urósł do 96 GB, co oznacza, że zostało mi zaled-
wie kilka GB wolnego miejsca. W takiej sytuacji X5 spisuje się idealnie nie 
tylko jako urządzenie do przenoszenia danych, ale również jako miejsce, 
w którym leżą wszystkie dodatkowe pliki wraz z całym projektem FCPX. 
Dzięki interfejsowi Thunderbolt 3 nie odczuwam zupełnie faktu, że mate-
riały de facto są na zewnętrznym medium, czego nie mogę powiedzieć 
o dyskach na USB.

Prawdopodobnie najlepszy na rynku
Niestety, nikt nie płaci mi za to, abym napisał, że gdybym miał kupić sobie 
szalenie szybkie SSD na Thunderbolta, to wybrałbym Samsunga X5, ale 
taka jest prawda. Po prostu spełnia wszystkie moje oczekiwania, a nie szko-
dzi fakt, że świetnie wygląda (niektórzy z Was wiedzą, że mam słabość do 
koloru czerwonego). Ostrzegam, że nie jest to tania zabawka – oficjalne 
ceny zaczynają się od ok. 1069 PLN za model 500 GB, rosną do ok. 2149 PLN 
za 1 TB i kończą na 4249 PLN za 2 TB. Jeśli jednak dotarliście aż tutaj, to 
mamy dla Was niespodziankę, bo będziecie mogli kupić go taniej.

– Jak bardzo tanio? – zapytacie.
— Bardzo tanio! — odpowiem, parafrazując „Kosmiczne jaja”.

Korzystając z kodów w poniższej tabelce możecie załapać się na nastę-
pujące rabaty w sklepie Komputronik.pl:
• 250 PLN dla modelu 500 GB, czyli ~819 PLN
• 500 PLN dla modelu 1 TB, czyli ~1649 PLN

Miłych zakupów!

Model Pojemność PN KOD PROMOCYJNY Wartość kodu/szt w PLN

X5 Portable 500 GB MU-PB500B/EU IMAG_250 250

X5 Portable 1 TB MU-PB1T0B/EU IMAG_500 500

X5 Portable 2 TB MU-PB2T0B/EU IMAG_1000  1000
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Telewizja jest we współczesnych telewizorach tym, czym telefon 
w smartfonach – to jedna z funkcji, z których korzystamy na równi 
z innymi aplikacjami. O ile jednak telefon da się swobodnie obsłużyć 
palcami, to do telewizora przyda się coś więcej niż pilot.

Corsair K83 
– kanapowy multitoolPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Corsair K83 – kanapowy multitool  |  Paweł Hać

SPRZĘT 103

http://www.twitter.com/pawelhac


Na telewizorze oglądam telewizję, ale więcej czasu spędzam z Netflixem, 
YouTube’em i innymi streamingami, zdarza się mi też, choć bardzo spo-
radycznie, włączyć przeglądarkę internetową. Do obsługi tego wszyst-
kiego producent dał mi pilota z kilkoma przyciskami i wyszukiwaniem 
głosowym, które w naszym języku działa dramatycznie źle (używam 
Samsunga z Tizenem). W zwykłej klawiaturze bezprzewodowej sparowa-
nej z telewizorem brakowało mi wygodnej nawigacji oraz podświetlenia, 
bo używam jej często w wtedy, gdy jedynym źródłem światła w salonie 
jest ekran przede mną. Corsair, który znany jest przede wszystkim z pro-
dukcji podzespołów do komputerów PC oraz akcesoriów gamingowych, 
opracował klawiaturę, która dedykowana jest do szerokiego grona 
odbiorców. Mam wręcz wrażenie, że twórcy K83 postanowili trafić z nim 
do każdego i, podobnie jak w przypadku innych takich prób, tak i tu nie 
do końca udało się ten cel zrealizować.

Corsair K83 Wireless to klawiatura z wyższej półki, o czym świadczy nie 
tylko spora cena, ale i jakość dobranych materiałów. Front zrobiono ze 
szczotkowanego aluminium, na spodzie znalazł się natomiast porządny 
plastik i gumowe elementy do stabilizowania urządzenia na blacie. 
Klawisze mają wyraźny, choć dość długi skok i przyjemną w dotyku, 
matową powierzchnię. Układ przycisków jest standardowy dla systemu 
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Windows, nie znajdziemy tu choćby alternatyw-
nych oznaczeń dla macOS. Przyciski są pełnowy-
miarowe, więc klawiatura właściwie nie wymaga 
przyzwyczajania się, wszystko jest dokładnie tam, 
gdzie powinno być (chyba, że komuś przeszkadza 
układ US – klawiatura występuje tylko w takim). 
K83 mogłoby być niewielkim urządzeniem bez 
bloku numerycznego, podobnym do mnóstwa 
innych. Tymczasem na prawo od kursorów znalazł 
się dodatkowy panel z okrągłym, podświetlanym 

gładzikiem, dwoma przyciskami pod spodem (odpowiednikami prawego 
i lewego przycisku myszy), pokrętłem głośności, dwoma przyciskami do 
sterowania podświetleniem i trybem pracy, a także z… gałką analogową 
w narożniku. Na dodatek na górnej krawędzi klawiatury znalazł się przy-
cisk L, a na spodzie R – oba mają służyć do grania. Dodatkowa przestrzeń 
jest lekko podniesiona względem standardowych klawiszy, dzięki czemu 
gładzik znajduje się na równi z przyciskami. Klawiaturę ładuje się przez 
port micro USB, umieszczony na górnej krawędzi – zaraz obok niego 
mamy też włącznik.

W przypadku urządzenia uniwersalnego najważniejszą kwestią wydaje 
się kompatybilność. K83 wzorowo współpracuje z Windowsem – tylko na 
tym systemie działa oprogramowanie ICUE, pozwalające skonfigurować 
gesty, makra, stopień podświetlenia klawiszy i opóź-
nienie jego wyłączenia w przypadku 
bezczynności, 

Przyciski są pełnowymiarowe, 

więc klawiatura właściwie nie 

wymaga przyzwyczajania się
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skalibrować gałkę analogową czy zachowanie w trybie Media Mode. Na 
macOS tego nie ma, więc potencjał K83 się marnuje – owszem, działa 
zarówno gładzik, jak i pokrętło głośności, a analog pozwala przesuwać 
kursor oraz sterować w niektórych grach. To jednak mało, jeśli pod 
uwagę weźmiemy szereg dodatkowych możliwości, jakie daje ICUE. Kla-
wiatura świetnie współpracuje za to ze Smart TV Samsunga, Android TV 
oraz z Androidem, ma nawet dedykowane przyciski do cofania, prze-
łączania aplikacji, wyszukiwania i wychodzenia z aplikacji. Dodatkowo 
oba systemy Google mają bardzo dobrze zaimplementowaną obsługę 
gładzika (w Tizenie działa tylko w przeglądarce), w grach działa też gałka 
analogowa, ale przyciski L i R już niekoniecznie (zależy to od tytułu). Cor-
sair wymienia też kompatybilność z Nvidia Shield oraz Amazon Fire TV, 
ale nie mam tych urządzeń, więc tylko o nich wspominam. Sparowałem 
K83 z iPadem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Działa wszystko 
prócz gładzika i przycisków L i R, gałka analogowa co prawda nie jest 
obsługiwana w grach (klawiatura nie jest rozpoznawana jako kontroler 

MFi), ale pozwala przesuwać karetę podczas 
pisania. Cieszy mnie również to, że iOS obsłu-
guje pokrętło regulacji głośności, które jest 
jednym z najlepszych elementów klawiatury. 
Przekręcając je w górę i w dół odpowiednio 
zwiększamy i zmniejszamy głośność, a po wci-
śnięciu wyciszamy dźwięk lub go przywracamy. 
Używa się go o wiele wygodniej niż przycisków, 
zwłaszcza, gdy te są na krawędzi tabletu. Do 

K83 wzorowo współpracuje 

z Windowsem – tylko na 

tym systemie działa opro-

gramowanie ICUE
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komunikacji z urządzeniami klawiatura wyko-
rzystuje kabel USB-A - micro USB (mamy 
wtedy mniejsze opóźnienie, niż przy połącze-
niu bezprzewodowym), odbiornik bezprze-
wodowy działający na częstotliwości 2,4 GHz 
oraz Bluetooth, które pozwala sparować dwa 
urządzenia. Pomiędzy urządzeniami bezprze-
wodowymi K83 przełącza się błyskawicznie, 
a wybrane źródło sygnalizowane jest odpo-
wiednim kolorem diody. Zauważyłem, że na 
macOS przy połączeniu Bluetooth klawiatura 
nie działała prawidłowo, nie dało się przypi-
sać nigdzie przycisku command, więc była 
bezużyteczna. Dopiero po połączeniu przez 
odbiornik USB dało się ją zidentyfikować 

i korzystać z niej tak, jak z każdej innej. 
Zarówno na macOS, jak i na iOS, nie działają 
też skróty przypisane do przycisków F9-F12, 
odpowiadających za sterowanie multime-
diami, dodatkowo w Makach nie są obsługi-
wane żadne gesty (z wyjątkiem przewijania 
dwoma palcami).

Podstawowym zadaniem K83 jest obsługa 
różnego rodzaju multimediów. Po sparo-
waniu ze smart TV wyszukiwanie filmów 
i seriali stało się o wiele prostsze, bo nie 
muszę kursorami wybierać liter, ani natych-
miast ich zatwierdzać. Obsługa przeglądarki 
internetowej jest łatwiejsza, bo używam 
gładzika, a nie klawiszy pilota. Jeszcze 
większą poprawę komfortu czuję podczas 
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odtwarzania filmów z komputera podłączonego do telewizora – nie 
muszę klęczeć przy laptopie, by cokolwiek wybrać, bo to samo mogę 
zrobić z kanapy. Podświetlenie też się przydaje, zwłaszcza po to, by 
znaleźć w ciemności gładzik. Ten obsługuje się świetnie, ma matową 
powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Jedyną sytuacją, w któ-
rej przysparza mi problemu, jest wykonywanie gestów więcej niż dwoma 
palcami. Gładzik jest okrągły, a nie prostokątny, więc często brakuje 
powierzchni, by wykonać odpowiednio długie przeciągnięcie palcami. 
Najmniej korzystam z kolei z gałki analogowej, bo jakość gier na smart 
TV Samsunga jest fatalna, a na Maku nie gram. Jedyną platformą, na któ-
rej jej używam, jest Android – sprawdza się dobrze, o ile tylko gra ją roz-
pozna. Gorzej jest z przyciskami R i L, szczególnie zaś z tym pierwszym, 
umieszczonym na spodzie klawiatury. Jest bardzo twardy i po wzięciu 
w dłonie klawiatury tak, by mieć kciuk na analogu, nie trafia pod palec 
wskazujący. Zabrakło mi też miejsca w klawiaturze, w które mógłbym 
schować odbiornik bezprzewodowy, ogranicza to jej mobilność.

Pomimo tego, że nie jest to sprzęt dedykowany do iPada, to również 
z nim działa świetnie. W tym przypadku wykorzystywałem ją do pisania 
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i choć jest zdecydowanie inna niż SmartKeyboard czy klawiatura Mac-
Booka, to przypadła mi do gustu. Klawisze mają wyczuwalny i dość 
długi skok, charakteryzuje je też lekki luz, przez co pod palcami wydają 
się trochę niestabilne. Są dość ciche, wyjątkiem jest tylko spacja, która 
naciśnięta na dole, robi się hałaśliwa. Podświetlenie klawiatury jest regu-
lowane (choć tylko z poziomu ICUE), da się je ręcznie włączyć i wyłączyć 
za pomocą osobnego przycisku. Szkoda jedynie, że włącza się dopiero 
po wciśnięciu przycisku lub dotknięciu gładzika, a nie po położeniu pal-

ców na klawiszach. Ergonomia pisania jest na 
bardzo wysokim poziomie, urządzenie pochy-
lono o kilka stopni, ponadto klawiatura jest dość 
wysoka (zdjęcia tego nie oddają). Jak na urządze-
nie do pisania, ma jednak dość słaby akumula-
tor: bez podświetlenia można pisać na niej do 40 
godzin, ale podświetlenie skraca ten czas nawet 
do 12 godzin. Nie jest to wybitny wynik.

Nowa klawiatura Corsair to wyjątkowo osobliwe 
urządzenie. Jej najbardziej nietypowy element, 
czyli gałka analogowa, jest jednocześnie tym 
najsłabszym – przydaje się rzadko, a dodatkowe 
przyciski do grania są niewygodne. Pozostałe 
elementy wypadają doskonale, K83 jest bar-
dzo dopracowanym technicznie urządzeniem, 
sprawdzającym się zarówno w obsłudze różnego 
rodzaju sprzętów, jak i w pracy. Owszem, do 
samego pisania można znaleźć w tej cenie sporo 
innych klawiatur, ale żadna z nich nie będzie tak 
uniwersalna, jak ta.

Corsair K83   

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

 Plusy:
• świetna jakość wykonania
• dobrze współpracuje ze smart tv  
 oraz z Androidem 
• podświetlenie klawiatury    
 i gładzika

 Minusy:
• oprogramowanie nie działa na   
 macOS 
• niewygodne przyciski R i L 
• mało przydatna gałka analogowa

Cena: około 600 PLN
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Ładowanie bezprzewodowe jest tak wygodne, że najchętniej zasilałbym 
w ten sposób wszystko. Brak kabla to znaczący krok, co jednak, gdyby 
pozbyć się też (przynajmniej z zasięgu wzroku) ładowarki?

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

MiLi Table Mate – ładowarka, której nie widzisz  |  Paweł Hać

MiLi Table Mate 
– ładowarka, której nie widzisz
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Wiadomo, że prąd nie bierze się znikąd, a ładowanie bezprzewodowe 
ma obecnie sporo ograniczeń – od wolniejszego tempa (w porównaniu 
do ładowania kablem), po maksymalną odległość pomiędzy ładowarką 
a zasilanym urządzeniem. Jeśli jednak jesteśmy skłonni poczekać dłużej 
na pełne naładowanie akumulatora, to w zamian otrzymujemy znacz-
nie większą wygodę. Nowa ładowarka MiLi jest minimalistyczna do tego 
stopnia, że zajmuje znikomą przestrzeń na biurku, spokojnie można 
też coś na jej powierzchni postawić, jeśli potrzebujemy akurat miejsca. 
Skonstruowano ją tak, że większa część urządzenia, wraz z całą elektro-
niką, montowana jest pod blatem, a po drugiej stronie przyklejana jest 
jedynie mata ładująca z cewką, na którą kładziemy smartfona. Pierwszy 
raz spotykam się z takim rozwiązaniem i choć nie jest to najszybszy spo-
sób ładowania akumulatora, to zdecydowanie należy do tych najbardziej 
interesujących i nieinwazyjnych.

MiLi Table Mate ma całkiem spore rozmiary, ale nikomu nie powinny 
one przeszkadzać. Główny element, który mocujemy pod blatem, 
jest zrobiony z matowego plastiku, do powierzchni mocuje się go za 
pomocą okrągłej, gumowej i pokrytej klejem podkładki. Trzyma się 
wyjątkowo dobrze, ważne jedynie, by przed przyklejeniem oczyścić 
dobrze powierzchnię (w zestawie przydałaby się chusteczka nasączona 
alkoholem). Do ładowarki podłączamy dedykowany zasilacz, nie ma też 

SPRZĘT 111



żadnego standardowego portu typu USB-C. To utrudnienie, jeśli zasi-
lacz się zepsuje lub uszkodzimy kabel, ale prawdopodobieństwo, że tak 
się stanie, jest małe (mamy do czynienia z urządzeniem montowanym 
na stałe w jednym miejscu). Matę ładującą przyklejamy na powierzchni 
blatu – zrobiono ją z gumy o lekko chropowatej, twardej powierzchni, 
dzięki czemu nie przyciąga kurzu i bardzo łatwo się ją czyści. Ma 0,6 mili-
metra grubości, więc nie zabiera cennej przestrzeni na biurku, gdy nie 
jest potrzebna. Do właściwego ustawienia względem siebie podkładki 
i ładowarki służą magnesy neodymowe i kartonowe ramki. Na początku 
po obu stronach blatu należy umieścić magnesy tak, by wzajemnie się 
przyciągały (kto grał w KLASK, ten od razu zauważy podobieństwo), 
później wystarczy wycentrować za ich pomocą ramki, w które następnie 
wkleja się oba elementy. Montaż komplikuje się jedynie wtedy, gdy połą-
czymy ze sobą oba magnesy – bardzo trudno je rozdzielić. Blat może 
mieć do 35 mm grubości i nie powinien być wykonany z metalu – sądzę, 
że większość biurek spełnia ten wymóg, ale warto sprawdzić wymiary 
przed kupieniem Table Mate.

Nie od dziś wiadomo, że ładowanie bezprzewodowe jest wolniejsze niż 
przez kabel, Table Mate dobitnie o tym przypomina. Ładowarka na wyj-
ściu daje moc do 5 W, ale realne tempo ładownia uzależnione jest od 
grubości blatu i ułożenia telefonu na podkładce. Zamontowałem ją na 
blacie z płyty wiórowej o grubości około 3 cm, stąd też nie spodziewa-
łem się spektakularnych wyników. Telefon od 20% do 100% ładował się 
niespełna 5 godzin – w porównaniu do kabla to bardzo wolno, ale jak na 
ładowanie bezprzewodowe efekt nie jest przesadnie zły. Bardzo istotne 
jest też to, że trzeba trafić telefonem we właściwe miejsce maty, ma co 
prawda dużą powierzchnię, ale obszar, w którym znajduje się cewka, jest 
już znacznie mniejszy (dochodzi też kwestia umiejscowienia jej w danym 
modelu smartfona). Jeżeli korzystamy z biurka sami, nie jest to problem, 

Skonstruowano ją tak, że większa część urządzenia, wraz   

z całą elektroniką, montowana jest pod blatem
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bo zaczynamy na to zwracać uwagę. Gorzej, jeśli 
ładowarkę montujemy na stanowisku, z którego 
korzysta wiele osób, jej działanie może wtedy 
negatywnie zaskoczyć.

Ładowanie bezprzewodowe jest na tyle 
wygodne, że wszędzie staram się korzystać 
wyłącznie z takiej formy zasilania smartfona. MiLi 
Table Mate nie dość, że nie wymaga podłączania 
niczego do telefonu, to na dodatek nie zajmuje 
przestrzeni na biurku – mogę więc zabrać z niego 
wszystko, wliczając w to pozostałe bezprzewo-
dowe urządzenia, by zyskać sporo dodatkowego 
miejsca. Owszem, nie jest szybka, ale rekom-
pensuje to wygodą i swoją wyjątkowością – nie 
widziałem drugiej tak pomysłowej ładowarki.

MiLi Table Mate   

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

 Plusy:
• nie zajmuje miejsca na blacie 
• można ją łatwo zdemontować

 Minusy:
• powolne ładowanie

Produkt dostępny na 
zamówienie w ZGSklep.pl
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Wiosna nadeszła, a wraz z nią – drogowcy z remontami. W Krakowie obrodziło 
rozkopanymi drogami. Szybka analiza sytuacji wskazała, że jedynym rozsądnym 
wyjściem będzie przesiadka na rower. W moim przypadku to powrót do 
jeżdżenia rowerem po mieście. Tylko jak na rower się spakować, przy zmiennej 
pogodzie i długich trasach z jednego krańca Krakowa na drugi? Z pomocą 
przyszła niezawodna szwedzka firma Thule i jej znakomity rowerowy plecak. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Thule Backpack  |  Napoleon Bryl

Thule Backpack
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Decyzja zapadła – rower jest. O wyborze roweru i nie tylko będzie wię-
cej w następnym numerze. Teraz o moich potrzebach. Ze względu na 
rodzaj pracy w 90% przypadków poruszam się z MBP 15” w plecaku czy 
w torbie. Jeżeli przemieszczam się komunikacją miejską czy samocho-
dem – wybór mamy ogromny. W przypadku roweru ta pula się trochę 
zmniejsza. Oczywiście ze zwykłym plecakiem też możemy jeździć i więk-
szość miejskich rowerzystów tak robi. Takie miejskie plecaki są jednak 
średnio wygodne, jeżeli założywszy je na plecy, wsiądziemy z nimi na 
rower. Oczywiście, przy krótkich trasach i niezbyt częstych jazdach nie 
ma to zbyt dużego znaczenia. Jeżeli jednak planujemy jeździć częściej, 
a trasy, nawet po mieście, są dłuższe, warto się rozejrzeć za plecakiem 
przeznaczonym stricte do jazdy na rowerze. 

Trafił do mnie więc Thule Pack 'n Pedal Commuter Backpack – wodood-
porny plecak rowerowy. Czarny, niewyróżniający się na pierwszy rzut oka 
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niczym specjalnym plecak, z popularnym ostatnio zwijanym zamyka-
niem u góry. Pierwsze zaskoczenie spotkało mnie po otwarciu. Wnętrze 
jest błękitne, bardzo błękitne, nie jest to może mój ulubiony kolor, ale 
za to stawiam plus projektantowi. Taki błękit potrafi najpochmurniejszy 
dzień rozjaśnić! Wewnątrz znajdujemy wyciąganą kieszeń na kompu-
ter 15”, która po wyjęciu może też służyć za etui na komputer i tablet, 
a dodatkowo ma małą, zapinaną na zamek błyskawiczny, siatkową kie-
szonkę. Ta wyjmowana kieszeń komputerowa jest przypinana trzema 
napami w górnej części. Powoduje to, że komputer „wisi” wewnątrz, 
nie opierając się o dno plecaka podczas jazdy, dzięki czemu jest nam 
wygodniej, a i sprzęt, będąc w „hamaczku”, ma lepszą amortyzację. Poza 
tymi elementami wnętrze plecaka jest błękitną komorą bez przegródek.

Na zewnątrz z jednego boku mamy siatkową kieszeń na np. butelkę 
z wodą. Po drugiej stronie rozwiązanie jest ciekawsze – to utwardzona 
dodatkowym materiałem kieszeń na okulary i przedmioty delikatne, 
które chcemy mieć pod ręką. Z przodu plecaka znajdujemy dwie kiesze-
nie: większą z organizerem na drobiazgi, karabińczykiem do przypinania 
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kluczy oraz mniejszą, która według producenta może służyć do prze-
wożenia zapięcia typu U-Lock. Niestety, mój U-Lock jest trochę za duży, 
co powoduje, że nie da się go stabilnie zamocować i mógłby wypaść 
podczas jazdy. Korzystam więc z mocowania do ramy, a wydaje mi się, 
że mniejszy U-Lock idealnie by pasował. Na pewno jest to rozwiązanie 
przydatne w przypadku, kiedy nasz rower nie ma możliwości przymoco-
wania zabezpieczenia do ramy. 

O ile w środku znaleźliśmy designerski minimalizm, o tyle na zewnątrz 
„małych” udogodnień dla rowerzysty jest znacznie więcej. Z przodu ple-
caka, czyli od tyłu rowerzysty podczas jazdy, znajduje się mała gumka 
służąca do zaczepienia czerwonej tylnej lampki. Bardzo to wygodne 
i przydatne rozwiązanie, bo dodatkowa lampka umiejscowiona wyżej (na 
naszych plecach) na pewno zwiększy widoczność. Przypominam przy 
okazji, że białe i czerwone światło jest obowiązkowe dla uczestników 
ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści. Nie zawsze można czerwoną 
tylną lampkę przyczepić do roweru – ten problem zdejmuje z ramion, 
a wrzuca na plecy plecak Thule. 
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Skoro już o widoczności mowa, to na ple-
caku dostrzegamy szaro-srebrne akcenty: 
po bokach na paskach, na szelkach, a z tyłu 
– napis Thule. Te wszystkie elementy są 
odblaskowe i zwiększają naszą widoczność 
na drodze, a, co z tym idzie – nasze bez-
pieczeństwo. Na dole z przodu znajduje się 
kieszonka z wyciąganą siatką, umożliwiającą 
przypięcie kasku rowerowego, kiedy z niego 
nie korzystamy, czyli nie jedziemy na rowe-
rze. Na dole od strony pleców jest kieszeń 
z pokrowcem przeciwdeszczowym, oczy-
wiście błękitnym, oczywiście z elementami 
odblaskowymi i z gumką na zaczepienie 
lampki. Pokrowiec jest wykonany z grubego 
podgumowanego materiału, o wiele grub-
szego niż ten, który znam z plecaków/toreb 
foto LowePro czy plecaków turystycznych. 
Sam plecak, bez założonego pokrowca, ma 
stopień wodoodporności IPX4, średni deszcz 
mu na pewno niegroźny, a z pokrowcem 
– oberwanie chmury.

Po ponad dwóch tygodniach codziennego 
jeżdżenia po mieście od 20 do 50 km dzien-
nie mogę powiedzieć, że jest wygodnie. 
System wentylujący (bo – oczywiście – jest!) 
na plecach się sprawdza, o ile nie jeździmy 
zbyt szybko i bardzo wysiłkowo, pamiętając, 
że to jazda po mieście, a nie wyścigi. Cie-
kawy jestem, jak się sprawdzi, kiedy będzie 

SPRZĘT 118



cieplej; jak do tej pory nie było zbyt wielu dni z temperaturą ponad 
20°C. Za to deszcz złapał mnie kilka razy, mniejszy i większy. Zawartość 
plecaka, łącznie z MBP, dojechała sucha, bez śladu wilgoci, do domu, 
czego nie da się powiedzieć o mnie. 

Udogodnienia w postaci kieszonek, zaczepów sprawdzają się w praktyce. 
Dzięki nietypowemu mocowaniu kieszeni na laptopa Thule jest znacznie 
wygodniejszy niż tradycyjne miejskie plecaki, które się bardzo usztyw-
niają po włożeniu komputera. Całość jest solidnie wykonana z mate-
riałów bardzo dobrej jakości – to nylon przypominający codurę. Prosty 
kształt, ciemna kolorystyka – na zewnątrz – nadają półsportowego, ale 
jednocześnie eleganckiego charakteru. Thule Pack 'n Pedal Commuter 
Backpack będzie dobrze pasował zarówno do podkoszulka, jak i spor-
towej marynarki. Ja go właśnie tak noszę, do marynarki na oficjalne 
spotkania i nie widzę oznak oburzenia w Krakowie. Jazda na rowerze, 
szczególnie po mieście, nie zawsze musi wymuszać sportowy styl. Można 
elegancko i plecak Thule będzie pasował idealnie.

SPRZĘT 119



Testowałem już wiele urządzeń automatyki domowej. Jedne były 
bardziej przydatne, inne mniej. Jedne wnosiły nową jakość do życia, 
inne były zbytecznym gadżetem, którego inteligentnych funkcji 
użyłem jedynie kilka razy. Ale kłódki zamykanej z poziomu HomeKit 
jeszcze nie testowałem.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Koogeek Smart Fingerprint Lock – tylko dla nerdów  |  Norbert Cała

Koogeek Smart Fingerprint 
Lock – tylko dla nerdów
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Już sam pomysł testu kłódki jest dość 
szalony. W końcu, kiedy ostatnio mieli-
ście potrzebę używania kłódki? Ja chyba 
w liceum. Ta, którą testuję dziś, to Koogeek 
Smart Fingerprint Lock i jak sama nazwa 
wskazuje – jest inteligentna i bazuje na ska-
nerze odcisków palca. Oprócz tego wygląda 
zupełnie tak samo jak normalna kłódka, tyle 
że w miejscu, gdzie zwykle wkładamy klucz, 
ma rzeczony skaner palca. Od dołu znajduje 
złącze ładowania – skoro jest inteligentna, 
to trzeba ją od czasu do czasu ładować. 
Raz na rok, przy normalnym użytkowa-
niu. Nie bardzo wiem, jakie użytkowanie 
kłódki można uznać za normalne, produ-
cent mówi jednak o 30 tysiącach operacji 
rocznie. Zastanawia mnie, gdzie musiałbym 
mieć zainstalowaną taką kłódkę, aby ja 
otwierać i zamykać ponad 80 razy dziennie 
i naprawdę nic mi głowy nie przychodzi.

Wygląd kłódki nie budzi żadnych zastrzeżeń, 
wykonana jest ze stali i robi solidne wraże-
nie, pewnie trochę dzięki dużej wadze – 199 
g. Na pewno nie da się jej złamać gołą ręką, 
ani nawet śrubokrętem. Oczywiście jak ktoś 
przyjdzie z nożycami do przecinania metalu, 
to podda się szybko, dokładnie tak samo 
szybko jak każda inna zwyczajna kłódka.

Największym problem zwykłych kłódek jest 
to, że nie bardzo jest gdzie je stosować. No, 
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chyba że mamy schowek w ogródku. Ten sam problem ma wersja smart. 
Jeśli jednak już mamy jakieś miejsce, gdzie kłódka się nam przydaje, to 
wtedy największym problemem jest konieczność noszenia kluczyka 
do tej kłódki. Tutaj jest właśnie miejsce na Koogeek Smart Fingerprint 
Lock. Kłódkę tę otworzymy odciskiem palca lub z aplikacji Home na 
iPhonie. Musimy PAMIĘTAĆ, aby w procesie konfiguracji kłódki (brzmi to 
intrygująco) dodać od razu przynajmniej jeden odcisk palca. Jeśli tego 
nie zrobimy, to kłódka będzie otwierała się przy każdym najmniejszym 
dotknięciu palcem. Dodawanie, kasowanie odcisków palców i ustawień 
kłódki jest ładnie opisane w instrukcji. Sprowadza się do wciskania za 
pomocą szpilki (ta dołączona do kłódki jest taka sama jak do wyjmowa-
nia karty SIM w iPhonie) ukrytego przycisku na określoną liczbę sekund. 
Ten przycisk działa tylko wtedy, jeśli kłódka jest otwarta, więc nie grozi 
nam atak hardware’owy za pomocą igły na zamkniętą kłódkę. Doda-
wanie do HomeKit jest tak samo proste, jak każdego innego produktu. 
Po prostu skanujemy kod w aplikacji Koogeek lub w natywnej Home. 
Polecam zrobić to z Koogeek, bo wtedy można wykonać update softu. 
W HomeKit kłódka jest widziana tak samo jak np. zamek do drzwi i ma 
te same właściwości, czyli da się ją otworzyć przez Siri tylko z poziomu 
odblokowanego telefonu i nie zrobimy tego z HomePoda.
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Niestety, nie potrafię wymyślić wielu sytuacji, w których otwieranie z apli-
kacji było by z jakiegoś powodu łatwiejsze, lepsze i szybsze niż otwieranie 
za pomocą odcisku palca. Pewnie takie sytuacje są, ale w sumie znajduję 
tylko jedną. Kłódka założona na schowku z rowerami, dziecku nie pozwa-
lamy dodać odcisku palca – można ich dodać 50 – bo w sumie nie wiemy, 
co mu przyjdzie do głowy i kiedy bez pytania otworzy schowek. W takiej 
sytuacji, dzięki współpracy z HomeKit, możemy mu go otworzyć zdalnie, 
jeśli kłódka będzie w zasięgu naszego centrum akcesoriów (HomePod, 
Apple TV lub iPad). Do łączności wykorzystuje Bluetooth 4.2. Czyli nawet 

jeśli kłódka będzie używana z dala od naszego 
domu, to używany przez nas iPhone połączy się 
z nią i pozwoli na odblokowanie. Oczywiście w tym 
przypadku musimy być obok kłódki.

Kolejną zaletą tej smart kłódki jest otrzymywanie 
powiadomień o otwarciu lub zamknięciu. Dzięki 
temu możemy lepiej kontrolować dostęp do jakie-
goś pomieszczenia. Wreszcie kłódka przechowuje 
informację o 100 ostatnich otwarciach i zamknię-
ciach. Ta informacja jest dostępna tylko z poziomu 
aplikacji Koogeek.

Pewnie teraz zastanawiacie się, czy taka kłódka 
jest bezpieczna, czy nie da się złamać protokołu 
HomeKit, podrobić odcisku palca lub przechwy-
cić transmisji BT, która jest kodowana 128-bitowo. 
Pewnie i jedno, i drugie, i trzecie się da zrobić, ale 
zdecydowanie prościej jest przeciąć nożycami do 
metalu ucho kłódki. Tak robią złodzieje od kilku-

dziesięciu lat, więc nie mogą się mylić. Pokuszę się o stwierdzenie, że 
jest dużo bezpieczniej niż w zwykłej kłódce – zwykłą można otworzyć 
za pomocą wytrycha, a tu nie ma gdzie go włożyć. Niestety, nie bardzo 
wiadomo, czy kłódkę można używać na zewnątrz. Specyfikacja tech-
niczna mówi tylko o możliwości używania w temperaturach od 0 do 
45oC, przy wilgotności od 10% do 95%. Nie ma niestety nigdzie informa-
cji o odporności na deszcz. Ale patrząc na kłódkę, nie wróżę jej prze-
trwania dłużej na deszczu. 

Oprócz tego wygląda 

zupełnie tak samo jak 

normalna kłódka, tyle że 

w miejscu, gdzie zwykle 

wkładamy klucz, ma rzec-

zony skaner palca. Od dołu 

znajduje złącze ładowania 

– skoro jest inteligentna, to 

trzeba ją od czasu do czasu 

ładować. 
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Długi czas zastanawiałem się, co się stanie, jeśli 
kłódka nieotwierana przez wiele miesięcy lub lat 
po prostu się wyładuje i nie otworzy się. Rozwiąza-
nie jest tak proste, że wstyd za to zastanawianie się 
jest tak wielki, jak wstyd brania koła ratunkowego 
w pierwszym pytaniu milionerów. Tak, trzeba ją 
wtedy podładować z powerbanka. Kropka.

Ten produkt w sumie nie ma wad. Robi dokład-
nie to, do czego został stworzony. Niestety nie 
ma praktycznie żadnego logicznego zastosowa-
nia, uzasadniającego wydanie na kłódkę 229 zł. 
Poza jednym – możecie się pochwalić, że robi-
liście update softu w kłódce. W kłódce! Ciężko 
będzie pobić ten poziom nerdostwa.

Ocena iMagazine     

SPRZĘT 124



Tekst o pralko-suszarce w magazynie technologicznym może trochę 
dziwić, ale nie w przypadku, kiedy obiektem tym jest Włoszka Bianca, 
Candy Bianca. O tym, co sprawia, że pasuje do iMagazine, napiszę za 
chwilę, zacznijmy od jej wyglądu.

MONIKA GUTOWSKA

Candy Bianca – z pralką też można porozmawiać  |  Monika Gutowska

Candy Bianca 
– z pralką też można porozmawiać 
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Trzeba przyznać, że jak na rasową Włoszkę przystało, 
Bianca jest bardzo ładna i elegancka. Zastosowany 
minimalizm podoba mi się. W oczy rzucają się bardzo 
duże drzwi bębna z przyciemnianą szybą. Fakt, że 
nie widać, co dzieje się w pralce podczas prania, nie 
wszystkim przypadnie do gustu. Zdecydowanie roz-
czarowane będą dzieci, które uwielbiają obserwować 
pracę pralki oraz osoby, którym do białego prania 
zdarza się wrzucić czerwony podkoszulek, bo teraz 
dowiedzą się o tym dopiero podczas opróżniania 
pralko-suszarki.

W przypadku drzwi wyróżnia ją jeszcze jedno, w więk-
szości pralek czy pralko-suszarek drzwi otwierają się 
z prawej do lewej, w przypadku Candy jest odwrotnie. 

Dzięki temu, że otwierają się bardzo szeroko, nie przy-
sparza to żadnych trudności. W górnym prawym rogu 
znajduje się czarny, okrągły wyświetlacz, otoczony 
kółkiem wybierania programów. To tak zwany smart 
ring, który trochę przypomina klasycznego iPoda. To 
by było na tyle, jeżeli chodzi o elementy ozdobne, jest 
prosto i pięknie. Faktem, który mnie zaskoczył (po 
krótkim zastanowieniu doszłam do wniosku, że pozy-
tywnie), jest brak dołączonej instrukcji do urządzenia. 
Na początku można się wkurzyć, ale patrząc na to od 
strony eko, to ewidentny plus. Instrukcja dostępna jest 
na stronie producenta, więc można ją przejrzeć online 
albo, jak ktoś bardzo musi, może ją wydrukować. 
Pojemność pralki to aż 9 kg prania i 6 kg suszenia i jest 
to jedna z większych pralko-suszarek dostępnych na 
rynku. Nie oznacza to wcale, że wielkościowo pralka 
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będzie znacznie większa – ma raczej standardowe 
wymiary, czyli 60 × 60 × 85.

Czas na odpowiedź na pytanie, dlaczego opisuje 
tutaj pralko-suszarkę. Dzieje się tak za sprawą funkcji 
umożliwiającej podłączenie urządzenia do inter-
netu, co z kolei umożliwia zdalne sterowanie Biancą. 
O ile w przypadku np. piekarnika nie zdarzyło mi się 
nigdy skorzystać z tej funkcji, to w przypadku pralko-
-suszarki korzystam z niej niemal cały czas. W jakich 
sytuacjach, zapytacie? Chociażby wtedy, kiedy chce-
cie, aby pranie i suszenie skończyło się jak wrócicie 
do domu – na przykład po to, aby się niepotrzebnie 
nie gniotło. Można by oczywiście skorzystać z opóź-
nionego startu, taką funkcjonalność Bianca również 
posiada, ale czy wiemy, wychodząc rano do pracy, 
o której wrócimy? A tak, 4 h przed powrotem urucha-
miamy zdalnie pranie i suszenie. Samo uruchomienie 
prania to tylko niewielka część tego, co daje nam 
podłączenie pralko-suszarki do Wi-Fi. Aby skorzy-
stać dobrodziejstw zdalnego połącznia, wystarczy 
pobrać aplikację Candy simply-Fi, zbliżyć smartfon 
do pralki, gdzie na wyświetlaczu ustawiony będzie 
program Wi-Fi. Zbliżenie trzeba wykonać tylko za 
pierwszym razem. Od teraz możliwości pralki stają 
się ogromne. Wybierać możemy spośród 19 pro-
gramów standardowych, np. specjalny program do 
prania dżinsu, program przeznaczony do dziecięcych 
ubranek czy szybki, 14-minutowy kompletny cykl 
prania. To oczywiście nie wszystko, bo przechodząc 
na zakładkę Zdrowie i higiena w aplikacji, znajdziemy 
tam programy np. do usuwania roztoczy, zapachów, 
a nawet zapachów i sierści naszych pupili. Dostępne 
są jeszcze zakładki Baby Care, Sport i rekreacja, 
Domowy czy Usuwanie plam, gdzie znajdziemy cykle 
dostosowane do konkretnego rodzaju plamy – plama 
z krwi, czekolady lub owoców. Trzy ostatnie zakładki 
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to Superdelikatne, Odzież robocza oraz Oszczędzanie 
czasu i energii. Łącznie 60 gotowych programów do 
wyboru. Jeżeli ktoś nie znajdzie odpowiedniego dla 
siebie, może skorzystać z funkcji samodzielnej kon-
figuracji. Czas każdego gotowego programu można 
skrócić do 59 min za pomocą opcji Zoom.

Możliwości aplikacji Candy Simply-Fi nie kończą się 
na wyborze programu. Można np. z Biancą poroz-
mawiać, powiedzieć, jakie rzeczy mamy do uprania, 
a Bianca podpowie, z którego programu skorzystać 
i zaproponuje od razu jego uruchomienie. W aplikacji 
znajdziemy też inteligentny monitoring, który zapew-
nia ciągłą kontrolę urządzenia, co oznacza, że pralka 
poinformuje nas, za ile cykli należy wyczyść filtr lub 
przeprowadzić procedurę odkamieniania. To ważne, 
bo zapewni dłuższe prawidłowe działanie pralko-
-suszarki. Aplikacja daje nam również możliwość przej-
rzenia statystyk z dotychczasowej pracy – możemy 
sprawdzić, ile łącznie cykli wykonaliśmy, z jakich pro-
gramów korzystamy najczęściej lub jak wygląda u nas 
sprawa efektywności energetycznej. Jeżeli okaże się, 
że nie jesteśmy specjalnie oszczędni, to dostaniemy 
wskazówki, jak usprawnić ten proces. Spokojnie można 
powiedzieć, że czasy, kiedy pralki można było uznać za 
nudne urządzenia, dobiegły końca. 

Na zakończenie jeden mały minus, niezwiązany bezpo-
średnio z samym urządzeniem. Chodzi o infolinię i ser-
wis. Infolinie obsługują obcojęzyczni pracownicy, którzy 
ledwo rozumieją, co się do nich mówi, a o udzieleniu 
rady właściwie możemy zapomnieć. Za którymś razem 
udało mi się otrzymać namiary na serwis Candy w War-
szawie, ale tam nie ma porad telefonicznych. Można 
zamówić serwisanta, a czasami wystarczy krótka roz-
mowa i po temacie. Tak było w moim przypadku – ser-
wisant właściwie wszedł i wyszedł.

Można by oczywiście 

skorzystać z opóźnionego 

startu, taką funkcjonalność 

Bianca również posiada, 

ale czy wiemy, wychodząc 

rano do pracy, o której 

wrócimy? A tak, 4 h przed 

powrotem uruchamiamy 

zdalnie pranie i suszenie.
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Czego oczekujemy od telewizora? Oczywiście dobrej jakości obrazu, 
ale też eleganckiego wyglądu, funkcjonalnego systemu Smart TV 
oraz przystępnej ceny. Philips nową serią telewizorów Performance, 
czyli modelami PUS7304, PUS7334 i PUS7354, pragnie udowodnić, że 
możemy mieć nowoczesny ekran bez drenażu portfela.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Philips Performance – ten jedyny telewizor, którego potrzebujesz  |  Paweł Okopień

Philips Performance 
– ten jedyny telewizor, którego potrzebujesz
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Model z serii Performance pierwszy raz zobaczyłem w styczniu w Amster-
damie, na oficjalnej europejskiej premierze nowych telewizorów Philipsa. 
W maju można było go po raz pierwszy zobaczyć w Polsce podczas targów 
Electronics Show, a teraz telewizory te będą pojawiać się na sklepowych 
półkach. Podczas styczniowej prezentacji do opisu tego modelu posłużono 
się nazwą The One, co możemy przetłumaczyć jako Ten Jedyny. Skąd taka 
nazwa? Obecnie na rynku mamy do wyboru setki modeli telewizorów 
o różnych przekątnych. Często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czym 
różnią się poszczególne modele, a z drugiej strony ciężko znaleźć informa-
cje o konkretnych atutach danego telewizora.

Seria Performance, określana również jako The One, to modele Philipsa 
ze średniej półki cenowej, które jednocześnie są bogato wyposażone. 
W telewizorze znalazło się wsparcie dla wszystkich obecnych na rynku for-
matów HDR – HDR10, HDR10+, HLG oraz Dolby Vision. Technologia HDR to 
największy przełom, jeśli chodzi o jakość obrazu w ostatnich latach. Dzięki 
szerokiej dynamice (High Dynamic Range) w ciemnych scenach znacznie 
lepiej widać szczegóły – słońce, lampy i inne jasne elementy są niezwykle 
realistyczne. Dzięki temu zyskujemy naprawdę nową jakość, a wiele star-
szych filmów odświeżonych do 4K HDR prezentuje się lepiej niż kiedykol-
wiek. Co więcej HDR jest również coraz popularniejszy w grach.
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To również poszerzona paleta kolorów, więc 
nabywca telewizora z serii Performance jest 
w stanie odczuć pełne zalety treści 4K Ultra HD, 
co do tej pory było zarezerwowane wyłącznie 
dla topowych, drogich ekranów. W nowych 
modelach nie zabrakło też wsparcia dla 
dźwięku Dolby Atmos. Same głośniki w telewi-
zorze tej klasy też są bardzo przyzwoite, więc 
lepszą jakość dźwięku odczujemy nawet bez 
podłączania zewnętrznego soundbara. 

W telewizorze znalazł się procesor P5, który 
do tej pory stosowany był głównie w najwyż-
szych modelach ekranów Philipsa. Ten proce-
sor odpowiada za 5 filarów obrazu – między 
innymi za ostrość, płynność, upscaling. Dzięki 
temu obraz jest bardzo realistyczny i porów-
nywalny z tym, co jeszcze niedawno było 
zarezerwowane do ekranów nawet za kilka-
naście tysięcy złotych.

Istotnym elementem tych modeli, podobnie 
jak pozostałych telewizorów Philipsa, jest 
design. Firma zwraca uwagę na wzornictwo 
i szczyci się projektowaniem swoich ekra-
nów w Europie z udziałem najlepszych spe-
cjalistów w tej dziedzinie. Efektem tego są 
nagrody Red Dot i IF Design Award dla takich 
modeli jak OLED+934 i OLED 854. W przy-
padku modeli z serii Performance mamy 
srebrną, wąską ramę otaczającą telewizor 
i obrotową podstawę w kształcie litery T. 
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W największych modelach o przekątnej ekranu od 65 cali podstawa ulega 
przeobrażeniu w delikatne nóżki lub centralną, metalową podstawę. 

Nie zabrakło też znaku rozpoznawczego holenderskiej marki – technologii 
Ambilight. Z tyłu ekranu umieszczone są diody, które w zależności od tego, 
co widzimy na ekranie (oraz naszych preferencji) rzucają na ścianę za tele-
wizorem przyjemne światło, sprawiając, że telewizor wydaje się większy niż 
w rzeczywistości i dodatkowo umilając wieczorne seanse. 
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Jakość obrazu i dźwięku oraz design uzupełnione są o platformę Smart TV. 
Telewizory z serii Performance napędzane są najnowszą wersją Android TV 
9.0. Dzięki wydajnemu procesorowi system ten działa sprawnie i stabilne. 
Android to szeroki wybór aplikacji, możliwość korzystania z asystenta 
Google’a i wygodne połączenie pomiędzy smartfonem a telewizorem. 
Choć co prawda na razie nie wiemy nic o rozwiązaniach powiązanych ściśle 
z Apple, to wiele aplikacji na iOS wspiera funkcję Chromecast.

Nowe telewizory Philipsa z serii Performance zapowiadają się jako wzór 
telewizora idealnego, dla przeciętnego Kowalskiego, Smitha, Mullera etc. 
Zamiast studiować szczegółową specyfikację każdego z modeli, wystar-
czy wybrać odpowiednią przekątną, a te będą dostępne od 43 do 75 cali. 
Wszystko inne telewizor już gwarantuje w jakości, która nie zawiedzie. 
Będzie cieszyć oko i pozwoli w pełni korzystać z najnowszych rozwiązań 
technologicznych w przystępnej cenie.

Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV
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Jakie jest najlepsze źródło filmów? Oczywiście płyty UHD Blu-ray, 
a także standardowy Blu-ray. Do niedawna rekomendowałem zakup 
konsoli jako sposób na najtańszy odtwarzacz płyt nowej generacji. 
Na szczęście na rynku pojawiły się odtwarzacze Panasonic DP-UB150 
i DP-UB450. To właśnie one mogą się stać naszą furtką do świata 
najwyższej jakości dźwięku i obrazu.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czas na UHD Blu-ray – Sprawdzamy nowe odtwarzacze Panasonic  |  Paweł Okopień

Czas na UHD Blu-ray 
– sprawdzamy nowe odtwarzacze Panasonic

SPRZĘT 134

https://twitter.com/paweloko


Streaming staje się coraz popularniejszy. Niestety, ani 4K w serwisach takich 

jak Netflix, ani filmy zakupione przez iTunes nie są w stanie dorównać temu, 

co oferują płyty Ultra HD Blu-ray, a nawet często klasyczne płyty Blu-ray. Na 

płycie wydawcy filmów są w stanie umieścić obraz z najmniejszą kompresją 

oraz z zaawansowaną ścieżką dźwiękową. Liczby nie kłamią – weźmy na przy-

kład film „ Aquaman”, którego wydanie UHD Blu-ray to blisko 90 GB, a strumień 

wideo to ponad 50 Mbps. Dla porównania, treści 4K z satelity lub streamingu to 

maksymalnie około 20 Mbps. Dźwięk Dolby Atmos w tym wydaniu ma bitrate 

4027 kbps, maksymalna przepustowość dla Dolby 

Atmos z Netfliksa została ostatnio podniesiona z 448 

kbps do 768 kbps. To wszystko widać na ekranie, filmy 

Ultra HD z płyt prezentują się jak prawdziwe perełki, 

to przeniesienie na domowy ekran tego, jak film widzą 

jego twórcy na referencyjnych monitorach studyjnych 

(warto dodać, że w Hollywood coraz częściej taką rolę 

pełnią telewizory OLED od Panasonic). To na płytach 

4K dostrzeżemy w pełni zalety szerokiej palety barw 

oraz efektu HDR. Płyty pozwolą też w pełni wykrzesać 

potencjał z naszych systemów audio. Tak, to prawda, że 

filmy na UHD Blu-ray nie należą do najtańszych, należy 

je jednak traktować jako vinyle w świecie wideo, refe-

rencyjną jakość dźwięku i obrazu w domowym zaciszu.

Streaming staje się coraz 

popularniejszy. Niestety, 

ani 4K w serwisach takich 

jak Netflix, ani filmy zaku-

pione przez iTunes nie są  

w stanie dorównać temu, 

co oferują płyty Ultra HD 

Blu-ray, a nawet często 

klasyczne płyty Blu-ray. 
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Aby się nimi cieszyć, trzeba mieć je na czym odtwarzać. Format UHD Blu-ray 

jest z nami od 2016 roku, pierwsze odtwarzacze kosztowały ponad 2000 zł, 

a najtańszym okazała się konsola do gier od Microsftu. Teraz sytuacja się 

zmieniła i Panasonic wprowadza urządzenia przystępne cenowo – DP-UB150 
i DP-UB450, które już miałem okazję sprawdzić w praktyce. Pierwszy 
model kosztuje poniżej 699 PLN, drugi nieco ponad 800 PLN i to w chwili 
rynkowej premiery. Dlaczego warto wybrać dedykowany odtwarzacz? 
Przede wszystkim ze względu na prostą i bezproblemową obsługę. 
Otrzymujemy schludne, niewielkich rozmiarów urządzenie, które 
możemy schować w szafce RTV oraz małego pilota, którego zresztą 
zastąpimy pilotem od telewizora, korzystając z protokołu HDMI-CEC. Nie 
wymaga od nas żadnej dodatkowej wiedzy, umiejętności. Podpinamy 
urządzenie do prądu, przewodem HDMI do telewizora lub amplitunera, 
kładziemy płytę na tacce i po chwili cieszymy się filmem.

Panasonic DP-UB150 i DP-UB450 dokładnie takie są. Mamy tu prosty 
interfejs, którego zresztą praktycznie nie musimy dotykać, poza jakimiś 
podstawowymi ustawieniami. Całość jest czytelna i jasna, także dla tych 
mniej zaawansowanych technologicznie. Pilot, choć niezbyt nowoczesny, 
jest w pełni wystarczający. Oba odtwarzacze wspierają większość forma-
tów fizycznych, które pojawiły się na przestrzeni lat. Z tego samego urzą-
dzenia odtworzymy nie tylko najnowsze płyty 4K, ale też naszą kolekcję 
filmów na Blu-ray czy DVD. A także nasze muzyczne płyty CD, łącznie 
z tak „orientalnym” formatem jak DTS-CD. Odtwarzamy też zdjęcia 
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w plikach JPEG, zarówno te zgromadzone na płytach, jak i z pendrive’a. 
Dodatkowo model DP-UB450, po podłączeniu do naszej domowej sieci 
(przewodowo), jest w stanie odtwarzać multimedia z dysków sieciowych. 

Jakie są jeszcze różnice pomiędzy tymi odtwarzaczami? DP-UB150 to 
zdecydowanie model podstawowy, ale też w pełni wystarczający do 
oglądania treści w najwyższej jakości. Model DP-UB450 wyglądem się nie 
różni, za to ma kilka dodatków, które mogą okazać się bardzo przydatne. 
To przede wszystkim wsparcie dla Dolby Vision, dodatkowego formatu 
HDR – podstawowy model wspiera HDR10, HDR10+ oraz HGL. Jeśli więc 
posiadacie lub planujecie zakupić telewizor oferujący Dolby Vision, to 
warto sięgnąć właśnie po ten wyższy model. Drugim ważnym elementem 
jest dodatkowy port HDMI, pozwalający na wydzielenie ścieżki audio do 
soundbara lub systemu kina domowego. To przydatne, gdy mamy starsze 
sprzęty audio, nieprzesyłające dalej do telewizora sygnału 4K.

Jeśli posiadamy nowoczesny telewizor, to warto wykrzesać z niego peł-
nię możliwości. To właśnie oferują nam nowe odtwarzacze UHD Blu-ray, 
które jednocześnie są w przystępnych cenach. Do tego dochodzi też 
dostęp do wszelkich innych multimediów, które zgromadziliśmy przez 
laty na CD, DVD i Blu-ray.

Tekst powstał we współpracy z firmą Panasonic
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Nowego Peugeota 508 GT pierwszy raz zobaczyłem nieco ponad 
rok temu na targach w Poznaniu. Był to model z serii First Edition 
i pamiętam, że po pierwszym rzucie oka zbierałem szczękę z ziemi. 
W tym samochodzie wszystko się zgadzało.

NORBERT CAŁA
@norbertcala

Peugeot 508 GT - ideał dla nowoczesnego hipstera   |  Norbert Cała

Peugeot 508 GT 
- ideał dla nowoczesnego hipstera 
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Fantastyczny wygląd zewnętrzny, świetne 
wnętrze i ogromna ilość gadżetów w środku. 
Kilkanaście minut w otoczeniu hostess zapisały 
go w mojej pamięci jako zjawiskowo piękny. 
Musiałem poczekać rok, aby zderzyć swoje 
wyobrażenie z rzeczywistością. Tygodniowe 
spotkanie z tym samochodem było więc jak 
randka chłopaka z gwiazdą filmową, w któ-
rej się podkochiwał. Wiadomo, że nie zawsze 
będzie to miła przygoda dla każdej ze stron.

Jednak pierwsze wrażenie po spotkaniu 
jest genialne i jestem onieśmielony urodą 
tego samochodu. Jest to w sumie sedan, ale 
jego sylwetkę można bardziej opisać jako 
ostatnio modne Grand Coupe, czyli cztero-
drzwiowe nadwozie o linii coupe. W Peuge-
ocie 508 GT ta linia jest bardzo podkreślona 
przez drzwi bez ramek. Niewiele samocho-
dów czterodrzwiowych ma takie drzwi, bo 
to obniża sztywność nadwozia, podnosi 
koszty produkcji, a w rezultacie księgowi, 
którzy obecnie projektują samochody, nie 
patrzą na takie fanaberie łaskawym okiem. 
Sam nie wiem, jak to się udało w Peugeocie 
i linia samochodu wygląda genialnie. To 
chyba najładniejszy sedan klasy średniej na 
rynku, a może w ogóle najładniejszy sedan.

Niestety, a może na szczęście, samochody 
francuskie mają to do siebie, że czasem 
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forma jest postawiona nad funkcjonalnością. Trochę tak jest w 508 
GT. Mam 180 cm wzrostu i dla mnie wnętrze tego Peugeota jest ide-
alnie skrojone, jak garnitur na miarę, który nie wybacza weekendu 
spędzonego na piciu piwa i jedzeniu pizzy. Na miejscu kierowcy, nad 
głową zostaje mi 10 cm komfortowego luzu. Jeśli jednak macie 185 lub 
190 cm wzrostu, to wnętrze może się okazać dość klaustrofobiczne. 
Nawet nie chcę wspominać o tylnej kanapie, ale przecież tam wozi 
się dzieci lub teściów. Nimi hedonistyczny Francuz na pewno się nie 
będzie przejmował.

Wnętrze to orgia zmysłów dla geeka, zwana sys-
temem i-COCKPIT. W jego skąd wchodzi duży 
ekran centralny z systemem obsługującym Car-
Play oraz zegary cyfrowe przed kierowcą. CarPlay 
jest niestety przewodowy. Pod ekranem central-
nym przełączniki sterowania klimatyzacją, ogrze-
waniem szyb i siedzeń, których nie powstydziłby 
się ręcznie składany samochód ze szwedzkiej 
manufaktury. Ekran ma dobrą rozdzielczość i jest 
oczywiście dotykowy. CarPlay na nim wygląda 
i obsługuje się perfekcyjnie.

Jest to w sumie sedan, 

ale jego sylwetkę można 

bardziej opisać jako ostat-

nio modne Grand Coupe, 

czyli czterodrzwiowe nad-

wozie o linii coupe.
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Przed oczami mamy zaś w pełni elektroniczne zegary, które są bardzo 
pomysłowe i bardzo nietypowe. I to z wielu względów. Na przykład 
możemy na nich wyświetlić obraz w podczerwieni, czyli tak zwany night 
vision. Tej funkcji próżno szukać u konkurentów z tej, a nawet nieco wyż-
szej półki cenowej. Funkcja uruchamia się, gdy robi się ciemno i wyświetla 
na ekranie zegarów obraz w podczerwieni z zaznaczonymi na żółto ludźmi, 
którzy zostali wykryci przez system. To może pomagać przy złej pogodzie, 
ale wtedy musimy bardziej patrzeć na zegary niż na drogę. Dlatego zegary 
w 508 GT pozycjonowane są inaczej w porównaniu do reszty samochodów. 
W większości widzimy je pod wieńcem kierownicy, ale w 508 GT są umiesz-
czone tak wysoko, że powinniśmy je widzieć ponad wieńcem. Kierownica 
w tym celu jest spłaszczona od góry i od dołu. Według producenta ma 
to zastępować wyświetlacz przezierny na szybie (HUD), którego do tego 
modelu nie dokupimy. Wysoko umieszczony wyświetlacz ma dawać ten 
sam komfort i bezpieczeństwo nieodrywania wzroku od drogi. Niestety, nie 
daje. Nie dość, że musimy oderwać wzrok od drogi na chwilę, aby spojrzeć 
na zegary, to jeszcze dodatkowo trudno tak ustawić kierownicę i fotel, żeby 
było bezpiecznie, a kierownica nie zasłaniała połowy ekranów na desce 
rozdzielczej. Poza tym zegary są naprawdę ładne, oferują fajnej jakości 
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grafikę. Miło się na nie patrzy, a gdy znudzi się nam standardowy wygląd, 
to mamy kilka możliwości modyfikacji. Może i obsługa systemu nie jest naj-
bardziej intuicyjna, ale po kilkunastu minutach nauki opanujemy go. Oczy-
wiście całość obsługujemy z kierownicy za pomocą wygodnych pokręteł.

Niestety, któryś z księgowych postanowił zaoszczędzić w najmniej potrzeb-
nym miejscu i zamiast kamer cofania za 10$, włożył te za 3$. Nie wiem, 
czy dostał za to premię, ale skutkuje to tym, że w kamerze nic nie widać. 
Mamy niby obraz 360 stopni, ale tak niskiej rozdzielczości nie widziałem 
w kamerze od czasów pierwszych aparatów cyfrowych Sony, które zdjęcia 
nagrywały na dyskietki. Naprawdę jestem w totalnym szoku, że firma sobie 
na coś takiego pozwoliła. Możliwe, że kamery im zostały z jakiegoś modelu 
sprzed 10 lat. Ten element w bardzo dużym stopniu psuje fajny odbiór 
gadżetów zamontowanych w tym samochodzie.

Mam 180 cm wzrostu i dla mnie wnętrze tego Peugeota jest ide-

alnie skrojone, jak garnitur na miarę, który nie wybacza week-

endu spędzonego na piciu piwa i jedzeniu pizzy.
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Niestety, nie tylko kamerę znaleziono w czeluściach 
magazynu. Także sterownik tempomatu pochodził 
z tego samego działu. Współcześnie przyciski tempo-
matu instaluje się na kierownicy lub na dźwigienkach za 
nią. W tym Peugeocie mamy jednak dziwny sterownik 
za kierownicą. Jest dość mały i pochodzi z innej epoki. 
Umieszczono go za śliczną kierownicą, która jednak 
go całkowicie zasłania, a jest na nim sporo przycisków. 
Wychodzi na to, że musimy się go nauczyć na pamięć 
na postoju, bo wszystkie opisy są ukryte za kierownicą 
i nie da się ich odczytać w czasie jazdy.

Nie zostawię Was jednak z tak słabymi informacjami. 
Mam na koniec dwa bardzo mocne technologiczne 
plusy tego samochodu. Pierwszy to systemy wspo-
magania kierowcy. W Peugeocie nazywa się on Drive 
Assist Plus i umożliwia jazdę nowym 508 w trybie pół-
autonomicznym. Aby było to możliwe, mamy wbudo-
wany w przedni zderzak radar i kamerę umieszczona 
w górnej części przedniej szyby, które współpracują 
automatycznie z adaptacyjnym tempomatem. Sys-
tem dostosowuje prędkość samochodu do prędkości 
samochodu jadącego z przodu, aby zachować stałą 
odległość i utrzymuje środek pasa ruchu. Muszę przy-
znać, że działa to znakomicie. Można po wjechaniu na 
autostradę lub drogę szybkiego ruchu jedynie trzymać 
rękę na kierownicy, a samochód będzie dosłownie 
jechał sam. Dodatkowo bardzo płynnie utrzymuje pas 
ruchu, w niektórych samochodach system utrzyma-
nia pasa powoduje, że odbija się on od lewej i pra-
wej strony linii brzegowych. W 508 jest dokładnie po 
środku, a korekty wykonywane przez samochód są 
bardzo płynne. System jest aktywny dość długo bez 
naszej ingerencji, nawet jeśli zdejmiemy ręce z kierow-
nicy, czego oczywiście nie powinniśmy robić w ruchu 
drogowym. Ten system półautonomicznej jazdy był 
jednym z lepszych, jakie miałem okazję testować. Przy 
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czym jest opcjonalny, ale kosztuje tylko 1850 zł, żal by było tego nie kliknąć 
w konfiguratorze.

Mamy też całą masę systemów bezpieczeństwa, jak systemy zapobiegające 
wyjechaniu na pobocze, monitorowanie martwego pola, rozpoznawanie 
zmęczenia kierowcy i wspomagania parkowania. W tej kwestii Peugeot 508 
nie odbiega nic od konkurencji z wyższej półki.

Drugim wielkim plusem jest system nagłośnienia Focal. Pierwszy raz spoty-
kam się z fabryczną instalacją Focal w samochodzie, ale samą firmę znam 
dość dobrze z moich zabaw w Car Audio kilkanaście lat temu. W 508 GT 
system Focal jest opcjonalny w tańszych wersjach (3600 zł) i w standar-
dzie w wyższych. Od razu mówię, 3600 to cena promocyjna. Do 508 Focal 
przygotował zestaw złożony z 10 głośników. Mamy dwa zestawy dwudrożne 
w drzwiach przednich i tylnych z wooferami 16 cm i tweeterami z charak-
terystycznymi odwróconymi kopułkami. Ukryte są za metalowymi, bardzo 
ładnymi maskownicami. Dochodzi do tego ślicznie wykończony głośnik 
centralny w desce rozdzielczej oraz 20 cm subwoofer z tyłu samochodu. 
Wszystkie przetworniki napędzane są przez 12-kanałowy wzmacniacz 
hybrydowy o łącznej mocy 515 W.
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Przetworniki użyte w 508 mają być takie same, jak w aftermarketowej naj-
wyższej linii car audio Utopia. Strojenie zestawu miało ponadto trwać prawie 
3 lata. Te trzy lata były owocne, to jeden z lepiej grających samochodów, 
nie tylko w swojej klasie, ale w ogóle. Dzięki dużej liczbie głośników i dużej 
mocy wzmacniacza osiągnięto świetną dynamikę dźwięku. Na pierwsze pole 
wybija się potężny bas, duży subwoofer pokazuje tu swoją moc. Po drugiej 
stronie spektrum mamy lekko metaliczne tony wysokie, których może być 
trochę za dużo, na szczęście mamy możliwość korekty tego parametru. Śro-
dek dźwięku jest bardzo czytelny i właśnie od niego pochodzi dynamika 
dźwięku. Nie trzeszczy i nie drga nawet podczas mocniejszego grania.

Peugeot 508 GT to typowy „francuz” i to nie ten z żartu o niekupowaniu 
samochodów na „ ef”, tylko ten z klimatycznych uliczek Paryża. Jest ładny, 
uroczy, hipstersko-nowoczesny. Ma oczywiście swoje wady, ale o nich 
zapomina się, gdy obserwuje się go, siedząc w ogródku kawiarni z espresso 
w ręku. Został zaprojektowany, żeby robić wrażenie i dokładnie to robi. Ja 
właśnie tego spodziewam się po francuskiej motoryzacji. Należy dodać 
jeszcze, że przyjemnie się prowadzi, ale ja pewnie bym wybrał silnik ben-
zynowy, a nie diesla, którego miałem okazję testować. Diesel miał 180 koni 
mechanicznych i trochę brakowało mu mocy, 225-konna benzyna będzie 
zdecydowanie bardziej pasującym silnikiem do tego nadwozia. Za 180 
tysięcy będziemy mieli ten silnik w opcji wyposażenia GT, w której jest już 
prawie wszystko. To drogo, bo tyle samo kosztuje Volvo S60 lub BMW 3, ale 
to za 508 GT więcej osób ogląda się na ulicy. Tylko ta kamera cofania.
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é

Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majkì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majkì

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majkì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majkí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

Typografia i kolorystyka
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Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

Projektyp

é +

lr

i

p

F

\

U

*

R

f

t

Ë

Í

13

f Szukaj...

Marketing 12

6

13

8

15

19

28

17

Prezentacja firmowa

Księgowość

Design

Firma

Wyjazd do Berlina

Remont mieszkania

Zakupy

Ć

Ć

Ć

Ć

Ć

M

M

M

Prezentacja firmowas8

4

24

Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majk

rì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majk

rì

Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é +

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majk

rì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majk

rí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

r

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

r

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

r

Prezentacja firmowa- j
13:07Nozbe

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

r

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

r

Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

https://nozbe.com/pl/?campaign=iMagazine


NORBERT CAŁA
@norbertcala

Gry i programy 
z App Store

HomeFlash
To dość ciekawa, ale mocno niszowa apli-
kacja dla użytkowników urządzeń Home-
Kit. Służy ona do migania światłami. 
Może się to wydawać dziwne, ale ma 
swój uzasadniony cel. Jeśli mamy spory 
dom, to może się zdarzyć, że kontakt 
z domownikami jest dość utrudniony. Na 
przykład ktoś nas nie słyszy, będąc na 
piętrze, a nie ma telefonu, żeby do niego 
zadzwonić lub ktoś głośno słucha muzyki 
albo suszy włosy w łazience. Dzięki tej 
appce możemy zdalnie zamigać świa-
tłem, żeby zwrócić uwagę danej osoby. 
To miganie możemy spersonalizować, 
dodać np. jakiś kolor migania, jeśli świa-
tło na to pozwala. Możemy też nagrać 
sobie skrót Siri do każdego rodzaju 
migania określonym światłem. Może to 
i niszowa aplikacja, ale uważam, że może 
być bardzo przydatna.

Cena: 4,99 PLN          

Gry i programy z App Store  |  Norbert Cała
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Lecton 
Jeśli lubicie słuchać podcastów i audiobooków, a ciągle 
brakuje Wam nowych treści, to ciekawym miejscem 
będzie Lecton. Znajdziecie w nim ponad 100 cyklicznie 
aktualizowanych audycji, najpopularniejsze polskie pod-
casty, popularne programy telewizyjne w wersji audio, 
blisko 2000 audiobooków po polsku, audioseriale oraz 
lektury szkolne. Niestety, choć za projektem stoi Audio-
teka, to nie wiedzieć czemu, nie wszystkie pozycje z ich 
katalogu są w Lectonie. Aby mieć dostęp do całości, 
musimy wykupić subskrypcję za 19,90 zł, ale sporo treści, 
np. Lektur, można posłuchać za darmo. Zakupu sub-
skrybcji dokonujemy przez stronę internetową. Aplikacja 
jest bardzo ładna i intuicyjna. Ma też wersję dla CarPlay, 
a przecież to właśnie w samochodzie słuchamy podca-
stów i książek najczęściej.

Cena: Gratis     

Pan Paragon  
Aplikacji do katalogowania paragonów jest kilka, ale chyba naj-
lepsza to Pan Paragon. Po co w ogóle katalogować paragony, 
odpowiedź jest prosta: aby mieć gwarancję na np. buty. Zbieranie 
ich w formie papierowej zajmuje miejsce, a dodatkowo para-
gon wydrukowany na termicznym papierze potrafi przestać być 
widoczny przed upływem 24 miesięcy. Aplikacja Pan Paragon robi 
mam cyfrową kopię paragonu. W czasie robienia zdjęcia paragonu 
odczytywana jest kwota zakupu, data oraz nazwa sklepu. Dodat-
kowo paragon przypisywany jest do jednej z grup. Możemy też 
zaznaczyć, ile mamy dni na zwrot danego produktu oraz jaki jest 
okres gwarancji i zrobić zdjęcie produktu. Aplikacja nam przypomni 
powiadomieniem, gdy będzie zbliżał się koniec tego okresu. Oprócz 
tego zachowywana jest oczywiście fotografia paragonu. Taki zestaw 
jest honorowany przez wszystkie sklepy.

Cena: Gratis                
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To jeszcze nie oznacza, że wszystkie te funkcje zobaczymy podczas WWDC, 
a potem podczas debiutu nowych wersji systemów operacyjnych Apple na 
jesieni. Mamy jednak obraz tego, czego możemy się spodziewać.

Czego możemy się 
spodziewać na WWDC 2019?WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Czego możemy się spodziewać na WWDC 2019?  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Przez ostatnie lata dowiadywaliśmy się sporo na temat sprzętu, który 
Apple ma zamiar wypuścić, ale informacji na temat oprogramowa-
nia było niewiele. W tym roku się to zmieniło, bo ktoś chyba uzyskał 
dostęp do wczesnych wersji m.in. iOS i macOS, a to oznacza, że pogrze-
bali trochę w kodzie i znaleźli odniesienia do nowych funkcji. 

31,6-calowy monitor dla profesjonalistów
Apple już dawno temu zapowiedziało pracę nad nowym monitorem „dla 
profesjonalistów”, co prawdopodobnie będzie oznaczało, że będzie strasz-
liwie drogi. Na podstawie wstępnych przecieków wiemy mniej więcej, 
czego możemy się spodziewać w zakresie jego specyfikacji technicznej. 
Może to być monitor o przekątnej 31,6”, o proporcjach 2,17:1 z rozdzielczo-
ścią 6240 × 2880 px. Ming-Chi Kuo twierdzi, że ten monitor będzie pod-
świetlany mini LED-ami.

Mac Pro
Z zapewnień firmy wynika, że w 2019 roku premierę będzie miał następca 
Maca Pro. Niewiele o nim wiemy poza tym, że będzie można go łatwo 
upgrade’ować oraz że będzie modularny. Ostatni przeciek na jego temat 
wygląda na całkowity fake, więc nawet nie będę podsumowywał tego, 
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co tam napisano. Do końca roku mamy jeszcze sporo czasu, ale WWDC 
wydaje się być idealny momentem na sneak peek, bo nie liczę na to, że 
trafi do sklepów w czerwcu czy lipcu. Po cichu mam nadzieję, że się mylę.

16-calowy MacBook Pro
Od paru miesięcy pojawiają się informacje na temat 16-calowego MacBo-
oka Pro i nie jest jasne, czy będzie to zupełnie nowy model, czy następca 
obecnego modelu 15,4-calowego. Nie wiemy też, czy zmiana obejmuje sam 
ekran – teoretycznie może po prostu lepiej wypełniać przestrzeń, w któ-
rej jest zamontowany – czy cały komputer. Jednocześnie nie ma żadnych 
informacji na temat modelu 13-calowego, więc oba scenariusze są teore-
tycznie możliwe.

iOS 13
Lista spodziewanych nowości w iOS 13 jest długa, ale zachęcająca, pomimo 
że nadal brakuje na niej kilku bardzo istotnych rzeczy.
• Apple ma ponownie skupić się na optymalizacji pracy iOS-a oraz na 

wyeliminowaniu bugów (Brawo!). Pojawią się też zmiany w interfejsie, 
w tym nowa animacja multitaskingu i zamykania aplikacji.Dark Mode, 
czyli tryb nocny, oparty o czernie i szarości, ma być dostępny z poziomu 
Centrum Sterowania/Control Centre.

• Testowana jest nowa klawiatura, umożliwiająca przesuwanie palcem po 
klawiszach (zakładam, że w stylu Swype czy SwiftKey).

• Aplikacja Health/Zdrowie zostanie odświeżona, z nowym sposobem 
wyświetlania danych, w tym codziennych aktywności. Pojawi się tam 
również „hearing health”, dokumentujące, jak głośno słuchamy muzyki na 
słuchawkach lub poziom hałasu otoczenia. Poprawione zostanie też śle-
dzenie cyklu menstruacyjnego, dzięki czemu ma być konkurencyjne dla 
aplikacji trzecich.

• Nowa funkcja ma umożliwiać korzystanie z iPada jako drugiego ekranu 
dla Maca, na podobnej zasadzie jak działa Duet Display czy Luna Display. 
Ma być wsparcie również dla Apple Pencil.

• Aplikacja Przypomnienia/Reminders ma zostać odświeżona, dzięki 
czemu będzie konkurencyjna w stosunku do bardziej rozbudowanych 
programów firm trzecich. Nowy ekran główny ma mieć cztery domyślne 
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sekcje, rozłożone w układzie siatki, na które będą składać się zadania do 
zrobienia dzisiaj, wszystkie zadania, zadania ustawione na później i zada-
nia oflagowane. Każda sekcja ma być kolorowana indywidualnie.

• Nowa funkcja w Screen Time ma dać rodzicom kontrolę nad tym, z kim 
dzieci mogą lub nie mogą się kontaktować w wybranych porach dnia. 
Przykładowo, wieczorem mogą mieć możliwość kontaktowania się 
wyłącznie z rodzicami.

• Apple Books ma zostać odświeżone i otrzymać funkcję śledzenia 
postępu oraz nagradzania czytelników (cokolwiek to oznacza).

• iMessage ma otrzymać funkcję podobną do WhatsApp (ostrzegam, że nie 
korzystam z niego), umożliwiającą ustawienie sobie avatara i ksywki oraz 
wybrania, kto je widzi. Ma być też dedykowane menu w widoku konwer-
sacji do wstawiania Animoji i Memoji w formie naklejek.

• Odświeżone Maps/Mapy mają ułatwić ustawianie „frequent locations”, aby 
do nich szybko nawigować. Użytkownik ma też otrzymać możliwość zdefi-
niowania grup z ulubionymi/częstymi lokalizacjami i dodać do nich zdjęcie.

• Find My Friends i Find My iPhone zostaną połączone w jedną aplikację 
(nazwa kodowa „GreenTorch”). Do tego mają pojawić się fizyczne beacony 
w stylu Tile, aby śledzić inne przedmioty (np. klucze do domu).

• Mail zostanie uaktualniony o funkcje wyciszania poszczególnych wątków, 
blokowania maili od wybranych kontaktów i uprości zarządzanie folderami.

• Nowy systemowy tryb Sleep będzie powiązany z zakładką Bed-
time w Zegarku/Clock. Ma być bardziej rozbudowany i integrować 
się z przyszłymi urządzeniami monitorującym sen (np. Apple Watch). 
Tryb Sleep, po włączeniu z Centrum Sterowania, ma włączać Do Not 
Disturb/Nie Przeszkadzaj, ściemnić ekran blokady i wyciszyć wszystkie 
powiadomienia.

• Odświeżona aplikacja Home ma wspierać kamery bezpieczeństwa 
i odtwarzanie nagrań z nich.
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• HomePod ma otrzymać wsparcie dla rozpoznawania głosów innych 
domowników.

• Share Sheet ma zostać lepiej zorganizowany i będzie sugerował, komu co 
wysłać, na podstawie częstości interakcji z danym użytkownikiem.

• Apple obecnie testuje menedżer pobrań dla Safari, aby mieć dostęp do 
pobranych plików bezpośrednio z przeglądarki. Dodatkowo, Files ma 
lepiej współpracować z aplikacjami trzecimi (np. Dropbox).

• iPad ma otrzymać kilka unikalnych funkcji, w tym uaktualniony interfejs 
dla multitasktingu, poprawiony ekran domowy i możliwość przełączania 
się do różnych wersji danej aplikacji (Ciekawe, czy chodzi tutaj o możli-
wość uruchomienia więcej niż jednej instancji aplikacji, czy wrócenie do 
starszych wersji samej aplikacji?).

• Apple ma poprawić wsparcie dla aparatów słuchowych, a ustawienia 
Accessibility/Dostępności znajdować się będą na głównym ekranie 
aplikacji Ustawienia.

• iOS ma w końcu zyskać dedykowany gest do cofania ostatniej wykonanej 
akcji. iOS na iPhone’ach wspiera cofanie jedynie poprzez potrząśnięcie 
urządzenia, a na iPadzie możemy dodatkowo skorzystać z przycisku na 
klawiaturze, pod warunkiem, że ta jest wysunięta. Nowy gest ma opierać 
się o pacnięcie trzema palcami w miejsce, gdzie znajduje się klawiatura, 
a przesunięcie trzech palców w lewo cofa, zaś w prawo przywraca zmiany.

• W końcu ma zostać udostępniona możliwość zarządzania fontami 
przez użytkowników.

• Informacja o zmianie poziomu głośności urządzenia ma zostać rozwią-
zana zdecydowanie dyskretniej.

• Safari na iPadzie będzie domyślnie wymuszało ładowanie stron deskto-
powych, co dotychczas można było wymusić ręcznie. To będzie miało 
szczególne znaczenie na użytkowników modeli 12,9-calowych.
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macOS 10.15
W tym roku macOS przejdzie sporo zmian, które mnie trochę przerażają. 
Poruszałem ten temat już niejednokrotnie, więc nie będę się tutaj powta-
rzał, ale po prostu boję się, że zepsują mi mój ulubiony system operacyjny. 
Ciekawy jestem natomiast, jak Marzipan poradzi sobie z obsługą gier 
z Apple Arcade na macOS-ie. Umówmy się, że nawet gry, które zostały 
przepisane dla Maca, nie działają w połowie tak sprawnie, jak wersje 
Windowsowe.

• Marzipan, czyli możliwość uruchamiania aplikacji iOS-wych (a konkretnie 
iPadowych) na macOS. W praktyce deweloper będzie nadal wypuszczał 
dwie wersje swoich aplikacji, ale będą one współdzieliły większość kodu. 
W 2020 roku ma pojawić się też wsparcie dla aplikacji iPhone’owych, 
a w 2021 Apple ponoć chce wprowadzić opcję łączenia aplikacji na iPho-
ne’y, iPady i Maki w pojedynczy plik binarny. Docelowo wszystkie App 
Story mają być połączone w jeden.

• Apple planuje przenieść (zmarzipanifikować) kilka swoich aplikacji: Pod-
casts i jedna aplikacja zastępująca Find My iPhone i Find My Friends.

• Nowa aplikacja Music, napisana dla macOS.

• macOS ma otrzymać wsparcie dla Screen Time, efektów i naklejek dla 
Wiadomości/Messages, integrację z Siri Shortcuts, nową aplikację Przypo-
mnienia/Reminders i uaktualnione Apple Books.

• Lista nowości dla watchOS 6

• Apple ma dodać App Store bezpośrednio do Apple Watcha, aby móc 
pobierać nowe aplikacje na zegarku.

• Aplikacja Voice Memos ma trafić na Apple Watcha, aby móc nagrywać 
notatki głosowe bezpośrednio z zegarka.

• Memoji i Animoji mają być dostępnie i synchronizować się z tymi utwo-
rzonymi na iPhonie.
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• Apple Books ma trafić na Apple Watcha, aby umożliwić odsłuch 
audiobooków.

• Nowa aplikacja: kalkulator.

• Nowa aplikacja: Doses, do przypominania, kiedy brać lekarstwa.

• Nowa aplikacja: Cycles, do monitorowania cyklu menstruacyjnego.

• Tarcze mają otrzymać więcej Komplikacji, które będą wyświetlały jeszcze 
więcej informacji, w tym status słuchanych audiobooków, stanu baterii 
aparatów słuchowych, pomiarów hałasu oraz danych o deszczu.

• Planowane są nowe tarcze. „Gradient” ma tworzyć gradient na podsta-
wie wybranego przez użytkownika koloru. Mają też być dwie nowe tarcze 
„X-Large”, które wyświetlają ogromne numery w różnych fontach i kolorach. 
„California” ma przypominać tradycyjne tarcze z zegarków mechanicznych 
i mieszać rzymskie cyfry z arabskimi. „Solar Analog” ma przypominać zegar 
słoneczny, a „Infograph Subdial” ma umożliwiać wyświetlanie większej ilości 
danych z Komplikacji, np. pogodę lub dane giełdowe.

Potencjalnie najciekawsze WWDC od wielu lat
Obawy mam ogromne, ale jednocześnie jestem szalenie ciekawy, co Apple 
pokaże na scenie i w kolejnych dniach trwania WWDC 2019. Marzipan może 
wiele popsuć, ale prawdopodobnie, przy odpowiedniej dbałości dewelo-
perów, przeportowane aplikacje z iOS-a będą zachowywały się w bardzo 
zbliżony sposób do natywnych, napisanych wyłącznie dla macOS. Drugim 
tematem, który mnie interesuje, to potencjalne określenie dokąd Apple 
zmierza, na podstawie tego, co zaprezentują. Czy zobaczymy w końcu Maki 
z dotykowymi ekranami? A może komputer z macOS, przypominający Sur-
face Pro? Czy iOS i macOS zaczną powoli się łączyć, wbrew zapewnieniom 
Craiga Federighi, że tak się nie stanie? Przyszłość może być bardzo ciekawa 
i zupełnie inna niż ta, której sami oczekujemy. WWDC ma szansę rzucić 
światło na kilka tematów. Oczywiście, to jaka ta przyszłość się okaże, może 
być skrajnie różne od tego, co chce każdy z nas, więc zakładam, że dyskusja 
na ten temat będzie wrzała długo.
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Systemy ERP i CRM są niezwykle przydatne w przedsiębiorstwach, 
pozwalają bowiem na kontrolę biznesu i usprawniają przepływ 
informacji. Systemy te są jednak kosztowne, a przy tym mają często 
niezbyt intuicyjny interfejs. W wielu firmach zarządzenie przy 
pomocy Excela się sprawdza, a dzięki Office 365 Business Premium 
może być zarówno nowoczesne, jak i bardzo wydajne.

Office 365 Business Premium 
– kompleksowe rozwiązanie
dla małej i średniej firmyPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

Office 365 Business Premium – kompleksowe rozwiązanie dla małej i średniej firmy  |  Paweł Okopień
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Czym jest Office 365 Business Premium? To nic innego jak pakiet Micro-
soft Office z dodatkowymi aplikacjami i funkcjami stworzonymi z myślą 
o małych i średnich firmach. Wszystko w cenie 10,50 euro za użytkow-
nika/miesięcznie (przy rocznym zobowiązaniu). Co otrzymujemy w tym 
pakiecie? Wszystkie standardowe aplikacje Office 365 (w tym Outlook), 
wraz z wersjami mobilnymi i dostępem online. Dostaniemy również 1 TB 
przestrzeni w chmurze OneDrive oraz hosting poczty o rozmiarze 50 GB.

Office 365 Business Premium to także dostęp do Microsoft Teams, czyli 
aplikacji pozwalającej na wygodną koordynację pracy zespołowej. Teams 
jest konkurentem dla Slacka, umożliwiającym wygodne czaty grupowe. 
Jeśli Wasza firma nie korzysta z takiego narzędzia, to zdecydowanie 
warto spróbować, bo znacznie usprawnia komunikację w zespołach. 
Innym elementem ułatwiającym komunikację w firmie jest SharePoint 
– czyli inteligentny intranet. Platforma pozwalająca na stworzenie bazy 
wiedzy dla naszych pracowników, miejsca z dostępem do najważniej-
szych informacji o firmie czy zarządzaniem procesami w organizacji.

Fantastycznym rozwiązaniem w ramach tego pakietu dla wielu firm 
okaże się aplikacja Microsoft Bookings. To wygodne narzędzie do 
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zarządzania rezerwacjami – na przykład w salo-
nie fryzjerskim, zakładzie mechanicznym, 
u stomatologa czy nawet spotkań z klientami 
w firmie handlowej. Office 365 Business Pre-
mium to także dostęp do wideokonferencji 
w jakości HD (nawet do 250 osób!), zaawanso-
wane zarządzanie relacjami z klientami dzięki 
Outlook Customer Manager oraz narzędzia 
zapewniające ochronę danych i użytkowników 
pakietu. Osoby korzystające z Office 365 Busi-
ness Premium mogą liczyć na pomoc techniczną 
przez telefon i internet 24/7.

W wielu firmach Office 365 Business Premium 
będzie kompletem narzędzi, który jest w stanie 

pozwolić na sprawne funkcjonowanie biz-
nesu. Same podstawowe programy wcho-
dzące w skład pakietu Office 365 to kombajny, 
dające nam możliwość tworzenia różnorod-
nych materiałów tekstowych, prezentacji oraz 
dokonywania zaawansowanych kalkulacji. 
Dzięki Teams poszczególne zespoły w firmie 
mogą swobodnie wymieniać myśli, a dzięki 
Outlook Customer Manager możemy mieć 
stały wgląd w relacje z klientami. Microsoft 
Bookings pomoże nam zarządzać terminarzem 
spotkań oraz wykonywanych usług, Microsoft 
Planner pozwala zarządzać zadaniami. Jest 
tego naprawdę dużo. Jednocześnie wszystko 
w spójnym interfejsie, doskonale znanym 
użytkownikom pakietu Office. Wdrażając więc 
nowe elementy, nie poniesiemy dodatkowych 
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kosztów na szkolenie, ani też użytkownicy nie będą tracić czasu na przy-
zwyczajanie się do zupełnie nieznanego środowiska. W dodatku, w skali 
miesiąca to niecałe dodatkowe 2 euro za użytkownika względem stan-
dardowego pakietu Office dla biznesu. 

Dobre rozwiązania, to proste rozwiązania. A choć pakiet Office 365 jest 
pełen zaawansowanych narzędzi, to wciąż w swej podstawowej warstwie 
jest prosty i przyjazny użytkownikowi. Dlatego jeśli Wasza firma rośnie 
i szukacie nowych rozwiązań, pozwalających na efektywne zarządzanie 
i komunikację, sięgnijcie po narzędzia, które są znane i przystępne – jak 
właśnie Office 365 Business Premium. To może być znacząca oszczęd-
ność względem dodatkowych usług i aplikacji, a także znaczące uspraw-
nienie biznesowej codzienności.
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Tematyka zombie jest stale eksploatowana w grach. Wydawać by 
się mogło, że niewiele nowego można już tu zaproponować – Bend 
Studio postanowiło zepchnąć żywe trupy na drugi plan, czyniąc je 
jedynie tłem dla właściwej fabuły.

Days Gone 
– zombie i inne potworyPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Days Gone – zombie i inne potwory  |  Paweł Hać
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Days Gone od samego początku przypomina mi The Walking Dead, ale nie 
to serialowe, które szybko przestało mieć jakikolwiek związek z orygina-
łem, ale komiksowe. Tam zombie bardzo szybko przestały pełnić w historii 
główną rolę – ludzie, którym udało się przetrwać epidemię, nauczyli się 
żyć w nowej rzeczywistości, oswajając się z myślą, że mało gdzie jest już 
bezpiecznie, a niechcące umrzeć zwłoki hasają po świecie. W Days Gone 
jest podobnie: akcja dzieje się ponad dwa lata po tym, gdy na świecie 
pojawiły się zombie, a więc w momencie, gdy przetrwali tylko ci ludzie, 
którzy potrafili się dostosować. Deacon, czyli główny bohater, nie należy 
ani do świętych, ani też do przesadnie delikatnych osób, był członkiem 
gangu motocyklowego, obecnie też przemierza świat na dwóch kółkach, 
wykonując różne zlecenia dla obozów i znajomych osób. Taki Geralt, tylko 
na motocyklu i z deską nabijaną gwoździami zamiast srebrnego miecza. 
Twórcy postanowili stworzyć kolejną grę z otwartym światem, elementami 
survivalu i RPG, i choć w tym połączeniu nie ma niczego oryginalnego, 
to działa ono bardzo dobrze. Prócz kilku lepszych i gorszych mechanik 
dochodzi bowiem bardzo dobrze napisana historia, sposób jej opowiedze-
nia oraz świrusy (jak w Days Gone określane są zombie), będące najbardziej 
nieprzewidywalnym elementem rozgrywki.
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W grach z otwartym światem charakter 
bohatera często się rozmywa, bo na pierw-
szy plan wychodzą mechaniki rozgrywki, 
wykorzystywane w kolejnych, powtarzalnych 
zadaniach pobocznych. Choć w Days Gone 
ich nie brakuje, to Deacon St John zdecy-
dowanie zapada w pamięć – to gra o nim, 
a nie o wyrzynaniu jego rękami hord zombie 
i innych oponentów. Bohater daje się poznać 
nie tylko jako bezwzględny morderca, zabi-
jający na zlecenie ludzi, ale też jako troskliwy 
przyjaciel czy kochający mąż. Co więcej, 
widać też jego emocje – podczas rozmów ze 
zleceniodawcami jest stanowczy i zdystan-
sowany, odnajdując zaginione osoby, traktuje 
je bardzo delikatnie i z troską, podczas gdy 
w relacjach z Boozerem, czyli najbliższym 
przyjacielem, otwarcie mówi o swoich oba-
wach. W pamięć szczególnie zapadły mi dwie 
sytuacje, obie mające miejsce w pierwszych 
godzinach gry. Podczas rozmowy z jednym 
z przywódców obozu został zapytany o to, 
dlaczego Boozer nie pojawia się już nigdzie 
– Deacon nie wyjawia wtedy dokładnie 
powodu, by rozmówca nie dowiedział się 
o jego ówczesnym osłabieniu, a tym samym 
by nie prowokować go do ataku na ich kry-
jówkę. Równie mocne było pierwsze spo-
tkanie ze świrusami: im bliżej nich znajduje 
się bohater, tym bardziej łamie się mu głos, 
a serce zaczyna bić coraz głośniej. Facet jest 
niesamowicie odważny, w końcu zapuszcza 
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się w obszary pełne potworów, mogących rozszarpać go w kilka chwil 
i wypala ich gniazda. Jednocześnie pozostaje tylko człowiekiem, odczuwa-
jącym strach, ale starającym się go opanować. Pamięta też stale o swojej 
żonie, którą utracił w dniu wybuchu epidemii – wierzy, że żyje i stara się 
wykorzystać każdą poszlakę, by dowiedzieć się, co się z nią stało.

Rozwój fabuły w Days Gone jest dość nietypowy, bo wykonując zadania, 
czynimy postęp w kilku wątkach jednocześnie. Każde zadanie ma pasek 
postępu, który wraz z wypełnianiem się odblokowuje nowe receptury, 
malowania czy przedmioty. Ma to sens, bo fabularnie wydarzenia są 
ze sobą często powiązane. Misje poboczne są już bardziej powtarzalne 
i wpływają przede wszystkim na świat – wypalanie gniazd sprawia, że 
w danym rejonie jest mniej świrusów, oczyszczanie placówek NERO powo-
duje, że zyskujemy nowe bazy wypadowe, a odbijanie obozów bandy-
tów pozwala uwidocznić na mapie nowe miejsca. Poboczne aktywności 
pozwalają też zdobyć zaufanie przywódców obozów, co przekłada się na 
odblokowywanie lepszych broni czy modyfikacji motocykla – dla obozów 
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możemy więc polować, ale też zbierać uszy zabitych świrusów. Ponadto 
każdy obóz ma własny portfel, więc zarabiając w jednym z nich, nie 
możemy tych pieniędzy wykorzystać w innym miejscu. Jest to uzasadnione 
– pieniądze jako takie przestały funkcjonować, więc liczy się jedynie to, jak 
przyczyniamy się do przetrwania innych osób.

Do poruszania się po całkiem rozległym świecie służy motocykl. Po jed-
nym z pierwszych wydarzeń w grze tracimy wszystko mającą maszynę 
i musimy przerzucić się na dużo uboższy model, który z czasem rozbudo-
wujemy. Ulepszeń jest kilka, od poprawienia przyspieszenia czy wytrzy-
małości, przez dorzucenie nitro, po powiększenie sakw i baku. Ten ostatni 
zasługuje na trochę więcej uwagi, bo do jazdy motocyklem potrzebne 
jest paliwo. Kończy się ono wyjątkowo szybko, a uzupełnianie go wymaga 
płacenia mechanikom w obozach (co się raczej nie opłaca), można je też 
znaleźć na opuszczonych stacjach i w kanistrach. Początkowo mnie to iry-
towało, bo gry nie przyzwyczajają do pamiętania o takich rzeczach, jednak 
niedługo później zaczął mi się podobać motyw szukania paliwa w porzu-
conych i pełnych świrusów miejscach. Co więcej, podczas zadań fabu-
larnych spalanie motocykla spada do zera i kończymy misję z dokładnie 
tym samym poziomem paliwa, co przed jej rozpoczęciem. To również jest 
nielogiczne, ale rozsądne, bo gra nie uprzedza mnie na przykład o długim 
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pościgu, sugerując zatankowanie uprzednio motocykla do pełna. Pojazd 
może się też zepsuć, naprawiamy go za pomocą znajdowanego złomu 
– tu akurat jest już mniej interesująco, bo póki nie przywalimy w coś lub 
w kogoś, nie mamy się o co martwić. Fizyka jazdy jest bardzo dobra, choć 
wymaga odrobiny rozsądku. Pędzenie na pełnym gazie po krętych, leśnych 
ścieżkach nie kończy się dobrze, warto zwolnić bądź wręcz toczyć się po 
drogach, by uniknąć niepotrzebnych kolizji.

Oprócz paliwa zbieramy też mnóstwo innych przedmiotów. Znalezione 
kije baseballowe lub sztachety można wykorzystać jako broń białą, ale 
po znalezieniu odpowiedniego projektu, Deacon uczy się też ulepszać 
przedmioty, choćby nabijając deski gwoździami czy dodając do broni pal-
nej zużywające się tłumiki. Mechanika wytwarzania przedmiotów świetnie 
pasuje do świata gry, odrobinę przeszkadzało mi jednak to, że surow-
ców jest zdecydowanie zbyt dużo i praktycznie przez cały czas miałem 
w ekwipunku tyle wszystkich przedmiotów, ile tylko mogłem unieść. Dość 
dziwnie działa też broń biała – ta wytworzona przez Deacona zawsze jest 
trwalsza i zadaje większe obrażenia niż znajdowana po drodze. Dochodzi 
do komicznych sytuacji, w których znaleziona siekiera rozlatuje się po roz-
płataniu głów pięciu świrusów, podczas gdy noga od stołu z kilkoma gwoź-
dziami pozwoli pozbyć się przynajmniej kilku oponentów więcej.
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W Days Gone rozwój bohatera nie pełni bardzo istotnej roli. Owszem, 
możemy poprawić zdrowie, wytrzymałość lub zdolność spowalniania czasu 
podczas celowania, bohater może nabyć też kilka dodatkowych zdolno-
ści, nauczyć się lepiej strzelać czy odzyskiwać bełty z kuszy, ale elementy 
te nie mają aż tak dużego wpływu na rozgrywkę. Ponadto prócz broni nie 
zmienimy też wyposażenia Deacona (koniec ze skarpetami dającymi +5 do 
prędkości poruszania się). W to po prostu trzeba się nauczyć grać, co bar-
dzo mi odpowiada – gra nie stawia sztucznych barier w postaci zawyżonego 
poziomu przeciwników, owszem, nie wszędzie sobie od razu poradzimy, ale 
wynika to bardziej z dostępnego uzbrojenia i umiejętności wytwarzania 
przedmiotów przez Deacona niż ze zbyt krótkiego grindu. Świetnym przy-
kładem rzeczy, której trzeba się nauczyć, jest walka. Wydawać by się mogło, 
że w trzecioosobowym strzelaniu do opanowania jest stosunkowo niewiele 
rzeczy: ot, chowanie się za osłoną, wychylenie się, gdy przeciwnik przełado-
wuje broń i ustrzelenie go celną serią. Tutaj tak się nie da, bo jako taki sys-
tem osłon nie istnieje, amunicji jest mało, a broń wraz z odległością staje się 
coraz mniej skuteczna. Walka to jeden z tych elementów, w których widać, 
jak bardzo twórcom zależało na jakości. Deacon może chować się za prze-
szkodami, ale te nie zawsze w pełni go osłaniają i przeciwnicy są w stanie to 
wykorzystać, zwłaszcza gdy znajdują się wyżej. Oponenci zazwyczaj starają 
się flankować i szarżować, jeśli mają przy sobie tylko broń białą, nie atakują 
też wszyscy naraz. Jeśli mamy szansę, warto się skradać, a do otwartej walki 
dopuszczać dopiero po przerzedzeniu szeregów wroga i znalezieniu sobie 

GRY 167



dogodnej pozycji, bo dystans ma duże znaczenie. Broń krótka z daleka jest 
mało skuteczna, przeciwnicy są w stanie przetrwać kilka trafień z dużej 
odległości. Karabiny sprawdzają się lepiej, ale wciąż różnica jest odczu-
walna. Nie wszystko jednak działa tak, jak powinno, bo przeciwnicy zacho-
wują się momentami jak ostatni idioci, choćby chowając się po tej stronie 
osłony, którą akurat ostrzeliwuje Deacon (nawet jeśli pozostali kompani sie-
dzą po drugiej stronie dokładnie tego samego murku). Ponadto nie kończy 
się im amunicja – nie da się więc wziąć wroga na przeczekanie i sprowoko-
wać do walki w zwarciu. Co więcej, samemu trzeba przez to posiłkować się 
znajdowaną bronią, która może być gorszej jakości niż nasza, ale jest przy-
najmniej do niej amunicja.

Są też walki z bossami, ale ci są dość dziwni. Jednym z pierwszych jest… 
niedźwiedź. Czeka przy pozostawionym podczas zadania motocyklu i nie 
odstępuje go na krok, trzeba go zabić, by móc kontynuować zadanie, choć 
fabularnie bardziej uzasadnione byłoby wywabienie go gdzieś daleko (a da 
się to zrobić) i ucieczka bez walki. Są też hordy i te sprawiają już dużo lepsze 
wrażenie. To nic innego jak zombie, tylko w dużej liczbie. Bardzo dużej, bo 
może być ich nawet kilkaset. Horda działa jak jeden organizm, porusza się 
w tym samym kierunku i kiedy tylko zauważy Deacona, zaczyna go ścigać, 
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zalewając otoczenie. Skojarzenia z World War Z są jak najbardziej na miej-
scu, tyle że świrusy są wolniejsze. Początkowo hordy są śmiertelnie niebez-
pieczne i nie ma szans, by ze starcia z nimi wyjść cało. Z czasem zbieramy 
jednak na tyle dobry sprzęt, że możemy podjąć się walki, a uczucie towarzy-
szące wybiciu pierwszego stada jest tego warte. Zwłaszcza że przed hordą 
nie sposób uciec pieszo, bo świrusy wchodzą na dachy, przeskakują prze-
szkody i pchają się dosłownie ze wszystkich stron, by dopaść Deacona.

Kolejnym istotnym elementem gry jest skradanie się, sprawdzające się 
zarówno w przypadku ludzi, jak i świrusów, choć do każdej z tych grup trzeba 
podejść inaczej. Ludzie poruszają się po mniej więcej tych samych ścieżkach, 

reagują na ciała zabitych (nie można ich przenosić) i wołają wsparcie. Świ-
rusy się już tak nie komunikują (chyba że trafimy na takiego, który wydziera 
się po zobaczeniu nas), ale za to poruszają się w sposób bardzo chaotyczny, 
nieoczekiwanie zmieniają kierunek, stąd też ciężej się do nich zakraść i zabić 
po cichu. Deacon może ukrywać się w wysokiej trawie i krzakach, jednak nie 
do końca wiadomo, kiedy przeciwnicy nas widzą, a kiedy nie (jest co prawda 
wskaźnik, ale nie gwarantuje stuprocentowej niewidoczności) – przypomina 
mi to skradanie w Metal Gear Solid 5, tam również widoczność bohatera nie 
była jednoznacznie sygnalizowana. Ponadto przeciwnicy potrafią zauważyć 
Deacona, przechodząc niedaleko niego, skradanie się jest przez to szybsze, 
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wymaga większej mobilności i pewnego prze-
mieszczania się z jednego ukrycia do drugiego.

Każdy exclusive na Playstation 4 wygląda przy-
najmniej bardzo dobrze i nie inaczej jest z Days 
Gone. Gra wygląda genialnie, zwłaszcza gdy 
dopiero co przestał padać deszcz bądź zacho-
dzi słońce, ale utrzymuje dobry poziom gra-
ficzny przez cały czas. Widać naprawdę dużo 
detali otoczenia, choć widać mocną powta-
rzalność modeli porzuconych samochodów 
i budynków. To zresztą nie jedyny element, 
który wskazuje na braki w budżecie i warsz-
tacie (wszak Bend Studio nigdy wcześniej nie 
stworzyło porównywalnie dużego tytułu). 
Twórcy nie przewidzieli sytuacji, w której pro-
wadząc z kimś rozmowę przez radio, mogę do 
tej osoby dojechać w trakcie trwania dialogu. 
Okazuje się wtedy, że postać siedzi jak słup, 
podczas gdy Deacon prowadzi z nią żywiołową 
konwersację, oczywiście cały czas tak, jakby 
nie stali metr od siebie. Są też dziury logiczne, 
i to stworzone z pełną premedytacją twórców. 
Od jednego z dowódców obozów dostajemy 
zlecenie zbadania pewnego obszaru i odna-
lezienia kogoś. Po przybyciu na miejsce i spo-
tkaniu tej osoby, okazuje się, że przebywa ona 
w takich warunkach i zachowuje się tak, jakby 
apokalipsa dopiero co nastąpiła (a minęły od 
niej ponad dwa lata). Po przywiezieniu jej do 
obozu jest witana, jakby faktycznie długo jej 
nie było, sporo rzeczy się od tego czasu wyda-
rzyło i… tyle. Nic tu się nie klei, kompletnie. Są 
też głupoty pokroju niezniszczalnych kombine-
zonów członków organizacji NERO (badającej 
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świrusy i przyczyny katastrofy) – nie możemy w żaden sposób zabić ani 
obezwładnić nikogo, kto je nosi. Naprawdę są lepsze sposoby zmuszania 
gracza do skradania się niż tak bzdurne chwyty, zwłaszcza że takie kombine-
zony można znaleźć w opuszczonych bazach, a Deacon nie pali się jakoś, by 
je nosić (ponadto członkowie NERO uciekają przed świrusami aż miło i wtedy 
ich żółte wdzianka już ich nie chronią). Do tego dochodzą mniejsze lub więk-
sze błędy techniczne, takie jak zacinający się na obiektach przeciwnicy, nagle 
ślepnący oponenci czy horda, która znienacka pojawia się dokładnie w miej-
scu, w którym stoi Deacon (co kończy się niemal natychmiastową śmiercią), 
a także liczne ekrany ładowania, zarówno pomiędzy zadaniami, jak i w ich 
trakcie. Tego Bend Studio niestety nie udźwignęło – na nic zdało się odkła-
danie daty premiery, bo rażące (choć rzadko występujące) błędy przeniknęły 
do finalnej wersji.

Nie czekałem na Days Gone. Od pokazania pierwszej zapowiedzi minęły 
trzy lata i o ile początkowo gra mnie zainteresowała, to zwyczajnie nie 
wierzyłem, że po takim czasie dostaniemy wyróżniający się czymś produkt. 
Tymczasem historia Deacona St Johna okazała się niezwykle wciągająca, 
a towarzyszące jej przemierzanie świata na motocyklu oraz walka ze świ-
rusami i innymi potworami nie nużyły ani przez chwilę. Tak, wiele rzeczy 
można było zrobić lepiej, mogło też być straszniej, bo gra niespecjalnie 
przeraża. Nawet z tymi błędami wciągnąłem się jednak bardzo, bo choć 
tematyka zombie jest bardzo wyeksploatowana, to tutaj żywe trupy ode-
grały jedynie drugoplanową rolę.
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Przełącz macOS 
w tryb 64-bitMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Nieco ponad rok temu na łamach iMagazine pisałem Wam, 
jak sprawdzić, które aplikacje przestaną działać w macOS 10.14. 
Spodziewaliśmy się, że już w tej aktualizacji Apple przestanie 
całkowicie wspierać aplikacje 32-bitowe, jednak okazało się, że 
postanowili wstrzymać się z tą decyzją do następnej aktualizacji.

Przełącz macOS w tryb 64-bit  |  Maciej Skrzypczak

Jak pisałem wtedy, Monitor aktywności pozwala rozróżnić, czy dana 
aplikacja działa w 32- czy 64-bitowym środowisku. Od 31 stycznia 
2019 roku Apple przyjmuje do Mac App Store tylko aplikacje wspiera-
jące 64-bitowy tryb. Jednak pewnie sporo z Was korzysta z programów 
spoza MAS, warto byłoby więc sprawdzić, czy będzie można bezpiecznie 
przenieść się na nowy system. Można to zrobić „starą” metodą z wyko-
rzystaniem Monitora aktywności, ale macOS 10.14 umożliwia również 
przełączenie systemu w tryb wyłącznie 64-bitowy. Jeśli nie boicie się 
używać Terminala, to poniżej podaję kroki, jakie należy wykonać.
1. Wyłączamy Maca.
2. Włączamy go i przytrzymujemy od razu klawisze Cmd+R. W ten sposób 

uruchomimy tryb przywracania.
3.  Tamże włączamy Terminal.
4. Wpisujemy i zatwierdzamy tę komendę: nvram boot-args="-no32exec"
5. Restartujemy Maca, żeby przełączyć się do normalnego trybu.

Od tego momentu nasz Mac będzie obsługiwał tylko 64-bitowe aplika-
cje. Te 32- w ogóle się nie uruchomią. Dzięki temu możemy „w praniu” 
sprawdzić, czy będzie nam brakowało jakichś aplikacji. Zapewne zwy-
kłemu użytkownikowi taka wiedza nie będzie potrzebna, ale np. progra-
mistom może się przydać.

Oczywiście dobrze byłoby wiedzieć, co zrobić, żeby cofnąć zmiany. 
W takim wypadku powtarzamy powyższe punkty z tym, że w 4. wpisu-
jemy i zatwierdzamy to polecenie: nvram boot-args=""

Źródło: 
The Mac Observer

PORADY 173

https://twitter.com/mcskrzypczak
https://www.macobserver.com/tips/how-to/force-mac-64-bit-mode/


Zmiana interwału minut 
w niektórych aplikacjachMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Czasem triki, które już od dawien dawna są w iOS, wychodzą na 
jaw po długim czasie. Być może sami znaliście je, używaliście i było 
dla Was oczywiste, że są. A jednak okazuje się, że większość osób 
o nich nie słyszała.

Zmiana interwału minut w niektórych aplikacjach  |  Maciej Skrzypczak

Kiedy dodajemy do niego wydarzenie i przechodzimy do ustawie-
nia czasu, domyślnie możemy wybierać minuty w interwale co 5:

Wydaje mi się, że podobnie wygląda sytuacja z trikiem, który chcę Wam 
przedstawić. Istnieje już od dawna w iOS, sam z niego nieraz korzysta-
łem, ale ostatnio widziałem na Twitterze, jak kilka osób go „odkryło”, 
a jeszcze więcej było zaskoczonych jego istnieniem.

O co chodzi?
O zmianę interwału minut w niektórych aplikacjach. Weźmy za przykład 
systemowy Kalendarz. 
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Żeby znowu wrócić do 5-minutowych odstępów, musimy powtórzyć tę 
samą czynność. 

Tak jak jednak napisałem, trik ten nie działa w każdej aplikacji, gdzie do 
dyspozycji mamy wybór czasu. Działa we wspomnianym Kalendarzu, 
Fantastical, ale nie działa już w Przypomnieniach czy budziku.

Gdybyśmy jednak potrzebowali podać bardziej dokładny czas, 
wystarczy, że dwa razy tapniemy kółko z minutami, żeby zmienić 
ich interwał co 1 minutę:
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Na łamach iMagazine popełniłem już wiele tekstów o podążaniu za 
marzeniami. Jedne były bardziej, inne mniej udane. Potrafiły niektórych 
nieźle zdenerwować. Bo widzicie, nie da się być obojętnym, jeśli chce 
się dokonać jakiejkolwiek zmiany. No dobra, powiecie: A co, jeśli ja 
żadnej zmiany na nikim i niczym nie chcę dokonywać?

Kreatorzy marzeńKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Kreatorzy marzeń  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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A
A czego chcesz? Skoczyć na spadochronie, obudzić się i mieć te kilka 
godzin, aby dokończyć lekturę dawno zaczętej książki, a może skrajnie 
się zmęczyć i wytarzać w błocie podczas przełajowego Runmageddonu. 
Wszyscy o czymś marzymy albo mówiąc bardziej przyziemnie: Każdy 
z nas ma coś takiego, o czym myśl nie pozwala mu zasnąć. Raz jest to 
radość z niedawno nabytego obiektywu, którego chcielibyśmy używać 
tak, jak robią to nasi mistrzowie. Innym razem smutek, bo ukochana 
pięćdziesiątka dokończyła żywota, tłukąc się w akcji.

Codzienność stawia przed nami niezliczoną gamę sytuacji, westchnień, 
kadrów, wobec których nie pozostajemy obojętni, choćbyśmy nie wiem 
jak bardzo się starali. Bo widzicie, współtworząc ten świat, poprzez bycie 
jego częścią, gdzieś tam głęboko w nas drzemie ta sama chęć i potrzeba 
sprawczości. Posiadania czegoś swojego. Zbudowania czegoś. Potem znisz-
czenia i stworzenia na nowo, lepiej. Wszyscy jesteśmy kreatorami, którzy 
próbują dopasować ten świat do tego, co inni nazywają szczęściem.

Wszystko zaczyna się po godzinach
Trzeba sobie powiedzieć wprost: To, co lubimy robić, w dziewięćdzie-
sięciu procentach przypadków zaczynamy robić „po godzinach”. Bajki 
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słabych trenerów motywacyjnych o tym, że dzień po rzuceniu etatu 
wyrośnie przed nami góra złota, niczym Arka przed Indianą Jonesem 
– to mrzonka. Wie o tym Marcin Pietraszko, manager w międzynarodo-
wej korporacji, który właśnie po godzinach zaczął rozwijać swój projekt 
Poland In The Lens i akcję #fotozakręceni. Dziś jest to ponad dziesięć 
tysięcy osób pozytywnie zakręconych na punkcie fotografii. Prawdziwa 
społeczność. Marcin Pietraszko chwyta to, co, jak sam mówi: „Wykre-
owała dla nas Natura”. Okiem obiektywu, ale przede wszystkim – wła-
snym, bo przecież obiektyw to jedynie jego przedłużenie.

Warto nie być biernym, będąc współtwórcą rzeczywistości, w której 
przyszło nam żyć. Chwytać to, co nieustannie kreuje dla nas życie. 
Codzienność. Kreować po swojemu jej odcienie. I jasne – milion razy nie 
zachowamy wystarczającej ostrości – uważności – na tym, co rzeczy-
wiście było istotne, ulegając chwilowej błyskotce czy światłocieniom. 
Spójrz jednak na to, czym dysponujesz. Sporo czytelników iMagazine 
– możliwe, że także Ty – używa urządzeń Apple z jednego powodu: 
Pozwalają nam działać, a nie ograniczają tych działań. Apple to jed-
nak nie jedyna marka, która wierzy, że technologia jest przedłużeniem 
naszego „chcę”, zmieniającym je w dumne: „Zrobiłem to!”

Synergia tego, co masz
Cymes polega na tym, aby wykorzystać każdą sposobność – nawet taką, 
w której wykonując pracę etatową, dostrzegamy potencjał równoległego 
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rozwijania tego, co naprawdę nas kręci. Jak np. Piotr Zwarycz, który łączy 
pracę strażaka i fotodokumentalisty. Na ćwiczenia i akcje ratunkowe 
– oprócz ciężkiego sprzętu do ratowania życia – zabiera również swój 
aparat, Canon EOS-1D X Mark II, na którym dokumentuje przebieg zda-
rzeń, by później wykorzystać to do celów szkoleniowych.

Dobrze się dzieje, gdy to, co definiujemy jako „nasza pasja”, jest w jakiś 
sposób ukierunkowane na innych. Sprawia, że ich bycie jest choć o jedną 
setną lepsze. W taką synergię pasji wielu – do wielu (technologii, urzą-
dzeń i ludzi) – wierzy marka Canon, która jest autorem cyklu „Okiem 
eksperta”. „To budujące, że nasze technologie są motorem napędowym 
do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów” – tłumaczy Łukasz 
Gąsior, Pro Senior Manager Canon Central Europe.

Świadome ryzyko
Wiele osób oczekuje od takich marek jak Apple, Google czy Canon inno-
wacyjności w rozumieniu stwarzania zupełnie nowych gałęzi przemysłu 
czy produktów. iPhone już nigdy nie powstanie po raz drugi, tak jak kul-
towy Canon EOS 5D. Bycie kreatorem ciągle zmienia otaczający nas świat 
i o ile robimy to naprawdę dobrze – zmienia go na lepsze. W życiu jak 
w sporcie – trzeba ryzykować, bo inaczej to życie nas przeżyje, a nie my je.

Podejmując świadome ryzyko zatrzymania się w codziennym biegu, 
dajemy sobie przyzwolenie na zobaczenie tego „więcej”, o czym inni 
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mówią, że jest jedynie iluzją. Na zobaczenie 
połączeń, które sprzęgają obraz, dźwięk, 
zapach, dotyk w jedną spójną całość, zwaną 
momentem. Ile takich momentów pamię-
tasz z dziś? Ile razy zaryzykowałeś, że prze-
gapisz to, co mało ważne, kosztem tego, co 
najważniejsze?

Każdy z nas może o sobie powiedzieć, że 
w pewien sposób jest ekspertem. Od czego? 
Od Twojego, indywidualnego odkrywania 
tych wszystkich momentów świata, które 
go dla Ciebie tworzą. Okiem eksperta, po 
godzinach, by inni też mogli zobaczyć, że 
jest coś więcej.

Poznaj historię ekspertów: canon.pl
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Wydawać by się mogło, że w czasach kultury informacji i powszechnej 
edukacji nikt przy zdrowych zmysłach nie zaryzykowałby życia i zdrowia 
swojego dziecka na podstawie informacji z internetu. Pan zdał, a Pani 
się zdawało – jak to podsumował pewien profesor w starym dowcipie. 
A i zdrowe zmysły nie są tak powszechne w dzisiejszym świecie.

Znachorzy 
z ciemnogroduKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Znachorzy z ciemnogrodu  |  Kinga Ochendowska
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N
Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem i towarzyszącymi mu zabu-
rzeniami psychicznymi. Mówię „dziećmi”, ale nasi uczniowie to głównie 
młodzi ludzie, na granicy wchodzenia w dorosłość. To praca przyno-
sząca ogromną satysfakcję. Ma wiele wspólnego z klasyczną edukacją, 
ale jednocześnie znacznie się od niej różni – wymaga otwartego umysłu 
i elastyczności, którą nie zawsze kultywują tradycyjne ośrodki szkolne. 
Jedno jest pewne – wymaga wiele cierpliwości – zarówno w przypadku 
naszych studentów, jak i otaczających ich dorosłych. 

Autyzm otacza wiele mitów. Wielu rodziców jest przekonanych, że to 
choroba jak każda inna i jeśli medycyna odmawia jej leczenia, to trzeba 
zwrócić się do tych, którzy chętnie przedstawią alternatywne metody. 
A gdzie ich znaleźć? Oczywiście w internecie. To przejaw olbrzymiej 
desperacji rodziców, którzy wypierają fakty naukowe i chwytają się każ-
dej metody, która daje im odrobinę nadziei. W chwili obecnej, na prze-
kór zapewnieniom wszystkowiedzących new age’owych specjalistów, 
lekarstwo na autyzm nie istnieje. Co więcej, pomimo wielu teorii, nie 
wiadomo, co go powoduje. Próżno jednak przekonywać internetowych 
specjalistów od wszystkiego, którzy oferują proste rozwiązania skom-
plikowanych problemów. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe, inno-
wacyjne sposoby leczenia autyzmu. Co jakich czas powracają też stare 
metody, potępiane przez naukowców i ekspertów w wielu krajach. Cóż 
z tego, skoro rodzice nadal wolą słuchać szarlatanów, gwarantujących 
cudowne rezultaty, osiągnięte przy pomocy… chemii gospodarczej.

Do serwisów społecznościowych powróciła ostatnio informacja o leku 
zwanym MMS (Miracle Mineral Solution) oraz CDS (Chlorine Dioxide 
Solution). Oba leki to praktycznie ten sam preparat, będący roztworem 
chloru o przemysłowym stężeniu, podawany doustnie lub na skórę. 
Spowodował on już wiele tragicznych wypadków i śmierć kilkorga 
dzieci. Szarlatani zapewniają, że zawarty w nim chlor „czyści” organizm 
i leczy nie tylko autyzm, ale również stwardnienie rozsiane oraz HIV. 
Nie jest to pierwsza pseudonaukowa metoda, którą opracowano od 
czasów rozpoczęcia diagnozowania autyzmu. Wielką popularnością 
cieszył się GcMAF (First immune), CEASE (terapia polegająca na odmo-
wie szczepień i podawaniu olbrzymich dawek suplementów), szokowe 
dawki witaminy D (mogące powodować zaburzenia neurologiczne 
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i zahamowanie wzrostu), wypłukiwanie matali ciężkich (metoda woj-
skowa, stosowana w przypadku żołnierzy przebywających w rejonach 
atakowanych bronią chemiczną, która w wielu przypadkach uszkadza 
organy wewnętrzne) oraz elektrowstrząsy. Wydawać by się mogło, 
że żaden rozsądny rodzic nie posunąłby się do wypróbowania takich 
sposobów na własnym dziecku. Jednak internet udowadnia, że zdespe-
rowani rodzice są w stanie zrobić wszystko i chwytają się brzytwy bez 
świadomości tragicznych następstw stosowania podejrzanych metod. 
Przerażające jest to, że w przypadku MMS ostrzeżenia pojawiły się już 
w 2010 roku, a preparat, pod różnymi nazwami, dostępny jest do dnia 
dzisiejszego. Dlatego trzeba powiedzieć z całą mocą – w przypadku 

spektrum autyzmu nie ma drogi na skróty. Jest ciężka praca, terapia 
i edukacja specjalna. Są momenty załamania i zwątpienia. Ale nie 
ma „cudownych leków”. Są za to specjaliści, którzy wraz z rodzicami 
i dziećmi wypracowują najlepsze, indywidualne i dostosowane do ich 
możliwości metody. Wielu rodziców wypiera jednak ze świadomości 
fakt, że z ich dzieckiem „może być coś nie tak”. Unikają edukacji specjal-
nej jak ognia i tym samym zmuszają dzieci do przebywania w środowi-
sku, które przynosi im więcej szkody niż pożytku. Bo wstyd się przyznać 
przed znajomymi, którzy chwalą się osiągnięciami swoich pociech lub 
z obawy przed stygmatyzacją. Przez to uciekają się do rozwiązań, które 
mogą doprowadzić do trwałego ubytku zdrowia, lub co gorsza – śmierci 
dziecka. Nie pomagają też ci, którzy twierdzą, że z autyzmem trzeba się 
pogodzić, bo nic nie można zrobić. Takie stwierdzenia, nieproponujące 
alternatywnej strategii, popychają zdesperowanych rodziców w otwarte 
ramiona internetowych szamanów. Oczywiście, że można coś zrobić i to 

Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe, innowacyjne sposoby 
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bardzo wiele. Ale nie są to drogi na skróty, proste, szybkie i przyjemne. 
Czasem trzeba zacząć od nauki absolutnych postaw samodzielności, 
prostej komunikacji czy jedzenia przy pomocy sztućców. Z dużym 
prawdopodobieństwem autyzmowi będą towarzyszyły zaburzenia psy-

chiczne lub behawioralne, takie jak stany lękowe, 
depresja, OCD, ADHD czy zaburzenia opozycyjno-
-buntownicze. Słysząc to rodzice mogą przeżyć 
chwile głębokiego zwątpienia. Ale istnieją też profe-
sjonalne grupy wsparcia, dzięki którym mogą korzy-
stać z rad i metod wypracowanych przez rodziców, 
którzy przeszli już większą część drogi, prowadzącej 
do umożliwienia dzieciom z autyzmem prowadze-
nia normalnego i satysfakcjonującego życia. Musimy 
tylko rozprawić się z mitami, które krążą w interne-
towych serwisach, a to wyzwanie, którego realizacja 
potrwa zapewne lata.

Ze swojej perspektywy mogę zapewnić, że można 
osiągnąć wspaniałe rezultaty i nie trzeba podejmo-
wać się tej walki w samotności. Mamy wspaniałych, 
dobrze wykształconych specjalistów, którzy mogą 
wspomagać wiedzą i doświadczeniem. Potrzebna jest 
tylko determinacja i cierpliwość. Tylko tyle i aż tyle.

Drodzy rodzice dzieci z autyzmem. Większość 
z Was to wspaniali ludzie, którzy z pomagają 
swoim pociechom opanować trudną sztukę samo-
dzielnego życia. Nie zwracam się zatem do Was. 
Zwracam się do tych, którzy ukradkiem spuszczają 
głowę, wstydząc się przyznać, że ich dziecko uro-
dziło się z autyzmem. 

Wasze dzieci nie są popsute. Wasze dzieci są 
wyjątkowe. 

To nie jest jeden z tych frazesów, które powta-
rza się wtedy, gdy nic więcej nie ma już do 
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powiedzenia. Każde z nich może stać się najlepszą wersją samego sie-
bie. Aby jednak rozpocząć proces, konieczna jest akceptacja tego, że 
takie się urodziły. Zamiast tracić czas i energię na udawanie, że istnieje 
magiczne lekarstwo, lepiej zacząć tworzyć indywidualny, dostoso-
wany do Waszego dziecka system. I zapewniam Was, że efekty mogą 
być zadziwiające. Jeśli chcecie udowodnić „ekspertom” i ludziom 
małej wiary, że są w błędzie, czeka Was wiele ciężkiej pracy. Ale warto, 
naprawdę warto! A jeśli potrzebujecie porządnej dawki pozytywnej 
motywacji, obejrzyjcie poniższy film. Nie ma polskich napisów, więc 
jeśli potrzebujecie pomocy językowej, poproście kogoś, by go dla Was 
przetłumaczył. Po obejrzeniu zrozumiecie, dlaczego. 

Gorąco polecam również książkę „Neuroplemiona. Dziedzictwo auty-
zmu i przyszłość neuroróżnorodności” Steve’a Silbermana, która stanowi 
kompendium wiedzy na temat spektrum autyzmu i Aspergera.

Nie szukajcie cudów w internetowym ciemnogrodzie. Cuda znajdują się 
w zasięgu Waszej ręki.

Życzę Wam, żeby to Wasze dziecko stanęło kiedyś na scenie i wycisnęło 
łzy z oczu publiczności.
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To nie będzie kolejny tekst komentujący plotki i doniesienia na temat 
rzekomych nowości w systemach naszych nadgryzionych jabłek, które 
sadownicy mają ujrzeć podczas nadchodzącej konferencji WWDC 2019. 
3 czerwca, kilka dni po wydaniu tego numeru, wszystko będzie już jasne. 
Jeśli jesteście ciekawi mojego komentarza, dotyczącego większości 
przecieków, o których donosiły zagraniczne media, zapraszam do 
odsłuchu 59. odcinka „Bo czemu nie?”. 

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

WWDC: Poproszę więcej PRO w PRO  |  Krzysztof Sebastian Kołacz

WWDC: Poproszę 
więcej PRO w PRO
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D
Dziś skupię się na rzeczach, które chętnie osobiście zobaczyłbym 
w nowych wersjach systemów iOS, macOS oraz watchOS jesienią tego 
roku. To czysto subiektywna lista. Może Ci się wydać dziwna, niedo-
rzeczna, idiotyczna (wstaw swoje słówko). Zatem – rozsiądź się wygodnie. 
Zapraszam.

iOS: Czas umyć okna.
SplitView dla iPhone: Największy mankament iOS-a w stanowi dla mnie 
zarządzenie oknami aplikacji. Zwłaszcza w widoku SplitView (podział 
ekranu). Chętnie zobaczyłbym możliwość umieszczenia na ekranie iPho-
ne’a więcej niż jednego aktywnego okna aplikacji. Na iPadach natomiast, 
zwłaszcza przy rozmiarach ekranów wersji PRO, bez problemu SplitView 
mogłoby pozwalać na rozmieszczenie okien 4 aplikacji (4 okien ogółem 
– np. 4 tej samej aplikacji – lub dwóch tej samej i 2 innej, etc.), dzieląc 
ekran linią granicy ramek – w pionie i poziomie – na 4 symetryczne części.

Spaces/ Biurka dla iPada Pro: Zarówno w przypadku iOS, jak i macOS, bra-
kuje mi jednej, dość podstawowej, funkcji. Dla ścisłości – macOS ją niby 
posiada, ale nie działa do końca tak, jak powinna. Mowa o Spaces – Biur-
kach. Obecnie na macOS możemy dodać ich kilka i w ramach każdego 
z nich trzymać okna innych aplikacji. Pierwszy problem polega na tym, że 
nie możemy tych układów zapisać. Nie mogę sobie stworzyć na stałe biurka 
„Praca”, które zawsze będzie ustawiane jako trzecie w kolejności, a na nim 
uruchamiane będą wybrane aplikacje lub ich konkretne okna. Nie mogę 
również zapisać układu dwóch aplikacji, które pracują w trybie pełnoekra-
nowym, korzystając z widoku SplitView jako zdefiniowanej przestrzeni robo-
czej. Dla przykładu byłaby to „Komunikacja”, gdzie obok siebie uruchamiane 
byłyby chociażby Wiadomości i Slack. Podobnie sprawa ma się w przypadku 
iOS i pracy aplikacji w trybie podziału ekranu – chociażby w trakcie pracy na 
iPadach. Kompletnie nie rozumiem braku wspomnianej możliwości predefi-
niowania Biurek/Przestrzeni i liczę, że zostanie to wkrótce dodane.

Przypomnienia: Systemowa aplikacja do przypomnień dla wielu jest 
w zupełności wystarczająca. Sam korzystałem z niej z sukcesem przez 
ponad 2 lata. Od premiery iOS 5 Apple jednak o niej kompletnie zapo-
mniało. Zmieniła się jedynie delikatnie ikona, ale nic poza tym. Sam 
wygląd (choć mnie osobiście bardzo się podoba) mocno odbiega od 
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dzisiejszych standardów aplikacji do zarządzania 
zadaniami, a takich funkcji jak chociażby praca 
w zespołach czy parach bardzo brakuje. Systemowe 
Przypomnienia, gdyby otrzymały tagi, wspomnianą 
już kolaborację, możliwość dodawania załączni-
ków do zadań, zadania rekurencyjne czy szablony 
projektów, mogłyby śmiało zastąpić u mnie Nozbe. 
Obawiam się jednak, że Apple nie ma w planach tak 
gruntownej i zaawansowanej przebudowy aplikacji.

Files i lista Ulubionych: Lista życzeń wobec nadgry-
zionego menadżera plików na iOS jest tak długa, że 
nie zamierzam jej tutaj przytaczać. Zwrócę jednak 
uwagę na błąd, o którym zapomina większość plotku-
jących. Chodzi o listę Ulubionych, widoczną (podob-

nie, jak w Finderze na macOS) po lewej stronie okna aplikacji. Obecnie nie 
zapamiętuje ona pozycji przeciągniętych na nią katalogów, których lokaliza-
cją są zewnętrzne aplikacje 3rd party (np. katalog z Dropboxa). Po zamknię-
ciu i uruchomieniu ponownie Files zapisany na liście katalog z zewnętrznego 
dysku sieciowego znika z Ulubionych. To bardzo irytujący błąd.

Podcasty: Zostały odświeżone ostatnio, ale nadal brakuje im choćby inteli-
gentnego wycinania przerw, smart playlist czy zmiany prędkości odsłuchu, 
czyli funkcji, które są standardem w aplikacjach konkurencji. Nie spodziewam 
się, że systemowa aplikacja do konsumpcji podcastów stanie się konkurentem 
niedoścignionego Overcasta, ale mogłaby choć trochę się do niego zbliżyć.

Funkcja filtru animizacyjnego: Apple lubi wprowadzać do swoich sys-
temów funkcje, będące odpowiedzią na ogólnie rozumiane problemy 
społeczne. Wprowadzony rok temu Screen Time jest na to najlepszym 
dowodem. Marzy mi się, aby to właśnie firma Tima Cooka znalazła roz-
wiązanie (software'owe lub hardware'owe) problemu, który dotyka 
ogromnej części z nas. A właściwie – ryzyka. Chodzi o prywatność tego, 
co pojawia się w danej chwili na ekranach naszych iUrządzeń. Dziesiątki 
razy miałem okazję widzieć stan czyjegoś konta bankowego, chociażby 
poruszając się komunikacją miejską. To właśnie podczas podróży wielu 
z nas załatwia takie kwestie jak płacenie rachunków, kompletnie nie 
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biorąc pod uwagę tego, że dookoła są inni ludzie. Umożliwienie prostego 
(a najlepiej inteligentnego) włączenia czegoś w rodzaju filtra animizacyj-
nego – takiego, z którego na monitorach korzystają chociażby księgowe, 
byłoby prawdziwą rewolucją. Za tego typu ruchy w wykonaniu Apple 
trzymam najmocniej kciuki.

Odświeżona książka adresowa: Ktoś zapyta: Po co? Odpowiem, że nie 
chodzi mi tutaj o wielkie rewolucje, a raczej usprawnienie samego pro-
cesu dodawania nowego kontaktu. Powinien on być bardziej intuicyjny 

i opierać się na prowadzeniu użytkownika krok po kroku przez dostępne 
do wyboru pola, a nie wyświetlać ich ogromną liczbę na dzień dobry.

Łatwiejsze parowanie urządzeń Bluetooth: Wszystkich, a nie tylko tych, 
które posiadają magiczny chip H1. Skoro mamy w końcu (po wielu nieuda-
nych próbach) ogarnięty wygląd Control Center, to nie rozumiem, dlaczego 
z poziomu przytrzymania kontenera połączeń sieciowych nie możemy 
wyświetlać listy wyboru urządzeń Bluetooth. Obecnie musimy odgrzebać 
odpowiednią pozycję w Ustawieniach, co jest totalnie nieintuicyjne.

Siri 2: Na to chyba czekają wszyscy. Ja od tego tematu oczekuję tylko – i aż 
– jednego: więcej tego, co ludzkie. Kinga pisała na łamach poprzednich 
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numerów iMaga o tym, jak doskonale Alexa wchodzi w interakcję z użyt-
kownikiem. Siri to nadal bardziej system syntezy mowy – mimowolnie 
kojarzy mi się w niektórych sytuacjach z legendarnym w latach 90. „IVO". 
Chciałbym, aby Siri działała tak samo na wszystkich urządzeniach (nawet 
kosztem prywatności) i aby była po prostu bardziej przyjazna.

Ustawienia AirPods i HomePoda: Możliwości konfiguracji dwóch skraj-
nych produktów – najpopularniejszych słuchawek bezprzewodowych na 
świecie oraz najbardziej nieudanego smartgłośnika na świecie – są bar-
dzo ograniczone. O braku możliwości sterowania poziomem głośności na 
samym słuchawkach od Apple nie wspomnę, przemilczę też szereg ogra-
niczeń w sterowaniu nadgryzionym smartgłośnikiem. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że Apple w niektórych przypadkach wie lepiej od nas, czego 
potrzebujemy, ale wybitnie – nie tym razem.

5 ikon na Docku w iPhone: Po prostu nie rozumiem, dlaczego nie może się 
on skalować równie płynnie, jak ma to miejsce na iPadzie. Błagam – nie 
mówcie mi tutaj o widoczności ikon.

Rozbudowany Reading List w Safari: Mógłbym spokojnie usunąć (po raz 
drugi) konto w Instapaper, gdyby systemowa lista „Przeczytaj później” 
miała dwie funkcje: możliwość tworzenia katalogów i wysyłania do nich 
artykułów z poziomu Share menu.

Muzyka: Tutaj oczekiwałbym lekkiego odświeżenia, w postaci łatwiej-
szego przesuwania piosenek na playliście w trybie edycji oraz możliwo-
ści zaznaczenia wielu tracków gestem „szczypawki”, w celu zmiany ich 
położenia. Dodatkowo wydaje mi się, że mamy miejsce na dużo szersze 
wykorzystanie potencjału uczenia maszynowego, chociażby w przy-
padku rekomendacji. Wizualnie Muzyka mogłaby pozostać dla mnie 
w obecnej formie.

Jadłospis od Apple: Kolejna, oczywista luka do wypełnienia. Mając tak 
rozbudowane możliwości monitorowania zdrowia (Apple Watch!), już 
najwyższy czas, abym nie musiał korzystać z rozwiązań firm trzecich 
w celu szybkiego zapisywania zjedzonych w ciągu dnia posiłków i kalorii. 
Apple – zróbcie to!
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Pamiętnik od Apple: Tutaj podobnie jak w przypadku żywności. Obecnie 
korzystam z genialnego i bezkonkurencyjnego DayOne (od ponad 4 lat), 
ale jeśli miałbym możliwość prowadzenia dziennika w natywnej aplikacji 
od Apple, to ze względu na bezpieczeństwo danych chętnie bym to zrobił. 
Dodatkowo to pole do wykorzystania, chociażby ze względu na możliwe 
spięcie z Memories w Photos, analizą kontaktów i konwersacji itp.

Kosmos okiem kamery: Możliwość oglądania konstelacji gwiazd w trybie 
wizjera kamery, z wykorzystaniem AR. To kolejna z tych funkcji, której brak 
wydaje mi się wręcz kompletnie niewytłumaczalny. Think Different, Apple!

Przewidywanie teksu w Wiadomościach dla PL: Bez komentarza, bo cen-
zuralnie nie potrafię.

Poprawa błędu z zostającą na ekranie/klikalną klawiaturą po odblokowaniu 
FaceID! Problem ten występuje u 100% moich znajomych, którzy posiadają 
iPhone X, XS lub XS Max. Pozostawię również bez szerszego komentarza.

macOS: Ocalić rdzeń!
Tutaj nie mogę pominąć dość głośnego doniesienia, które na 99,9% okaże 
się prawdą, a dotyczy odseparowania Muzyki i Podcastów od sklepu iTu-
nes. Skupię się na Muzyce, czyli scenariuszu, w którym jesienią zobaczymy 
aplikację napisaną w hybrydowym rozwiązaniu Marcepan. W przypadku 
zmian w iTunes mam więcej pytań niż znamy możliwych odpowiedzi:
– Co stanie się z dzwonkami? Bo w iTunes można kupować dzwonki, jak-
byście nie wiedzieli. – Czy cross-platformowa aplikacja Muzyka dostanie 

Możliwości konfiguracji dwóch skrajnych produktów – najpo-

pularniejszych słuchawek bezprzewodowych na świecie oraz 

najbardziej nieudanego smartgłośnika na świecie – są bar-

dzo ograniczone. O braku możliwości sterowania poziomem 

głośności na samym słuchawkach od Apple nie wspomnę, 

przemilczę też szereg ograniczeń w sterowaniu nadgryzionym 

smartgłośnikiem.
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takie funkcje jak: Korektor dźwięku (A może trafi do panelu Dźwięk 
w Preferencjach Systemowych?), Parental Control, możliwość zmiany 
metadanych poszczególnych plików muzycznych? – Co ze smart play-
listami, które są siłą iTunes!? – iTunes pozostanie w systemie? Jako co? 
Jako sklep z muzyką, tak jak na iOS? – Co się stanie z kwestią synchro-
nizacji naszych urządzeń – iPodów czy lokalnych bibliotek zripowanej 
muzyki? – Najważniejsze na koniec: lokalne backupy iUrządzeń. Czy ta 
funkcja zostanie wchłonięta do panelu TimeMachine? A może pojawi się 
osobna aplikacja „iDevices"? Z kilkudziesięciu kluczowych powodów nie 
wyobrażam sobie polegania tylko na backupie iCloud. To jednak temat 
na osobny artykuł.

Zapamiętywanie otwartych kart w oknie Findera: Działało. Nadszedł Mojave 
i działać przestało. Ciężko mi uwierzyć, że to błąd niezauważony przez tyle 
miesięcy, ale z drugiej strony… Zakładając jednak, że ta zmiana była celowa 
i podyktowana czymkolwiek – była zła. I nie jest to tylko moja opinia.

Funkcje z AirBuddy w systemie: Aplikacja AirBuddy robi jedną, szalenie 
użyteczną rzecz: Wyświetla dokładnie ten sam pop-up, który możemy 
zobaczyć na urządzeniach iOS – po otwarciu pudełka z AirPodsami lub 
innymi słuchawkami, które posiadają chip H1. Mając na uwadze popular-
ność, jaką zyskała po swojej premierze, nie wyobrażam sobie, aby Apple 
przespało taką okazję na cichą „niby” innowację.

Nowa wersja Notes: Podobnie jak Podcasty, Notatki systemowe były nie 
tak dawno odświeżane, ale nadal brakuje mi trzech kwestii: Poprawy 
wydajności (która momentami jest tragiczna), łatwiejszego zarządzania 
zbiorami i katalogami w ramach samej aplikacji oraz – tagów.

Przebudowane Centrum Powiadomień i koncepcja widgetów: Osobiście 
staram się korzystać z panelu Control Center na macOS, w ramach którego 
możemy umieścić widgety twórców aplikacji. Mam tam zaszyte chociażby 
iStat Menus. Natomiast prawie wszyscy, których znam, nawet nie wiedzą, 
że istnieje takie miejsce w systemie.

Lepsze zarządzanie katalogami aplikacji w Launchpadzie: Bo obecne przy-
pomina zabawę w chowanego. Spróbujcie przenieść ikonę dowolnej aplikacji, 
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do wcześniej utworzonego katalogu, który dodatkowo umieścicie skrajnie po 
prawej stronie jednego z rzędów. Powodzenia! Oto ukryta gra od Apple.

Jeszcze bardziej zaawansowany Spotlight: To jedna z tych funkcji macOS, 
bez której nie wyobrażam sobie życia i która jest całkowicie niedości-
gniona na innych platformach. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i coś mi 
mówi, że także w tym roku dostaniemy sporą aktualizację mechanizmu 
przeszukiwania – zarówno macOS, jak i iOS.

Synchro wiadomości z urządzeniami Androidowymi: 
Nie wiem, czy technicznie jest to możliwe, ale z całą 
pewnością przysłużyłoby się Apple'owi do wzrostu 
liczby nowych kont iCloud. Bo przecież to właśnie „ 
User base" jest teraz głównym celem Tima Cooka.

Dashboard: Na koniec - Crème de la crème, czyli 
Dashboard. Ręka do góry, kto wie, że w macOS ist-
nieje w ogóle coś takiego? Druga ręka: Kto kiedykol-
wiek tam zajrzał? Pozostawię sprawę bez dalszego 
komentarza, bo znowu musiałbym kombinować, jak 
tu się obronić prawem do cytatu z Pulp Fiction.

watchOS: Moda na kolorki.
Synchronizacja wiadomości via iCloud! Krótko, 
zwięźle i na temat. Nie chcę być zmuszany do ręcz-
nego usuwania wiadomości z mojego zegarka, aby 
utrzymać w nich porządek. To ostatnie urządzenie, 
na którym muszę to robić, jak zwierzę.

Przeprojektowanie metody wzywania pomocy: Przy intensywnych tre-
ningach HIIT korona zegarka wciska się obecnie sama (przy pompkach to 
samo) i chce wzywać karetkę – przerywając trening! Kiedy jesteś przy 90. 
pompce w serii, to nie chcesz słyszeć syreny alarmowej. Wierz mi na słowo.

Udostępnianie aktywności poprzez NFC poprzez zbliżenie dwóch zegar-
ków do siebie. Tak, wiem – romantyczne. I właśnie dlatego, Apple powinno 
to zrobić. „Że niby takie zaręczyny od Apple?” – nie idźmy w tę stronę…
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Więcej możliwości personalizacji motywacji – zarówno w górę, jak i w dół. 
Dla mnie skandaliczne jest to, że pojawiające się co godzinę komunikaty 
dotyczące kręgu „Stanie” można oszukać machając w górę i w dół ręką, 
przez co zegarek zaliczy nam kolejną godzinę. Sama „minuta” również jest 
skandaliczna, podobnie jak próg 30 minut dowolnych ćwiczeń w ciągu 
dnia. Ja rozumiem, że dla niektórych to sporo, ale niech w takim razie 
sprzęt uczy się (mają przecież dane), że jeśli jestem bardzo aktywną osobą, 
to mój próg zamknięcia seledynowego kręgu powinien oscylować w grani-
cach 100 minut ćwiczeń dziennie. Dobrze, że kalorie definiujemy sami.

Karuzela wyboru kolorów tarcz: Apple Watch to produkt modowy. Bez 
względu na to, co kto mówi i twierdzi. Zgodnie z sezonami mody, 3 razy 
w roku dostajemy nową paletę kolorów akcesoriów od Apple – w tym 
pasków do nadgryzionych nosideł. I tu zaczyna się pojawiać problem, bo 
osoby takie jak ja, które każdego dnia pasek starają się dobierać do garde-
roby, a więc w konsekwencji, chcą zmienić także kolor akcentów na tarczy 
– potrzebują zrobić to maksymalnie szybko (poranki!). Obecnie w aplikacji 
Watch na iOS muszę wykonać palcem zdecydowanie za dużo przesunięć 
prawo-lewo, aby odnaleźć interesujący mnie odcień. Przy obecnej formie 
– za rok stanie się to nieużywalne.

Na koniec temat, który dotyczy obu platform, czyli unifikacja Shortcuts 
pomiędzy iOS i macOS. Ta sprawa pojawiła się już kilkukrotnie w mediach 
i jest szalenie istotna dla przyszłości obu platform. Pierwsza z nich – iOS 
– zanotowała potężny wzrost użyteczności po wprowadzeniu w ubiegłym 
roku Shortcuts i Siri shortcuts. Druga – macOS – od lat króluje nad innymi 
systemami genialną aplikacją Automator, wspierającą język Apple Script, 
co pozwala zaawansowanym użytkownikom i administratorom osiągać 
rzeczy nieosiągalne (w tak prosty sposób) na innych platformach. I w tym 
momencie dochodzi do granicy. Do wyboru. Mam nadzieję, że Apple nie 
postawi na ograbienie Automatora z większości funkcji kosztem np. apli-
kacji Shortcuts napisanej w Marcepanie dla obu platform (z możliwością 
umieszczania listy skrótów, chociażby we wspomnianym wyżej panelu 
widgetów w Control Center). Sposób, w jaki firma Tima Cooka podejdzie 
w najbliższych latach do tematu unifikacji obu systemów, jest absolutnie 
najważniejszy spośród wszystkich naszych marzeń, życzeń, plotek i plote-
czek. Czekamy Tim. Nie schrzańcie tego.
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Świadczenie usług IT czy elektronicznych na rzecz cyfrowych gigantów, 
np. takich jak Apple, to na pewno nie lada frajda i z pewnością w wielu 
przypadkach duża satysfakcja, również finansowa. Ale potem zawsze 
przychodzi to, co pewne, czyli podatki, które wypada płacić. Warto 
wiedzieć, gdzie i jak, a to już nie zawsze jest takie oczywiste.

Niejasne jak podatkiROMAN NAMYSŁOWSKI
@r_namyslowski

Niejasne jak podatki  |  Roman Namysłowski
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W
W artykule ograniczę się jedynie do podatku VAT, a w szczególności do 
koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności (tzw. fixed establi-
shment; FE), chociaż będzie również parę uwag dotyczących podatków 
dochodowych i pojęcia zakład (czyli permanent establishment), które 
konkuruje z VAT-owskim FE.

W przypadku świadczenia usług niematerialnych, a za takie zwykło się 
uważać usługi IT, kluczowe dla określenia konsekwencji podatkowych 
w zakresie VAT są przepisy dotyczące miejsca ich świadczenia. Zwłasz-
cza jeżeli usługi te są wykonywane na rzecz podmiotu z innego kraju. 
A z takimi będziemy mieli do czynienia w sytuacji świadczenia usług 
IT przez polskich informatyków na rzecz np. Apple. Z ogólnej zasady 
wynika, że miejscem świadczenia tego rodzaju usług jest kraj siedziby 
usługobiorcy i to tam usługi powinny być opodatkowane. Zazwyczaj, 
jeżeli mówimy o usługach na rzecz podatnika w innym kraju UE, obo-
wiązek rozliczenia podatku jest przenoszony na usługobiorcę i zasto-
sowanie ma tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia. Ale nie zawsze 
właściwym miejscem opodatkowania będzie kraj siedziby usługobiorcy. 

Właściwe przepisy każą bowiem przenieść miejsce 
opodatkowania z kraju siedziby do kraju, w którym 
usługobiorca ma stałe miejsce prowadzenia dzia-
łalności, jeżeli usługi są świadczone na rzecz tego 
stałego miejsca.

I tu zaczynają się schody. Obowiązująca do nie-
dawna koncepcja stałego miejsca prowadzenia 
działalności pochodziła, rzec można, ze świata 
analogowego, kiedy wszystko było stosunkowo 
proste. Fabryka, towary, transport, dystrybucja, 
sprzedaż do konsumenta. Świadcząc usługi na 
rzecz takiego podmiotu, czyli producenta również, 
nawet jeżeli jego siedziba była w innym państwie 
niż kraj usługodawcy, stosunkowo łatwo można 
było określić ich miejsce opodatkowania VAT. Stałe 
miejsce prowadzenia działalności dla potrzeb VAT 
wymagało posiadania w tym miejscu zasobów 
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technicznych i ludzkich oraz pewien, nie do końca sprecyzowany, 
poziom stałości, trwałości.

Rozwój gospodarki globalnej sprawił, że definicja FE zaczęła chwiać się 
w posadach. W UE podjęto próbę wypracowania definicji stałego miej-
sca prowadzenia działalności, jednak jej brzmienie powoduje więcej 
wątpliwości, niż cokolwiek rozjaśnia. Nieco więcej światła rzuca dość 
bogate w tym zakresie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE). Komisja Europejska i tzw. VAT Expert Group po jed-
nym z rozstrzygnięć TSUE wydało dość obszerne opracowanie, które ma 
wyjaśniać zasady określania stałego miejsca działalności. Dokument ten 
odwołuje się do sensu ekonomicznego podatku VAT i zaleca m.in. stoso-
wanie testu racjonalności. W skrócie, wybór pomiędzy siedzibą a stałym 
miejscem opodatkowania powinien wynikać z konieczności unikania 
sytuacji, w której usługa nie będzie w ogóle lub będzie podwójnie opo-
datkowana. A dodatkowo wybór jednego z tych miejsc powinien mieć 
uzasadnienie ekonomiczne i prowadzić do opodatkowania działalności, 
tj. świadczenia usług w kraju ich faktycznej konsumpcji.

Można mieć uzasadnioną obawę, czy w świecie cyfrowym wypraco-
wane zasady w ogóle będą stosowane. W szczególności, jeżeli weźmie 
się pod uwagę dwa nowe zjawiska. Po pierwsze pojawiły się głosy 
o konieczności ujednolicenia pojęć stałego miejsca prowadzenia dzia-
łalności dla potrzeb VAT oraz zakładu dla potrzeb podatków docho-
dowych. Przecież w obu chodzi dokładnie o to samo, czyli wybór 
właściwego kraju, w którym prowadzona działalności (np. poprzez 
świadczone usługi) będzie opodatkowana. Z nieznanych przyczyn 
w obu podatkach koncepcje te się różnią, chociaż nieznacznie. 
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Po drugie jednak, właśnie w związku z rozwojem gospodarki cyfro-
wej i jej nowych liderów, spółek z tzw. grupy GAFA, OECD pracuje nad 
wypracowaniem nowej koncepcji zakładu, która w większym stopniu 
odzwierciedlałaby ich sposób prowadzenia działalności. W szczegól-
ności jedna z koncepcji przewiduje, że pojęcie zakładu będzie obejmo-

wało również tzw. istotną obecność cyfrową. A ta 
ostatnia może wystąpić w przypadku spełnienia 
jednej z trzech przesłanek: (I) uzyskiwanie przy-
chodów od użytkowników posiadających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w danym państwie 
w wysokości przekraczającej pewien próg; (II) 
posiadanie określonej (jeszcze niezdefiniowanej) 
liczby użytkowników lub (III) posiadanie określonej 
liczby umów z użytkownikami w danym państwie. 

To dopiero początek, ale lawina ruszyła.

Niezależnie od ostatecznego kształtu przepisów, 
należy zakładać, że zrewolucjonizują one dotych-
czasowe zasady opodatkowania zarówno VAT-
-em, jak i podatkami dochodowymi. Należy mieć 
nadzieję, że przyczynią się one jednak do większej 
pewności stosowania prawa i nie będą wymagały 
od przedsiębiorcy, np. świadczącego usługi IT, 
dogłębnej znajomości prawa i doktryny w tym 
zakresie. Wskazówki dotyczące wyboru kraju 
uprawnionego do poboru podatku powinny być 
stosunkowo proste. A taka jest przecież obowią-
zująca od stuleci jedna z zasad tworzenia dobrego 
i efektywnego systemu podatkowego.

Roman Namysłowski, partner zarządzający odpowiedzialny 
za zespół podatkowy w CRIDO
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W kwietniowym wydaniu iMagazine.pl, Kinga – tak, ta Kinga – popełniła 
kolejny ze swoich felietonów, który nosił tytuł „Stan umiarkowanego 
braku optymizmu". Po jego przeczytaniu obiecałem publicznie, że 
odniosę się do słów @santee76. Dlaczego? Otóż popadłem w stan 
umiarkowanego zdziwienia po przeczytaniu słów Kingi.

Stan umiarkowanego 
zdziwieniaKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Stan umiarkowanego zdziwienia  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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U
Umiarkowanego, ponieważ racjonalne i zazwyczaj pikantne stanowisko 
w sprawie Apple to znak rozpoznawczy jej tekstów. Tym razem jednak 
zaryzykuję dotknięcia mojej osoby #klątwąSantee, której na własnej 
skórze doświadczył już Wojtek Pietrusiewicz (Biedak – wszystkie sprzęty, 
które dostawał do testów, były różowe albo fioletowe – po tym, jak pod-
jął polemikę z Kingą.) Obydwa kolory lubię. Uff.

Równia pochyła – liczydła
Już we wstępniaku było ostro: „Kolejna konferencja, kolejne świadectwo 
staczania się po równi pochyłej. [...] Jeśli firma rozpoczyna spotkanie, 
odwołując się do tak mocnych argumentów, to zakładam, że mają do 
pokazania coś gigantycznego”. Pierwsze zdanie najeżyło mnie do tego 
stopnia, że mógłbym cały sad z Cupertino na plecach przenieść. Niczym 
ten tuptający (wtedy – biegający) jeż. Dalej trochę kolce schowałem, 
bo kwestia klipu otwierającego wiosenną konferencje Apple, w którym 
aż roiło się od nawiązań do historycznych, przełomowych produktów 
i kampanii z czasów Steve'a Jobsa – rzeczywiście zobowiązuje. Czułem 
się zatem podobnie, a Apple mnie nie zawiodło „pokazując przy tym 
małe nic"? Stop! Jak to „małe"? I tu się zaczyna.

„Apple News – owszem, używam. Nie rozpływam się nad nim, bo RSS 
to nic nowego”. Nie. Zupełnie nie. Nawet jeśli technicznie uznać by to za 
prawdę, to w przypadku Apple News+ mamy do czynienia z całościo-
wym doświadczeniem czegoś więcej niż usługi. Największą bolączką 
rynku e-prasy na świecie – o czym w jednym z tekstów wspominał 
Paweł Okopień i bodajże chłopaki z ThinkApple w swoim podca-
ście – jest rozdrobnienie na szereg silników, usług, zrzeszeń, formatów 
i innych rozwiązań pełnych kombinatoryki godnej NASA. Przez to każdy 
magazyn wygląda inaczej – jeden jest całkowicie przystępny i czytelny 
(bo ma ogarniętego DTP-owca i skład) – drugi w tym samym czasie 

Największą bolączką rynku e-prasy na świecie jest rozdrobnie-

nie na szereg silników, usług, zrzeszeń, formatów i innych roz-

wiązań pełnych kombinatoryki godnej NASA. 
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nadaje się co najwyżej do wirtualnego podtarcia sobie nim – również 
wirtualnego – tyłka. Tak – Apple daje magazynom gotową usługę, idio-
toodporną i skrojoną na wymiar i pod własne standardy – po to, abym 
ja, jako czytelnik, miał pewność, że sięgając do każdego z nich, doświad-
czę czegoś więcej niż czytania artykułów. Animowane okładki rodem 
z „Proroka Codziennego" to naprawdę wisienka na torcie, który ma wiele 
warstw. Paginację, typografię, treści audio-wideo i sposób ich osadza-
nia, tranzycje pomiędzy poszczególnymi stronami etc. Apple News to 
usługa, w której klient płaci za całościowe doświadczenie przyjemności 
konsumpcji treści, które od zawsze lubiłem czytać na papierze, dlatego 
że były tak samo czytelne i przyjemne za każdym razem. I nie męczyły. 

Apple ma ogromne szanse sprawić, że będą takie same – a dodatkowo 
wzbogacone o coś więcej – w formacie cyfrowym. I na koniec tej czę-
ści – cena: „9,99 dolarów miesięcznie. Cena jak cena, nie powala, nie 
odstrasza”. To bardzo, bardzo, bardzo mało. Ustawione pochyło liczydło 
mogłoby spokojnie wskazać zero, jeśli policzymy sobie prostą sumę, 
jaką musielibyśmy normalnie wydać na pięć ulubionych magazynów 
w formacie drukowanym lub cyfrowym, kupując każdy z nich osobno.

Kuratorzy
„Apple Arcade. Odgrzewany kotlet [...] Oczywiście najważniejszym 
elementem jest słynna 'kuratela'” – rzekła Kinga w dalszej części felie-
tonu. Tym razem kolejność mojej reakcji była odwrotna: Najpierw się 
zgodziłem, trzymając kolce na wodzy, potem [...] Choć sam graczem 
nie jestem, przyczepię się do lekko szyderczego ujęcia owej kurateli. 
Wiele osób zarzuca np. Apple Music to, że owi kuratorzy to nic innego, 

Każda sama wybiera sobie wła-

ściciela. Poznaje się nań po tym, 

czy jest użyteczna dla potencjal-

nego nabywcy. 
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jak standardowe uczenie maszynowe, którego personifikacji dokonało 
Apple w znany dla siebie i sprytny, marketingowy sposób. To ja pozwolę 
sobie podać przykład. Zaraz po starcie usługi popełniłem kardynalny 
błąd adepta. Dałem upust emocjom i któregoś, zimowego wieczoru 
puściłem sobie jeden z moich tzw. Guilty pleasure – polski, popowy 
zespół z początku obecnego tysiąclecia. Kilka piosenek wystarczyło, 
aby proponowane dla mnie przez Apple playlisty każdego tygodnia 
wypełniały hity disco polo. Tak, wiem, to też muzyka. Serio!? Algorytm 
oduczałem (mozolnie) ponad miesiąc. Trzy lata później popełniłem ten 
sam błąd. Nie wpłynęło to w żaden sposób na przygotowane dla mnie 
rekomendacje. Kuratorzy istnieją i wg mnie to największa siła Apple 
Music. Zrobiłem sobie kiedyś test, zestawiając rekomendację z tymi ze 
Spotify (używając niemalże równolegle obu platform MOD przez 2 mie-
siące). Być może to kwestia mojego gusty, ale przepaść pomiędzy tym, 
co proponowało mi Apple, a co sugerowało Spotify była większa nić 
Wielki Kanion. Zatem zgoda – Arcade to odgrzany schabowy – ale mam 
nadzieję, że szef kuchni zadba o odpowiedni olej.

Steve
„Z niedowierzaniem patrzę, bo boję się, że ze sceny przemówi za chwilę 
Steve Jobs, deklamując tekst reklamy Think Different. Ale nie, to tylko 
Oprah! [...] Każdy moduł prezentacji był okraszony informacją, że usługi 
wykorzystują uczenie maszynowe i wszelkie procesy dokonują się na 
urządzeniu użytkownika, nikt zatem nie ma do nich żadnego dostępu 
– ani reklamodawcy, ani firmy, ani nawet samo Apple. Czy to wystarczy, 
żeby powoływać się na ikony? Moim zdaniem nie. Świadczy to o braku 
pomysłu na firmę i na to, jak prowadzić ją w przyszłości. Dodatkowo 
dewaluuje wartości, które sprawiły, że przez kilka dekad Apple było 
firmą kultową i zbudowało niepowtarzalny wizerunek wśród użytkowni-
ków rozwiązań technologicznych”.

Tutaj już musiałem skorzystać z praktyk kontroli oddechu wespół 
z moim Apple Watchem (Ten kwiatuszek, czy co to tam się pojawia, jak 
oddychamy, miałem wrażenie, że zmieni się zaraz w całą łąkę...). Zacznę 
od Steve'a. Steve odszedł. Dawno temu. Nie wiemy, czy zostawił firmie 
mityczny dekalog. Nawet jeśli prawdą okazałoby się to, że Cook dostał 
rozpisaną strategię dla firmy na kolejną dekadę, to mogę się założyć, 
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że punkt pierwszy brzmiałby: „Nie słuchajcie żadnego z tych punktów. 
Steve”. Nie możemy ciągle patrzeć na Apple poprzez pryzmat legendy 
Steve'a. Dewaluację czegokolwiek popełniamy coraz częściej my 
– romantycy sprzed dekady czy dwóch (i mówię to też wprost do siebie) 
– tęsknie, wzdychając do tęczowego, nadgryzionego jabłka; czekając, 
że zza sceny wyjdzie Jobs. Przemówi. Pojawi się niczym duch. Owszem, 
mnie też wzruszył ten moment podczas otwarcia Steve Jobs Theatre, 
ale to już było. Apple nie powtarza takich zabiegów dwa razy. Nie ma 

klona Steve'a i nie będzie, czyli dokładnie tak, jak 
chciałby Steve, bo ten wielokrotnie powtarzał 
na zebraniach zarządu: „Nie słuchajcie mnie. [...] 
A co gdybyście mnie nie słuchali? [...] I co by było 
wtedy?” – o czym donoszą biografowie. To jest 
cechą lidera, aby kwestionować. Nawet pozornie 
siebie samego, aby proces twórczy mógł zaowoco-
wać produktami takimi jak iPod (który w pierwszej 
fazie miał posiadać telefon, iPad, będący kiedyś 
Newtonem czy Apple Watch, którego próbę obser-
wowaliśmy przy okazji premiery iPoda Nano ostat-
niej, szóstej generacji).

Apple popełniało, popełnia i popełni masę 
błędów. Dokładnie tak, jak miałoby to miejsce, 
gdyby Steve żył. Tim Cook powiedział przy okazji 
jednego z ostatnich wystąpień w Waszyngtonie: 
„Kiedy mówimy o korzeniach firmy, którą stworzył 

Steve, wiem, że cały zespół słucha się dziś jednego: musimy skupiać się 
na dostarczaniu ludziom narzędzi, które pozwolą im samym osiągnąć 
niewiarygodne rzeczy. Nic więcej”. Nie będzie drugiego iPhone'a, który 
odciśnie tak duże piętno na rynku. Nie będzie być może nawet dru-
giego Apple Watcha. Może kiedyś nie będzie już nawet maców. Zostanie 
jednak jedno – kreatywność. I na koniec powiedzmy to sobie wprost: 
Jej efekty na koniec dnia nie zależą od Apple, Microsoftu czy Google. 
Zależą od nas. Każda sama wybiera sobie właściciela. Poznaje się nań po 
tym, czy jest użyteczna dla potencjalnego nabywcy.

Steve odszedł. Nawet jeśli 

prawdą okazałoby się to, 

że Cook dostał rozpisaną 

strategię dla firmy, to 

punkt pierwszy brzmiałby: 

„Nie słuchajcie żadnego 

z tych punktów. Steve”.

FELIETONYFELIETONY 204



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


Od premiery tego filmu minęło już kilka ładnych tygodni, jednak 
to wciąż jedno z najważniejszych wydarzeń w kinie. Takiego 
przedsięwzięcia jak MCU jeszcze nie było, a właśnie dobiegło końca 
– przynajmniej w formie, jaką znaliśmy do tej pory.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Avengers: Koniec gry  |  Jan Urbanowicz

Avengers: Koniec gry

Ocena iMagazine
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Wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. Każdy z nas to wie 
i musimy zdawać sobie sprawę, że dotyczy to także bohaterów, któ-
rych znamy od ponad dekady. Gdy w 2008 roku do kin wszedł „Iron 
Man” z Robertem Downeyem Jr w roli głównej, nikt nawet nie plano-
wał, że filmowe uniwersum osiągnie takie rozmiary. Szybko jednak 
podjęto decyzję o tym, żeby zbudować coś, czego jeszcze nikt wcze-
śniej w kinie nie zrobił. 

Rok temu, kiedy do kin wszedł film „Avengers: Wojna bez granic”, 
zawrzało. Powstał zdecydowanie jeden z lepszych filmów w wyko-
naniu Marvela, dostaliśmy porządny czarny charakter i zakończenie, 
które postawiło wiele pytań. Na odpowiedzi musieliśmy czekać rok, aż 
do premiery „Końca gry” i choć nie wszystkim mogą się one spodobać, 
to myślę, że twórcy zrobili wszystko najlepiej, jak tylko potrafili.

„We are in the endgame now” – rozpoczynamy ostateczną rozgrywkę. 
Wszyscy ci, którzy przeżyli starcie z Thanosem, muszą się odnaleźć 
w nowej rzeczywistości, ale bohaterowie nie byliby sobą, gdyby nie 
spróbowali naprawić tego, co się wydarzyło. 
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Bracia Russo, którzy odpowiedzialni są za dwa ostat-
nie filmy o Avangers oraz za dwie najlepsze części 
Kapitana Ameryki, dokonali niemożliwego. Zakoń-
czyli przygodę, która trwa od 11 lat i liczy łącznie 22 
filmy. Ogrom tego projektu jest naprawdę ciężki do 
ogarnięcia, tym bardziej finał jest więcej niż zadowa-
lający. Miałem wielkie obawy, że twórcom nie uda się 
zamknąć aż tylu wątków, pokierować nimi w jakimś 
konkretnym kierunku w taki sposób, by nie pozo-
stały bez perspektyw. Wszystko się powiodło. Liczba 
bohaterów w filmie może momentami przytłaczać, 
czuć tu rozmach. Choć „Koniec gry” nie jest drama-
tem, to wiele scen łapie za serce, bo znamy większość 
bohaterów od długiego czasu, potrafimy się z nimi 
utożsamić, poczuć ich emocje i jeżeli komuś coś się 
przydarzyło, to mamy wrażenie, jakby stało się to 
naszemu przyjacielowi.

Ostatni film o drużynie Avengers jest stworzony 
przede wszystkim dla wiernych fanów. O ile poprzed-
nie części można było w miarę spokojnie obejrzeć bez 
znajomości wcześniejszych produkcji, to tu może być 
już z tym problem. Oczywiście nie jest to niemożliwe, 
jednak liczba nawiązań i „smaczków” jest ogromna, 
więc trochę szkoda niezapoznania się z całą paletą 
tego, co twórcy dla nas przygotowali. Nie trzeba być 
jednak znawcą uniwersum – wystarczy choć raz obej-
rzeć poprzedzające filmy.

„Avengers: Koniec gry” ciężko oceniać jako samo-
dzielny film. To podsumowanie i domknięcie wszyst-
kiego, co działo się przez wiele, wiele lat. To również 
oddanie hołdu aktorom i ich bohaterom, których już 
więcej w uniwersum nie zobaczymy. Po wyjściu z kina 
za pierwszym razem (widziałem go 3 razy), zrobiło 
mi się smutno. Dostałem wspaniałą dawkę czystej 
rozrywki, przepełnionej akcją, humorem i dramatem. 
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Zdałem sobie jednocześnie sprawię, że już nic nie będzie takie samo. 
To jest rok, w którym kończą się piękne rzeczy: MCU, jakie znamy, „Gra 
o tron” czy nowa trylogia „Gwiezdnych wojen”. Teraz czas na nowe rzeczy 
i jestem bardzo ciekaw, co Disney dla nas szykuje.

Film w bardzo krótkim czasie zarobił ponad miliard dolarów (zajęło 
mu to raptem kilka dni), barierę dwóch miliardów przekroczył równie 
szybko. Nic więc dziwnego, na to wszystko czekaliśmy latami i wszyscy 
tłumnie ruszyli do kin – między innymi dlatego, by nie narażać się na 
potencjalne spoilery.

Uważam, że nie mogliśmy otrzymać lepszego zakończenia historii. 
Wiele wątków pozostało otwartych (furtki bezpieczeństwa), ale kilka 
twórcy zamknęli bezpowrotnie i bardzo dobrze. Kiedyś w końcu trzeba 
odpocząć.

Gdybyście chcieli posłuchać więcej o filmie i zagłębić się w spoilery, to 
zapraszam do odsłuchania odcinka podcastu „Inna Kultura”, w którym 
omawiam właśnie „Avengers: Koniec gry”
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Baba Jaga powraca! John Wick, najtwardszy z twardych i najlepszy 
z najlepszych. Hitman, którego nazwisko wywołuje ciarki na plecach, 
nawet wśród „kolegów po fachu”. Trzeci raz zmierzymy się z kinem 
akcji, jakie chce się oglądać w największych możliwych dawkach.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

John Wick 3  |  Jan Urbanowicz

John Wick 3

Ocena iMagazine
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Gdy w 2014 roku zobaczyłem zwiastun 
filmu „John Wick”, pomyślałem, że to jakiś 
słaby żart. Keanu gra emerytowanego 
zabójcę na zlecenie, któremu rosyjska mafia 
zabija psa i kradnie samochód (jakby mi 
takiego Mustanga ukradli, też bym się wku-
rzył). Bohater filmu postanawia zemścić się 
na ludziach, którzy weszli mu w życie ze 
swoimi brudnymi buciorami. Nie dość, że 
film okazał się świetny – niczego nie udaje, 
jest doskonałym kinem akcji i zemsty – to 
na dodatek był tak kasowym sukcesem, że 
szybko postanowiono nakręcić drugą część, 
która ujrzała światło dziennie w 2017 roku. 
Wspomniana kontynuacja również stała się 
hitem, dlatego nie musieliśmy długo czekać 
na trzeci rozdział.

Si vis pacem, para bellum (Jeśli chcesz 
pokoju, szykuj się do wojny), ta łacińska 
maksyma jest niejako hasłem przewodnim 
trzeciej części „Johna Wicka”. Oryginalny 
podtytuł to właśnie „parabellum” i dobrze 
wiemy, że na pewno nie będzie to film 
grzeczny. Poprzednie odsłony sagi to istne 
marzenie ludzi, którzy interesują się walką 
wręcz, bronią palną i kaskaderami. Nic 
dziwnego, wszak za wszystkie części odpo-
wiedzialny jest Chad Stahelski, będący mię-
dzy innymi dublerem i kaskaderem Reevesa 
w „Matriksie”. Nietrudno jest się więc 
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domyślić, że dbałość o detale będzie tu stała na najwyższym poziomie. 
Tak w istocie jest, bo realne odwzorowanie posługiwania się bronią 
palną to istny majstersztyk, jakiego ze świecą szukać we współczesnym 
kinie akcji. Również choreografie walk i praca kamery pozwalają nam 
doskonale wejść w to, co dzieje się aktualnie na ekranie.

„John Wick 3” to naprawdę doskonała kontynuacja oraz dowód na to, 
że Reeves podjął jedną z najlepszych decyzji w swojej karierze, kiedy 
postanowił wcielić się w tę postać – lepsze było tylko wystąpienie we 
wspomnianym „Matriksie”. Akcja filmu dzieje się właściwie od razu po 

zakończeniu części drugiej (w przypadku której 
było tak samo, względem pierwszego filmu) i bar-
dzo podoba mi się ten zabieg. John musi mierzyć 
się z bezpośrednimi konsekwencjami swoich 
wyborów i wiemy, że nie będzie miał łatwo. Jed-
nak jak nie on, to kto? Choć zdajemy sobie sprawę 
z tego, że raczej uda mu się cało wyjść z opresji, to 
i tak wchodzimy w tę historię i śledzimy wszystkie 
sceny z zapartym tchem. A tych trochę tu jest.

„John Wick 2” był rozszerzeniem tego, co mogliśmy 
obejrzeć w 2014 roku. Dostaliśmy tu sporo informa-
cji, jak wygląda świat zabójców i trzeba przyznać, 
że ta wizja – choć momentami niedorzeczna – jest 
doskonała w swoim absurdzie. Teraz mamy tego 
jeszcze więcej. Nie tylko tego, ponieważ scen akcji 
i walk również jest więcej, choć nie są one tak 

„widowiskowe”, jak miało to miejsce w części drugiej. To bardzo dobry 
zabieg. Postawiono tu jeszcze bardziej na jakość tego, co oglądamy.

Cała saga to również bardzo dobre występy na drugim planie. Tym 
razem do takich nazwisk jak Ian McShane czy Lawrence Fishburne dołą-
czyli między innymi Anjelica Huston, Halle Bery czy Mark Dacascos. 

Na to, że „John Wick 3” to czysta przyjemność, ma wpływ nie tylko 
choreografia walk, strzelanin i popisy kaskaderskie. Cała oprawa 

Si vis pacem, para bellum 

(Jeśli chcesz pokoju, szykuj 

się do wojny), ta łacińska 

maksyma jest niejako 

hasłem przewodnim trze-

ciej części „Johna Wicka”. 
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audiowizualna filmu tworzy klimat, który wyróżnia się na tle innych 
produkcji tego gatunku.

Ogromny sukces wszystkich trzech części sprawił, że twórcy nie chcą 
spoczywać na laurach. Już teraz zapowiedziano, że czwarta część zawita 
do kina w 2021 roku, a wcześniej będziemy mogli obejrzeć serial zatytu-
łowany „Continental”, osadzony w uniwersum znanym z filmów. Keanu 
Reeves jest chyba nieśmiertelny, ale nawet jeśli kiedyś przyjdzie czas na 
jego emeryturę, to niech wcześniej zrobi jeszcze kilka filmów, wcielając 
się w Johna Wicka. Kiedyś wszyscy mówili o nim Neo, a teraz tamte 
czasy odchodzą w zapomnienie. Czas na Babę Jagę!
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Premiery DVD i Blu-ray 
czerwiec 2019

Glass 
Cóż to było za zdziwienie, gdy na końcu filmu „Split” 
okazało się, że M. Night Shyamalan postanowił 
stworzyć uniwersum – pojawił się tam bohater 
„Niezniszczalnego” z 2000 roku. „Glass” miał być 
oficjalnie filmem, w którym zobaczymy bohaterów 
obu produkcji na jednym ekranie. Oczekiwania były 
naprawdę duże, ale niestety reżyser im nie podołał. 
Pomimo momentami dobrej zabawy, potencjał został 
zmarnowany. Szkoda.

Premiera: 5 czerwca

Green Book 
Zdobywca Oscara za najlepszy film w końcu na 
Blu-ray! Początkowo ten świetny film został u nas 
wydany tylko na DVD, ale na szczęście dystrybutor 
postanowił to zmienić. Świetne role Viggo 
Mortensena i Mahershala Aliego bawią, wzruszają 
i skłaniają do myślenia. Choć nagrodzenie filmu 
Oscarem było dość bezpiecznym wyborem 
Akademii, to nie można powiedzieć, że jest to zły 
film. Jeżeli nie mieliście okazji go obejrzeć w kinie, 
to teraz macie świetną szansę, by to nadrobić.

Premiera: 15 czerwca

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Premiery DVD i Blu-ray czerwiec 2019  |  Jan Urbanowicz
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Jak wytresować smoka 3 
Trzecia odsłona przygód Czkawki i jego 
smoka Szczerbatka. Pomimo mojej szczerej 
miłości do animacji od Disneya i Pixara, to 
serię „Jak wytresować smoka” mogę zaliczyć 
do moich ulubionych. Dreamworks wykonał 
tu naprawdę świetną robotę i każdy z tych 
filmów dobrze się ogląda. Pomimo obaw, że 
trzecia część nie będzie już tak dobra jak po 
przednie, bawiłem się na nim znakomicie. 
Jedna z ciekawszych pozycji, jakie mogą 
się w najbliższym czasie znaleźć na półce 
w domowej filmotece.

Premiera: 27 czerwca

Faworyta 
10 nominacji do Oscara i tylko jedna 
statuetka – jednak w pełni zasłużona – dla 
wybitnej Olivii Colman. Jorgos Lantimos 
stworzył film kostiumowy, który co prawda 
może nie przypaść wszystkim do gustu 
ze względu na fabułę i wydźwięk, ale nie 
sposób odmówić Grekowi prawdziwego 
zmysłu filmowca. Od strony technicznej 
jest rewelacyjny, a na uwagę zasługują 
w szczególności zdjęcia, które były kręcone 
w całości przy naturalnym świetle. Do 
seansu zachęcić mogą dodatkowo role 
Emmy Stone i Rachel Weisz.

Premiera: 12 czerwca
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Holaki – Niewidzialna droga do domu
Holaka musicie kojarzyć, bo ostatnio jest niesamowicie robotny i chyba 
zamieszkał w studio nagrań, a jego dosyć krótka kariera muzyczna przypo-
mina start z przylądku Canaveral. Wszystko zaczęło się od ciekawego pomysłu 

na album „The Introvert”, który wydany był w formie magazynu 
z wkładką w postaci płyty CD. Taki zestaw stanowił całość prze-
kazu, gdzie oprócz muzyki otrzymujemy jej graficzną odsłonę. 
Od tego momentu Mateusz Holak co chwilę angażuje się w róż-
nego rodzaju projektach i nagrywa solowe albumu w tempie 
Formuły 1. Nowym muzycznym dziełem jest album „Niewi-
dzialna droga do domu”, którego tworzenie musiało być wyjąt-
kowe. Płyta bowiem stworzona została w gronie rodzinnym, 
gdzie dwaj bracia wyciągnęli swojego ojca z muzycznej eme-
rytury. Stanisław Holak, lider kultowego zespołu z lat 80. Mala-
rze i Żołnierze, swoje czasy na scenie miał już za sobą, jednak 
synom nie mógł odmówić. Mateusz i Jakub przy tworzeniu tego 
materiału napędzani byli latami swojego dzieciństwa i miłością 
do seriali, co słychać w każdej sekundzie „Niewidzialnej drogi 
do domu”. W tych inspiracjach cudownymi latami 90. znaj-
dziemy nawiązania do takich seriali jak: „Twin Peaks”, „X Files” 

czy „Stranger Things”, co nadaje temu projektowi niesamowity klimat. Własne 
produkcje „Holaków” mogą okazać się świetnym soundtrackem dla jakiegoś 
polskiego serialu, przenoszącego nas na stare trzepaki między wielką płytą. 
Mimo różnicy wieku między rodzeństwem a ojcem, każdy z nich dał cząstkę 
siebie w tym projekcie, a całość wyszła niewiarygodnie spójnie. Oprócz świet-
nych kompozycji, na płycie usłyszymy sporo życiowej prawdy, gdzie każdy 
odnajdzie również siebie i swoje rodzinne tematy. Warto także sprawdzić 
stronę wizualną, tak bliską Mateuszowi, który stworzył przepiękne obrazy, 
idealnie domykające ten wyjątkowy projekt. „Niewidzialna droga do domu” 
wydaje się niesamowicie trafionym prezentem rodzinnym, którym członkowie 
rodziny postanowili podzielić się ze swoimi fanami. 

Cała muzyka
JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka

Cała muzyka  |  Jarosław Cała
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Dj Khaled – Father Of Asahd
Dj Khaled jest dla mnie zjawiskiem, które ciężko jest mi jakkolwiek 
wytłumaczyć i nie spodziewałem się, że jego album będę opisywał 
w „Cała Muzyka”. Pewnie po prostu dlatego, że jestem za stary. Jed-
nak nigdy nie mów nigdy i trzeba przyznać, że jego nazwisko jest hot 
i trzeba się z nim liczyć. Khaled Mohamed Khaled, bo tak właściwie 
nazywa się producent palestyńskiego pochodzenia, idzie za ciosem 
i wydaje kolejny producencki album z gwiazdami rap gry. Każda z jego 
ostatnich płyt przyniosła hity list przebojów, a lista gościnnych zwro-

tek wygląda jak skład amerykańskiej drużyny koszykar-
skiej na olimpiadę. Największe gwiazdy nie odmawiają 
Khaledowi i w przeróżnych kolaboracjach dogrywają się 
pod jego produkcję. Gwarancja milionowych odtworzeń 
na portalach streamingowych pięknie przekłada się na 
liczbę banknotów ze znaczkiem „$”, więc wszystko się 
zgadza i wszyscy są zadowoleni. Nie zawsze muzyka, 
jaką tworzy Dj Khaled, do mnie przemawia, ale należy 
mu się tych kilka linijek, chociażby za to, że co roku jest 
w stanie przedstawić album z takimi nazwiskami. „Father 
Of Asahd” to 15 utworów, co daje nam ponad 50 minut 
muzyki rozrywkowej, gdzie słychać dużo inspiracji jamaj-
skich, gdzie producent przebywał podczas sesji studyj-
nych do tworzenia tego albumu. Podczas premierowego 
weekendu na YouTube pojawiło się aż 8 klipów promują-
cych ten album, a na największą uwagę zasługuje „Higher”, 

gdzie tragicznie zmarły raper Nipsey Hussle występuje razem z Johnem 
Legendem. Cały dochód z tego utworu zostanie przekazany na dwójkę 
dzieci, które artysta osierocił. Poza teledyskami i muzyką DJ Khaled we 
współpracy z Tidalem stworzył także dokument „Father of Asahd: The 
Album Experience”, gdzie możemy zobaczyć, jak powstawał jego album. 
Kończąc ten tekst, po prostu wymienię tylko największe gwiazdy, które 
w tym roku zebrał Dj Khaled, żeby uzmysłowić Wam, jak duży rozmach 
ma ten producent: Jay-Z, Beyoncé, Cardi B, Nas, SZA, Travis Scott, Lil 
Wayne, Future, Post Malone, 21 Savage, Chance the Rapper, Big Sean, J 
Balvin, Nipsey Hussle, Justin Bieber, Quavo.
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mięsnym i jabłkamiMAŁGORZATA ŁADA

Naleśniki z gulaszem mięsnym i jabłkami  |  Małgorzata Łada

MAKOWA KUCHNIA 218



Jajka, kefir i wodę mineralną wymieszać, dodać mąkę, sól 
i przyprawy. Wymieszać dokładnie i zostawić na ok 15 minut, 
żeby ciasto odpoczęło.
 
Mięso umyć i pokroić w kostkę. Paprykę umyć, usunąć 
gniazda nasienne i pokroić w grubą kostkę.
Cebulę pokroić w kostkę, czosnek posiekać. Jabłko umyć, 
usunąć gniazda nasienne i pokroić w taką samą kostkę jak 
paprykę.

Na rozgrzany olej wrzucić pokrojone i lekko oprószone mąką 
mięso. Podsmażyć na złoty kolor, następnie dodać cebulę 
i czosnek. Całość podsmażyć przez chwilę, dodać pokrojone 
papryki i przesmażyć jeszcze przez ok 5 minut, następnie 
dodać jabłka i wymieszane z bulionem pomidory.

Gulasz dusić przez ok 15–20 minut, z kurczakiem można 
krócej. Chodzi o to, żeby wszystkie składniki pozostały 
uduszone, a nie rozgotowane. Po mniej więcej 10 minutach 
duszenia dodać przyprawy.
 
Na patelni rozgrzać olej, gorący wlać do ciasta i bardzo 
dobrze wymieszać. Smażyć dość cienkie naleśniki i jeszcze 
ciepłe nadziewać gorącym gulaszem. Podawać natychmiast 
po przygotowaniu.

Ciasto na 
naleśniki:
• 2 całe jajka
• 200 ml kefiru
• 1/4 szklanki mocno 

gazowanej wody 
mineralnej

• 1 szklanka mąki
• Sól
• Opcjonalnie: ostra 

papryka lub gałka 
muszkatołowa

• 1–2 łyżki oleju do 
smażenia

Nadzienie:
• 250 g chudej wie-

przowiny lub piersi 
z kurczaka

• 1 czerwona papryka
• 1 zielona papryka
• 1 średnia cebula lub 

duża szalotka
• 2 ząbki czosnku
• 1 duże kwaśne 

jabłko
• 1/2 szklanki 

pomidorów kro-
jonych w soku 
pomidorowym

• 1/2 szklanki bulionu
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz, 

szczypta ostrej 
papryki (najlepiej 
chili)
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