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WSTĘPNIAK

Mam nadzieję, że siedzicie w domu. To jedyna sen-
sowna opcja w tym momencie. Nie narażajmy sie-
bie ani innych dookoła. Wszyscy się przestawiamy 
na pracę zdalną. My w iMagazine pracujemy tak od 
początku powstania pisma. Bazując na naszej wie-
dzy, wydaliśmy dla Was wydanie specjalne – iMag 
HomeOffice. Wydanie „normalne”, kwietniowe, jest 
w dużej części jego kontynuacją.

Jesteśmy świeżo po premierze nowych produktów 
Apple – nowego Macbooka Air, iPada Pro, Maca 
mini oraz systemów macOS 10.15.4, iOS/iPadOS 
13.4, watchOS 6.2 i tvOS 13.4. Wszystkie nowości 
oraz inne produkty, które prezentujemy w tym 
numerze, idealnie nadają się do pracy z domu. 
W szczególności w tym kontekście polecam teksty 
Michała Śliwińskiego oraz Kingi Ochendowskiej.

Wspólnie jakoś damy radę to wszystko prze-
trwać. Bądźcie zdrowi, tymczasem…
#zostanwdomu, przestaw się na #HomeOffice, 
a w wolnych chwilach czytaj iMagazine!

Dominik Łada
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WELCOME 
HOME.
NOWE BEZPRZEWODOWE
GŁOŚNIKI DENON HOME

DOSKONAŁY, BEZPRZEWODOWY
DŹWIĘK DLA KAŻDEGO STYLU ŻYCIA.
Wybierz głośnik, który jest odpowiedni do Twoich 
potrzeb. Słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu, 
dużym lub małym. Czas na zmiany. Czas na doskonały  
i bezprzewodowy dźwięk z Denon Home.

Home 150

Home 350

Home 250

www.denon.pl

http://denon.pl
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WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

Mistrzyni Polski 2018  w triathlonie na dystansie Ironman 70.3 
Ewa Komander wybiera do treningów sportowe słuchawki 
bezprzewodowe Creative Outlier Air Sports:

• całkowicie bezprzewodowe  • 30 godzin pracy
  10 godzin słuchawki + 2 ładowania z pudełka
• IPX5 odporne na pot i deszcz  • Bluetooth 5.0
• obsługa kodeków aptX i AAC  

WYŻSZA JAKOŚĆ - WIĘKSZA MOC!

Wejdź na snsklep.pl i pobierz specjalny set muzyczny, który porwie cię do treningu!

AIR SPORTS

dostępne 
w sklepach:

https://www.x-kom.pl/p/501538-sluchawki-true-wireless-creative-outlier-air-sports-black.html?gclid=CjwKCAjw3-bzBRBhEiwAgnnLCpBCyOu3eda2B9whqc6MaQZoUS8yyCv1VI0EF7YCl5I7N0VAyKNHsBoC50AQAvD_BwE


Wiosenne paski 2019 do 
Apple Watch

Czytaj dalej....

iMag HomeOffice 1/2020

Czytaj dalej....

Aktualności
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https://imagazine.pl/2020/03/18/wiosenne-paski-2019-do-apple-watch/
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Aktualizacja iPadOS do 
wersji 13.4

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 13.4

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do 
wersji 6.2

Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS 
Catalina do wersji 10.15.4

Czytaj dalej....
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Apple wyłoniło laureatów „Shot 
on iPhone Night Mode”

Czytaj dalej....

Google I/O odwołane

Czytaj dalej....

Nowe Powerbeats 4 
w sprzedaży od środy, 
18 marca

Czytaj dalej....
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Pierwszy mostek Philips 
Hue traci wsparcie

Czytaj dalej....

Dostępność iPhone 11 
gwałtownie spada

Czytaj dalej....

Apple ma klucz do kopii 
backupu naszych danych 
w iCloud, które może 
udostępnić służbom 
– jak tego uniknąć?

Czytaj dalej....
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iOS 14 i zmiany w HomeKit

Czytaj dalej....

Wokółuszne AirPods – 
ikonki znaleziony w kodzie 
iOS 14

Czytaj dalej....

Bang & Olufsen przedstawia 
Beosound Balance

Czytaj dalej....
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RE505X to pierwszy Range Extender w ofer-
cie TP-Link (i jeden z pierwszych na rynku) 
z obsługą standardu WiFi 6. Polecany jest oso-
bom, które chcą zwiększyć zasięg WiFi w swoim 
domu lub biurze. Dzięki niemu, miejsca, do 
których nie docierał sygnał, zostaną skutecznie 
wyeliminowane, a transmisja danych będzie 
przebiegała sprawnie. 

Wzmacniacz sieci RE505X eliminuje martwe 
strefy oraz zapewnia stabilne i płynne połą-
czenie bezprzewodowe w całym domu. Działa 
w najnowszym standardzie WiFi 6 i oferuje użyt-
kownikom do 1500 Mb/s łącznej przepustowości 
w dwóch pasmach (do 300Mb/s w paśmie 2,4 
GHz i do 1200Mb/s w paśmie 5 GHz). Pozwala 
to na jednoczesne wykonywanie wielu bardzo 
obciążających sieć zadań, np. granie online bez 
opóźnień, streamowanie wideo w wysokiej roz-
dzielczości 4K, czy szybkie pobieranie bardzo 
dużych ilości danych. Nowy Range Extender 
jest wstecznie kompatybilny ze standardami 
802.11a/b/g/n, co gwarantuje poprawne działanie 
ze wszystkimi routerami lub punktami dostępo-
wymi dostępnymi na rynku. Urządzenie posiada 
także możliwość pracy jako Access Point.

Range Extender RE505X obsługuje technologię 
OneMesh™, która dzięki płynnemu roamingowi 

RE505X - pierwszy wzmacniacz 
sygnału WiFi 6 od TP-Link

AKTUALNOŚCI 18



zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po 
domu. OneMesh™ automatycznie łączy urządzenia znajdujące się w sieci WiFi 
z routerem lub wzmacniaczem o większej w danym momencie sile sygnału. 
Proces ten jest całkowicie niezauważalny dla użytkownika. Dzięki tej tech-
nologii użytkownik uzyskuje jedną nazwę sieci w całym domu oraz automa-
tyczne przełączanie użytkowników pomiędzy urządzeniami dostępowymi 
– bez przerw w transmisji czy spadków prędkości.

Ogromną zaletą jest to, że aby stworzyć wydajną sieć Mesh 
i  w pełni korzystać z jej udogodnień nie jest konieczna 
wymiana wszystkich urządzeń. Wystarczy podłączyć RE505X 
do routera obsługującego OneMesh™ lub zaktualizować 
firmware swojego starego routera do wersji OneMesh™ 
(pełna lista urządzeń TP-Link, które zostaną objęte aktualiza-
cją oraz tych, które już występują w wersji OneMesh™, znaj-
duje się tutaj). 

Extender RE505X posiada także gigabitowy port Ethernet, 
dzięki któremu  istnieje możliwość przewodowego połącze-
nia dla telewizorów smart, komputerów i konsoli do gier. 

Urządzenie jest bardzo proste w konfiguracji - wystarczy 
nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie na wzmac-
niaczu. Zarządzanie nim umożliwia aplikacja TP-Link Tether 
(dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem opera-
cyjnym iOS lub Android), która pozwala użytkownikowi na 
monitorowanie stanu wzmacniacza sygnału, kontrolowanie 
jego funkcji oraz zmianę ustawień.

Zaletą RE505X jest funkcja TWT (Target Wake Time), dzięki której wzmacniacz 
pozwala oszczędzać baterie w podłączonych do niego urządzeń mobilnych i IoT. 

Więcej informacji na temat  RE505X dostępnych jest na stronie internetowej. 

Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 300 zł brutto i objęty jest 
36-miesięczną gwarancją.
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P R Z E S TAW  S I Ę  N A  # H O M E O F F I C E
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https://imagazine.pl/2020/03/24/imag-homeoffice-1-2020/


Apple A14 zostanie 
pierwszym, mobilnym pro-
cesorem opartym na ARM, 
który przekroczy 3GHz?

Czytaj dalej....

Sennheiser na 75 urodziny 
prezentuje nowe słuchawki 
MOMENTUM True Wireless 2

Czytaj dalej....

Apple radzi, jak 
dezynfekować swoje 
urządzenia

Czytaj dalej....
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W związku z korona-wirusem, 
Google udostępnia za darmo 
narzędzia do pracy zdalnej

Czytaj dalej....

Apple przekazuje milio-
ny masek pracownikom 
służby zdrowia w Stanach 
Zjednoczonych i Europie

Czytaj dalej....

#StayTheFHome w Polsce 
skuteczne – Warszawa na 
dwóch filmach

Czytaj dalej....
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Obniżona jakoś streamingu 
ze względu na obciążoną sieć

Czytaj dalej....

Orlen Pay będzie wspierał 
Apple Pay

Czytaj dalej....

Francja nakłada na 
Apple karę w wysokości 
1,1 miliarda euro

Czytaj dalej....
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Całodzienna praca w 
aptece w czasach COVID-19, 
w której to Apple Watch 
ułatwia życie

Czytaj dalej....

Craig Federighi prezentuje 
działanie Magic Keyboard 
i iPadOS 13.4

Czytaj dalej....

Apple wypuszcza reklamę 
iPada Pro – wreszcie udana 
kreacja od Apple

Czytaj dalej....
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JBL Link Portable to wyjątkowy bezprzewodowy głośnik przenośny. Pro-
fesjonalne brzmienie JBL, do 8 godzin odtwarzania w trybie mobilnym, 
wodoodporność na poziomie IPX7, prosta konfiguracja w domu, stacja do 
ładowania w zestawie i wbudowany Asystent Google. Czegóż chcieć więcej? 

JBL Link Portable to inteligentny głośnik bezprzewodowy z wbudowaną 
technologią Chromecast, AirPlay II oraz Asystentem Google pozwa-
lającym na sterowanie głosowe i kontrolę nad odtwarzaną muzyką, 
organizacją dnia czy sterowanie inteligentnym domem. Wbudowany 
akumulator zapewnia do 8 godzin odtwarzania. Głośnik można łado-
wać poprzez wbudowane gniazdo USB typu C lub dzięki dedykowanej 
stacji dokującej znajdującej się w zestawie. Głośnik JBL Link Portable 
pozwala na stworzenia systemu multiroom, za pośrednictwem prostej 
konfiguracji w aplikacji Google Home. W celu zapewnienia dodatkowego 
bezpieczeństwa i prywatności mikrofony głośnika mogą być wyłączone, 
wskaźniki LED pokazują aktualny status mikrofonów. Głośnik dostępny 
jest w kolorach: czarnym, szarym i niebieskim.

JBL Link Portable
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JBL Link Portable zapewnia zdecy-
dowany i dynamiczny profesjonalny 
dźwięk przestrzenny, charaktery-
styczny dla JBL przez nawet osiem 
godzin. Dzięki strumieniowemu prze-
syłaniu za pomocą łatwej w obsłu-
dze technologii Wi-Fi lub Bluetooth 
możesz sprawić, że muzyka będzie 
płynęła nieprzerwanie w dowolnym 
pokoju. Z kolei za pomocą aplikacji 
Asystent Google możesz wybierać 
utwory, korzystać z usług min. Spotify, 
YouTube Music i Tidal oraz słuchać 
muzyki bez przerw. Powiedz po prostu 
„Hej Google”, aby rozpocząć. Równo-
cześnie AirPlay II daje użytkownikom 
systemów iOS dodatkowo możliwość 
korzystania z Apple Music. W pełni 
bezprzewodowy, wodoodporny 
i wytrzymały, dzięki czemu poradzi 
sobie z przypadkowym zanurzeniem. 
Urządzenie można łatwo naładować 
za pomocą wygodnej w użyciu stacji 
do ładowania.

Profesjonalny dźwięk przestrzenny 
JBL. Otocz się muzyką i ciesz się kry-
stalicznie czystymi wysokimi tonami, 
wyrazistymi średnimi dźwiękami 
oraz głębokim, mocnym basem. JBL 
Link Portable emituje dźwięk w każ-
dym kierunku dzięki przetwornikowi 
szerokopasmowemu z możliwością 
obsługi dźwięku przestrzennego. Za 
pomocą głośnika JBL Link Portable 
można z łatwością przesyłać muzykę 
strumieniowo i cieszyć się ulubionymi 

Specyfikacja techniczna:
Przetwornik: 1 x 49 mm

Moc wyjścia: 1 x 20W

Pasmo przenoszenia: 65 Hz – 20 kHz

Stosunek sygnału do szumi: > 80 dB

Wspierane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, 
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

Wymiary (średnica x wysokość): 88 x 170 mm

Waga: 735 g

Sugerowana cena detaliczna: 649 zł
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utworami zawsze, gdy ma się na to ochotę, dzięki przesyłaniu strumie-
niowemu za pomocą technologii Wi-Fi lub Bluetooth.

Pomoc Asystenta Google aktywować można głosem, wystarczy, że 
powiesz „Hej Google”, aby poprosić Asystenta Google o odtworzenie 
ulubionych utworów oraz łatwy dostęp do całej swojej kolekcji. JBL Link 
Portable jest łatwy w konfiguracji i zarządzaniu za pomocą bezpłatnej 
aplikacji Google Home dla systemu iOS i Android. Pobierz, zainstaluj 
i zacznij odtwarzać muzykę. Głośniki JBL Link Portable są już dostępne 
w sprzedaży w sieci iSpot. Ich sugerowana cena detaliczna to 649 zł. 
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Apple planuje ponownie 
otworzyć sklepy w pierwszej 
połowie kwietnia

Czytaj dalej....

Nowe Apple TV 128 GB i tryb 
dziecięcy za rogiem?

Czytaj dalej....

App Store trafia do   
kolejnych krajów

Czytaj dalej....
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„Przypływ energii!” prosto 
z Apple Music

Czytaj dalej....

Apple prawdopodob-
nie przełoży premierę 
iPhone’ów 12 o kilka 
miesięcy

Czytaj dalej....

Czarno widzę przyszłość 
Huawei Mobile Services

Czytaj dalej....
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Nowy iPad Pro to wielka 
rewolucja w świecie AR

Czytaj dalej....

Google Podcast trafił na iOS

Czytaj dalej....

Adobe zaprasza 
użytkowników do bety 
Ilustratora dla iPada

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Firma Creative Technology przedstawia nową wersję lubianych i świet-
nie przyjętych przez użytkowników na całym świecie głośników stacjo-
narnych Creative Pebble V2. Druga odsłona urządzenia dedykowanego 
komputerom zapewni jeszcze lepsze doznania dźwiękowe niż poprzed-
nia generacja. 

Creative Pebble V2 to nowa, ulepszona wersja głośników Pebble. Nowy 
model zachowuje najważniejsze cechy poprzednika, które sprawiły, że 
urządzenie zostało tak dobrze przyjęte - minimalistyczny wygląd, design, 
który przyciąga wzrok, elegancki profil, a także 2-calowe przetworniki 
średniej klasy ustawione pod kątem 45 stopni. Tak zaprojektowane głośniki 
Pebble V2 zapewniają jak najlepsze doznania i optymalną emisję dźwięku. 

Główną zaletą głośników Creative Pebble V2 nie jest jednak gustowny 
wygląd i design, ale technologia jaką wykorzystują. Dzięki nowej 

Creative Pebble V2: 
moc w eleganckim stylu
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łączności poprzez USB typu-C Pebble V2 mają zdecydowaną przewagę 
nad konkurencją. Technologia ta przekłada się na wyższą moc wyj-
ściową, dźwięk brzmi doniośle, a bas jest jeszcze bardziej odczuwalny. 
Najważniejsze jednak jest to, że głośniki nie tracą przy tym na jakości 
odtwarzanego dźwięku, który jest krystalicznie czysty. 

Jest też wersja głośników z wejściem mini USB. 

Głośniki Creative Pebble V2 oferują znakomity stosunek jakości do ceny, 
zostały wycenione na 149 złotych. 

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem.
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Początek marca. U nas w już prawie wiosna, tymczasem 
zostałem zaproszony przez firmę Nokian do Ivalo w Finlandii, aby 
przetestować opony zimowe... na 2021 rok.

Białe piekło, 
czyli testowanie opon jeszcze dalej niż Północ

Białe piekło, czyli testowanie opon jeszcze dalej niż Północ  |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Wyjazd do Ivalo był ostatni, który doszedł do skutku przed wprowadze-
niem obostrzeń związanych z pandemią, która wybuchła w ostatnim 
czasie. Większość imprez, konferencji, spotkań była już odwoływana i, 
przyznam się szczerze, podejrzewałem, że ta też nie dojdzie do skutku, 
choć nie ukrywam, bardzo na nią liczyłem. W końcu nie zawsze można 
trafić tak daleko na północ.

Ivalo
Ivalo leży za kołem podbiegunowym. Aby uświadomić sobie, jak to jest 
daleko, wystarczy spojrzeć na loty. Z Warszawy do Helsinek jest 940 km. 
Z Helsinek do Ivalo – 927 km. I co w tym wszystkim najśmieszniejsze, 
z Warszawy lecimy niedużym Embraerem, a z Helsinek do Ivalo dużym 
Airbusem. Finlandia jest bardzo rozciągnięta i nie ma specjalnie rozbu-
dowanej sieci kolejowej, zatem komunikacja pomiędzy miastami często 
odbywa się właśnie dzięki samolotom. Wracając do Ivalo: większość 
z nas kojarzy Rovaniemi, czyli „dom Świętego Mikołaja”. Ivalo jest jeszcze 
300 km dalej na północ od Rovaniemi. Paradoksalnie z Ivalo jest w pro-
stej linii bliżej do Murmańska niż do Rovaniemi.
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Ivalo nie jest duże, ma około 4000 miesz-
kańców, ale z racji swojego położenia 
jest takim fińskim Zakopanem. To jedno 
z ulubionych miejsc Finów na spędzanie 
aktywnie wolnego czasu. Znajdziemy tutaj 
niesamowite trasy na narty biegowe lub 
całoroczne rowery (zimą na grubych, spe-
cjalnych oponach). Jazdy skuterami śnież-
nymi albo psimi zaprzęgami. Jest nawet 
nieduże centrum narciarskie. Blisko Ivalo 
znajduje się jedno z największych jezior Fin-
landii – Inari.

Podczas gdy w Warszawie mieliśmy już kil-
kanaście stopni na plusie, organizator kilku-
krotnie uprzedzał, abyśmy zabrali ze sobą 
możliwie ciepłe, zimowe rzeczy. Faktycznie 
na miejscu przywitało nas 120 cm śniegu 
i temperatura minusowa. -10°C, odczuwalne 
jako -17°C, robi wrażenie, ale jeszcze większe 
robi informacja, że dwa tygodnie wcześniej 
było -40°C.

Zaskoczyło mnie, że miejscowi mówią, że 
zimy wcześniej nie bywały takie jak teraz. 
Chodzi o ilość śniegu. Normalnie jest ok. 
80 cm i przy takiej ilości renifery normalnie 
egzystują na otwartych terenach. Niestety, 
przy 120 cm jest to już niemożliwe. Zwy-
czajnie pożywienie jest dla nich za głęboko, 
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dlatego hodowcy przeganiają je na tereny, gdzie jest cieplej i jest cieńsza 
pokrywa śnieżna.

White Hell – Białe Piekło
Ivalo jednak to przede wszystkim miejsce, gdzie znajduje się White Hell, 
Białe Piekło, czyli kompleks torów i specjalnych tras, na których w naj-
trudniejszych warunkach są testowane zimowe opony Nokian.

Cały kompleks, otwarty w 1986 roku, ma ponad 700 ha. Aby uzmysło-
wić Wam, jaka to powierzchnia, to wyobraźcie sobie 1130 boisk do piłki 
nożnej obok siebie. W White Hell znajduje się 30 zróżnicowanych torów 
o łącznej długości ponad 100 km oraz centrum szkoleniowe. Na mnie 
chyba największe wrażenie zrobił 700-metrowy tuner z krystalicznie 
czystym i równym lodem. Większość torów znajduje się na… zamarznię-
tych jeziorach. Ten 700-metrowy też.

Nokian Snowproof P
W tych warunkach testowaliśmy propozycję Nokiana na 2021, najnowsze 
zimowe opony Snowproof P. Co jest istotne, opona ta jest przeznaczona 
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na nasz, środkowoeuropejski rynek, gdzie bywa zdecydowanie zimniej 
niż w reszcie świata.

Warto wspomnieć, że Nokian jest pierwszym producentem, który zapro-
jektował opony specjalnie na zimę. Nowy model Nokian Snowproof P to 
oczywiście kontynuacja historii. Jest to usportowione i nowoczesne roz-
wiązanie wyróżniające się wysokimi parametrami prowadzenia i świetną 
przyczepnością w zimie.

Testowaliśmy je, jeżdżąc zarówno po drogach, jak i po torze, ale również 
po czystym lodzie. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów mogę 
powiedzieć, że doskonale sprawdzają się podczas nagłych zmian pasa 
ruchu czy na pokrytych błotem pośniegowym nawierzchniach. Wpływ 
na to ma opracowana przez Nokiana nowa koncepcja Alpine Perfor-
mance, podnosząca właściwości trakcyjne, krótszej drodze hamowania 
i pewności pokonywania zakrętów.

Nieoczekiwane zmiany zimowej pogody stały się charakterystyczne dla 
całej Europy. Warunki ekstremalne stają się bardziej typowe: zima bywa 
łagodna lub nie ma jej wcale, ale potrafi też zaskoczyć nagłymi opa-
dami śniegu i marznącego deszczu. Warunki drogowe bywają zdradliwe 
— z dnia na dzień woda i topniejący śnieg mogą zamarznąć, przez co 
nawierzchnia staje się śliska i niebezpieczna.
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Pogoda może być nieprzewidywalna, ale opony takie nie mogą być. 
Nowa koncepcja Alpine Performance zastosowana w Nokian Snowproof 
P to połączenie przyczepności zimą oraz przewidywalnego i zrównowa-
żonego wyczucia auta. Składa się na nią zoptymalizowana rzeźba bież-
nika, specjalnie dostosowana, gęsta lamelizacja oraz nowa mieszanka 
Alpine Performance.
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Największe różnice w porównaniu z poprzednim modelem Nokian 
WR A4 widać w rzeźbie bieżnika. Przejście od asymetrycznego do kie-
runkowego i symetrycznego wzoru bieżnika zapewnia przewidywalne 
i kontrolowane zachowanie się samochodu w każdych warunkach oraz 
zwiększa ogólne bezpieczeństwo użytkowania tej opony.

Gdy testowaliśmy na specjalnie przygotowanym torze lodowym trzy 
dokładnie takie same VW Golfy, ale każdy z innymi oponami (letnimi, 
poprzednim modelem zimowym oraz Snowproof P) to różnica potrafiła 
być nawet powyżej 10 m na długości hamowania. Nie mówiąc o przy-
czepności na zakrętach albo… starcie z miejsca.

Z ankiety przeprowadzonej przez Nokian Tyres wśród konsumentów 
wynika, że niemal 60% kierowców w Europie Środkowej uważa specjalne 
opony zimowe za najważniejszy element bezpiecznego wyposażenia 
samochodu w miesiącach zimowych. Niemal 70% respondentów uznaje 
przyczepność i prowadzenie w warunkach zimowych za najcenniejsze 
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cechy opony, podczas gdy bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremal-
nych, na przykład na drodze pokrytej śniegiem czy breją, znalazło się 
w pierwszej trójce. Kierowcy samochodów o wysokich osiągach zwracają 
szczególną uwagę na przyczepność na suchej nawierzchni, precyzyjne 
prowadzenie przy dużej szybkości oraz komfort jazdy.
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Nowa opona zimowa Snowproof P jest oferowana w kategoriach pręd-
kości H (210 km/h), V (240 km/h) oraz W (270 km/h), w rozmiarach od 17 
do 21 cali. Nowe opony Nokian Snowproof P będą dostępne w sprzedaży 
jesienią 2020 roku.

Warto wspomnieć, że w projektowanie nowej opony oraz jej testy 
mocno zaangażowany był sam Mika Häkkinen, dwukrotny mistrz świata 
F1. Myślę, że to dobra referencja.
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Gdy jesienią 2019 roku planowaliśmy lutowy urlop w południowo-
wschodniej Azji, nasze jedyne obawy dotyczyły pogody, która w tym 
rejonie świata nawet w najbardziej obleganej porze roku potrafi 
być kapryśna, oraz tego, czy dziesięć dni na miejscu wystarczy na 
odwiedzenie wszystkich zaplanowanych miejsc. 

TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski

Azja vs. Koronawirus  |  Tomasz Szykulski

Azja vs. Koronawirus
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Niespodziewanie na horyzoncie pojawił się koronawirus, który zniechęcił 
do wszelkich podróży miliony osób na całym świecie; my jednak nie zde-
cydowaliśmy się na zmianę planów, co w kontekście dalszego rozwoju tego 
globalnego problemu okazało się dobrym wyborem. Jak podróżowało się 
po Azji w przededniu globalnej epidemii?

Plan podróży
Wpis ten powstał w połowie marca, kilka tygodni po naszym powrocie 
z Azji. Biorąc pod uwagę, jak dynamicznie zmienia się w ostatnich tygo-
dniach sytuacja związana z koronawirusem, pewne jest, że podróż udało 
nam się odbyć w ostatnim możliwym momencie. Gdy opuszczaliśmy Pol-
skę, media donosiły o tysiącach przypadków w Chinach, kilkuset w innych 
częściach Azji i pierwszych chorych w Europie. Wszelkie blokady miast, 
ograniczenia w swobodnym poruszaniu mieszkańców czy wstrzymanie 
połączeń lotniczych wydawały się wtedy odległym, niedotyczącym nas 
bezpośrednio problemem. Niestety, obecna rzeczywistość brutalnie wery-
fikuje to podejście.

Wracając do planu… przygotowana przez nas trasa zakładała podróż świet-
nymi liniami Qatar Airways (to zdecydowanie moja ulubiona opcja lotu do 
Azji) do Bangkoku z przesiadką w Doha i kilkudniowy pobyt na miejscu; 
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następnie lot krajowy na Phuket, z którego 
przemieściliśmy się na wyspy Koh Phi Phi; 
kolejny etap to powrót na Phuket i lot na 
ostatnie kilka dni wycieczki – do Singapuru; 
finałowy odcinek stanowiła podróż powrotna 
do Polski, ponownie z przesiadką w Katarze.

Biorąc pod uwagę stosunkowo długą listę 
celów i odcinków podróży, do ostatniego 
dnia uważnie obserwowaliśmy komunikaty 
o sytuacji zdrowotnej w Tajlandii i Singapu-
rze. Te były jednak dużej mierze uspokaja-
jące – właśnie dlatego postanowiliśmy, że 
zamiast odwoływać wyjazd, odbędziemy go, 
stosując się bardzo dokładnie do wszelkich 
zaleceń i wytycznych odnośnie do higieny 
i bezpieczeństwa.

Bangkok
Kilkunastogodzinna, dwuodcinkowa podróż 
z Warszawy do Bangkoku przebiegła spo-
kojnie, jednak w przeciwieństwie do moich 
wcześniejszych lotów międzykontynental-
nych, ok. 20% pasażerów zdecydowała się na 
noszenie maseczek na twarzy, nie brakowało 
także pustych foteli. Różnica ta zanikła jed-
nak już krótko po opuszczeniu gigantycznego 
lotniska Suvarnabhumi – w stolicy Tajlandii 
życie zdawało się toczyć normalnym rytmem, 
ulice, sklepy i restauracje były przepełnione 
mieszanką lokalnych mieszkańców i tury-
stów, a efekt koronawirusa sprowadzał się do 
okazjonalnych tabliczek przypominających 
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o utrzymywaniu higieny oraz rozmieszczonych w uczęszczanych miejscach 
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w najbardziej znanych atrakcjach, 
takich jak Pałac Królewski, świątynia Wat Pho czy ultraturystyczne oko-
lice Khaosan Road – chociaż nie brakowało tam odwiedzających, to z całą 
pewnością było ich znacznie mniej niż w normalnie o tej porze roku. Efekt? 
Wejście do nawet najbardziej obleganych miejsc nie wymagało długiego 
oczekiwania w kolejkach, co było niewątpliwie czynnikiem korzystnym 
w kontekście naszego krótkiego, zaledwie trzydniowego pobytu na miejscu.

Bangkok, podobnie jak Tokio, Nowy Jork czy Londyn to miasto na tyle 
duże, ciekawe i różnorodne, że nie sposób nawet podczas długiej wizyty 
spróbować wszystkiego, co mają one do zaoferowania. Właśnie dlatego 
trzy dni na miejscu podzieliliśmy między kluczowe atrakcje, o których 
wspomniałem wyżej, próbowanie lokalnych specjałów w ulicznych barach, 
sklepach i restauracjach, a także… kurs gotowania. W żadnym wypadku nie 
próbowaliśmy na siłę zobaczyć zbyt wiele – będą ku temu inne okazje.

PODRÓŻE 47



Chef Leez Thai Cooking Class, o której mowa, to według rankingu Trip 
Advisor najlepsze tego typu miejsce w Tajlandii. Położona na obrzeżach 
miasta szkoła prowadzona jest przez niezwykle sympatyczną szefową 
kuchni, a jej autorski, anglojęzyczny program dla turystów stanowi świetny 
balans pomiędzy faktycznym gotowaniem, nauką o składnikach i prze-
pisach oraz oczywiście… jedzeniem własnoręcznie przygotowanych dań. 
Dzięki przystępnej formie i dobrej organizacji podczas lekcji odwiedziliśmy 
lokalny targ, porozmawialiśmy z okolicznymi sprzedawcami, a następnie 
wspólnie przyrządziliśmy kilkanaście dań takich jak pad thai, zupa tom 
kha, sałatka z papai czy uwielbiany przeze mnie tajski deser – mango 
sticky rice. Koszt lekcji to około 250 zł za osobę, jednak muszę przyznać, że 
były to świetnie wydane pieniądze. 

Wyspy
Kilkanaście godzin po kursie gotowania nadszedł czas na opuszczenie 
Bangkoku i rozpoczęcie wypoczynkowej części naszego wyjazdu, którą 
stanowił kilkudniowy pobyt na wyspie Koh Phi Phi. Osoby doświadczone 
w podróżowaniu po południowo-wschodniej Azji wiedzą, że dostanie 
się na wyspę może stanowić nie lada wyzwanie. W naszym przypadku 
pierwszym etapem był przelot na Phuket, które z racji licznych połączeń 
krajowych i międzynarodowych stanowi świetną bazę wypadową dla 
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kilkudziesięciu okolicznych wysepek. Jako że trasy te cieszą się ogromną 
popularnością, możemy wybierać z bogatej oferty co najmniej kilku linii 
lotniczych, a przy odrobinie szczęścia i planowania – trafić na prawdziwą 
gratkę dla fanów lotnictwa. Tak właśnie było w naszym przypadku – krótki, 
zaledwie godzinny lot wykonywany był na legendarnym Boeingu 747 naro-
dowych linii lotniczych Thai Airways.

Przelot na Phuket był dopiero początkiem podróży – kolejny etap sta-
nowił łączony transfer taksówką do portu morskiego i 1,5-godzinny rejs 
szybką łodzią (speedboat), który ze względu na oszczędność czasu zare-
zerwowaliśmy poprzez wybrany przez nas hotel na wyspie Phi Phi – Vil-
lage Beach Resort. Wyższa niż w przypadku innych opcji cena (ok. 250 zł 
za osobę w jedną stronę) pozwoliła błyskawicznie dostać się bezpośred-
nio do hotelu – bez konieczności samodzielnej organizacji kilkuetapo-
wego transportu.
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Południe Tajlandii to dziesiątki pięknych wysp o bardzo różnym profilu 
– mniejsze, większe, dzikie lub oferujące bardziej rozbudowaną infrastruk-
turę. Opinii na temat tego, które warto odwiedzić, a których nie, będzie 
tyle, ilu oceniających – po kilku dniach researchu zdałem sobie sprawę, 
że warto wypośrodkować te kontrastowe i kierować się własnymi prefe-
rencjami. W rezultacie zdecydowaliśmy się na Phi Phi – jedną z najpięk-
niejszych, ale jednocześnie najbardziej obleganych wysp; jednak zamiast 
rezerwować hotel w centralnej, imprezowej części wyspy, wybraliśmy 
niezwykle klimatyczny i komfortowy resort po drugiej stronie, do której 
wygodny dostęp możliwy jest jedynie od strony morskiej.

Główny cel, jaki sobie postawiliśmy – znaleźć hotel w klimacie „rajskiej 
wyspy”. Efekt długich poszukiwań przeszedł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – Phi Phi Island Village Beach Resort to oddzielona skałami od reszty 
wyspy zatoka, w której zbudowano kilkadziesiąt drewnianych chatek 
(pokoje), kilka restauracji, dwa baseny oraz strefę spa. W połączeniu ze 
wysokim standardem obsługi, świetną kuchnią i licznymi atrakcjami hotel 
ten stanowi doskonałe miejsce na pełen relaks. Uzupełnienie kompleksu 
stanowi pobliska wioska, w której znajdziemy kilkanaście barów, sklepów, 
salonów tajskiego masażu i innych rozrywek. Jednym słowem – raj.
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A jak na nasz pobyt wpłynął koronawirus? W teorii pozytywnie, gdyż 
niższe od normalnego obłożenie w hotelu sprzyjało spokojnemu odpo-
czynkowi. Podczas całego pobytu mieliśmy jednak z tyłu głowy powód 
tej sytuacji, co z całą pewnością nie było świadomością komfortową. 
Mniejsza liczba turystów to przede wszystkim ogromny problem dla 
lokalnych hotelarzy i właścicieli restauracji – miejmy nadzieję, że glo-
balna pandemia skończy się tak szybko, jak się rozpoczęła, a tajscy (i nie 
tylko) przedsiębiorcy odczują ulgę, na którą w pełni zasługują za swoją 
gościnność i otwartość.

Po kilku dniach relaksu nadszedł czas na ostatni etap wakacji, czyli 
wyjazd do Singapuru. Jako że opisany wcześniej transfer na lotnisko na 
Phuket stanowi sam w sobie kawał solidnej podróży, postanowiliśmy 
podzielić ten odcinek na dwie części – zamiast lecieć do Singapuru 
tego samego dnia, zarezerwowaliśmy na jedną noc przyjemny hotel 
w parku narodowym Siranat, zaledwie kilka kilometrów od lokalnego 
portu lotniczego. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale przede 
wszystkim bezpieczne – w przypadku opóźnienia przeprawy z Phi Phi 
(warunki na morzu potrafią być trudne) nie ryzykowaliśmy spóźnie-
niem się na samolot.
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Singapur
O ile efekt epidemii koronawirusa nie był przesadnie odczuwalny na 
wcześniejszych etapach podróży, o tyle w Singapurze sytuacja wyglądała 
zupełnie inaczej. Od momentu wyjścia z samolotu w oczy rzucały się 
wszechobecne pomiary temperatury ciała, których dziennie wykonywano 
nam nawet kilkanaście. Hotele, galerie handlowe, muzea, restauracje 
– wejście do wszystkich tych miejsc wymagało uprzedniego poddania się 
tej prostej kontroli. Podejście do tematu władz tego azjatyckiego pań-
stwa-miasta budziło jednak znacznie więcej zaufania niż lęku – pomiary 
temperatury, liczne informacje w miejscach publicznych, utrzymywanie 
sterylnej czystości przestrzeni miejskiej czy zmiany w organizacji wydarzeń 
publicznych (np. odwołanie pokazów fontann w zatoce) sprawiają, że miej-
sce to stawiane jest za wzór walki z efektami epidemii.

W Singapurze gościłem poprzednio jesienią 2015 roku – w tamtym czasie 
wizytę utrudniała jednak monsunowa pogoda, która przyniosła ciągłe 
opady deszczu oraz pożary lasów w pobliskiej Indonezji. W rezultacie 
zanieczyszczenie powietrza zbliżało się do niebezpiecznego dla zdrowia 
poziomu, a zwiedzanie nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń. 
Tym razem warunki były jednak idealne – zupełny brak opadów, wysoka 
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temperatura i słońce przyczyniły się do świetnego odbioru odwiedzanych 
miejsc. Swoje zrobiła także mniejsza od normalnej liczba turystów, pozwa-
lająca na łatwy i szybki wstęp do nawet najbardziej obleganych atrakcji.

Co robiliśmy w Singapurze? Zaczęliśmy od klasyków, jak niezwykłe ogrody 
Gardens by the Bay ze stanowiącymi symbol miasta sztucznymi, podświe-
tlanymi drzewami czy wizyty na szczycie Marina Bay Sands – przestrzeni 
rozciągającej się na dachu trzech połączonych wieżowców, która dostarcza 
imponujących widoków na całe miasto. Do takich miejsc zaliczyć można 
także muzea – niezwykle interesujące Art+Science Museum, a także gratkę 
dla fanów projektowania przemysłowego – Red Dot Design Museum. Wej-
ście do większości z nich kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu dolarów 
singapurskich – kwoty, które mogą zostać uznane za wygórowane, jednak 
całkowicie adekwatne do tego, co oferują i w jakim mieście się znajdują.

Jedną z rzeczy, za które najbardziej lubię Azję, jest jedzenie. Chociaż zdecy-
dowanym faworytem pozostanie u mnie kuchnia japońska, to w Singapu-
rze foodies z całą pewnością również nie mają na co narzekać. Spacerując 
po mieście, natrafimy na równie wiele wyszukanych, wykwintnych lokali, 
co małych, rodzinnych barów; posiłek może kosztować zarówno kilka, 
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jak i kilkaset złotych; kuchnia łączy w sobie 
wpływy chińskie, tajskie, europejskie i wiele, 
wiele innych. My celowaliśmy głównie w miej-
sca, w których jadała lokalna społeczność 
– dominowały mikroskopijne, na pozór zanie-
dbane restauracje w tzw. hawkers centers, 
czyli centrach wypełnionych rzędami lokali 
z jedzeniem. Ceny? Od kilku do ok. 20 zł za 
posiłek, co przy kosztach życia w bogatym 
Singapurze jest kwotą niezwykle niską.

Wśród nich na uwagę z pewnością zasługuje 
odwiedzone przez nas miejsce, które część 
z Was może kojarzyć. Hawker Chan, której 
pełna nazwa brzmi Liao Fan Hong Kong 
Soya Sauce Chicken Rice & Noodle, zdobyła 
międzynarodową sławę jako najtańsza (lub 
obecnie jedna z najtańszych) restauracji 
nagrodzonych gwiazdką przewodnika Miche-
lin na świecie. Czy jest tanio? Tak, pozycje na 
liczącej zaledwie kilka dań karcie kosztują ok. 
10 zł. Czy jest smacznie? Tak, otrzymana po 
ok. 15 min oczekiwania w kolejce porcja pie-
czonego kurczaka w sosie sojowym na ryżu 
(czyli dokładnie to, co znalazło się w pełnej 
nazwie lokalu) bardzo nam smakowała. Czy 
miejsce to jest jednak w jakikolwiek sposób 
wyjątkowe? Z całą pewnością nie – podobnej 
jakości dania zjemy z wielu miejscach w Sin-
gapurze, przesadnie się nad nimi nie zasta-
nawiając. Niemniej, jeśli tylko będziecie mieli 
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okazję spacerować po singapurskim China Town, to z całą pewnością warto 
odhaczyć także Hawker Chan.

Podsumując…
Popołudnie na wspomnianym China Town stanowiło jednocześnie zwień-
czenie naszej podróży po południowo-wschodniej Azji, która mimo 
wszystko upłynęła pod znakiem rozszerzającej się epidemii koronawirusa. 
I chociaż nas nie dotknęła ona jeszcze w sposób bezpośredni, to brako-
wało naprawdę niewiele – wylot zaledwie kilkanaście dni później ozna-
czałby problemy z powrotem do domu za sprawą zamknięcia polskich 
lotnisk dla ruchu regularnego. Słuchając historii znajomych, którzy w tym 
okresie utknęli w miastach Azji, Europy czy Ameryki jeszcze bardziej doce-
niam, że w naszym przypadku obyło się bez kłopotów. Kończąc ten wpis, 
pozostaje mieć nadzieję, że od powrotu do czasów beztroskiego podró-
żowania po niezwykłych, odległych zakątkach świata dzielą nas tygodnie, 
a nie miesiące. Trzymajmy za to kciuki, a teraz… #StayTheFuckHome.
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Gdy zapisywałem się na obóz treningowy w Hiszpani na wczesną 
wiosnę nie podejrzewałem, że to będzie mój wyjazd ostatni na 
pewnie długo. Organizator poprosił mnie nawet o przyśpieszanie 
z powodów organizacyjnych przyjazdu o dwa tygodnie. Gdybym 
pojechał w zakładanym terminie to te słowa pisałbym nadal 
z Andaluzji. 

Andaluzja na chwilę 
przed kwarantanną

Andaluzja na chwilę przed kwarantanną |  Adalbert Freeman

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert
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Do Malagi można lecieć z polski tanimi liniami z Modlina. Podróż trwa 
około czterech godzin. Nie jest wiec to jakieś wyzwanie czy to finansowe 
czy logistyczne. Bilety były raczej tanie podobnie do tych do Alicante 
i o wiele tańsze niż do Barcelony. Lądujemy w Maladze na ładnym lotnisku. 
I tyle właściwie mogę powiedzieć o zwiedzaniu Andaluzji. 

Mój wyjazd podporządkowany był od początku do końca jeździe na 
rowerze. Rower szosowy, i wspaniała pogoda w rejonach Malagi i Granady 
powodują, ze wielu amatorów kolarstwa tam w tym czasie przebywa. 
Zawodowe drużyny czy poszczególni kolarze których widujemy w tele-
wizorach jak wygrywają Tour de France czy Giro d’Italia można spotkać 
w kawiarniach czy na drogach Andaluzji. Obecnie nawet kwarantannę 
w tych rejonach przechodzi Tomek Matczyński w swoim domku letnim. 
To jeden z naszych najlepszych kolarzy choć może nie tak doceniany jak 
powinien być. Tu też wielu kolarzy ma swoje domy.

Przelot z rowerem nie jest problematyczny. Można spakować rower 
w pudło w jakim go kupiliśmy (można bez problemów poprosić o takie 
pudło w każdym sklepie rowerowym) lub w specjalnych walizkach. Koszt 
nie jest bardzo wysoki. W rejonach kolarskich działają też bardzo dobre 
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wypożyczalnie rowerów. I co najważniejsze kultura na drodze pozwala czuć 
się wyjątkowo będąc kolarzem.

Andaluzja w rejonach Malagi i Granady to górzysty rejon Hiszpani. Uprawia 
się tu mango, awokado i cytrusy. Wspaniale smakują bezpośrednio z drze-
wek. Które stoją wprost przy drogach i owoce spadają na pobocza drogi. 
Hoduje się tu kozy i co mnie zaszokowało ale widziałem olbrzymie stada 
prowadzenie przez miasteczka które doglądały psy pasterskie. 

Piękne białe miasteczka zagubione w górach. Białe, lśniące w słońcu 
i zupełnie zapomniane przez wszystkich. Nie ma w nich wielkiego ruchu, 
a i nawet w kilku nie było sklepów. Jednak mieszkają tam ludzie. Nie wiem 
czym się zajmują, bo nie widziałem w pobliżu nic. 

To po co tu przyjechałem. To jazda na rowerze i podniesienie swojej kon-
dycji by wystartować w maju w zawodach. Było ze mną kilku kolegów 
z różnych miejsc w Polsce. Byli zawodowcy którzy gdy ja wyjeżdżałem oni 
nadal jedli śniadanie. Gdy ja wracałem oni byli wykąpani jedli już obiad. Ja 
przejeżdżałem 80 km oni 130 km, taka różnica klas. 
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Dlaczego Andaluzja? Tu są świetne warunki do trenowania. Mamy góry. 
Są to dosyć wysokie góry. Najsławniejsze do trenowania jest Caple rów-
nież w Hiszpani. Jest tam jednak z opinii wszystkich łatwiej niż w rejonach 
Malagi. Podjazdy nie są tak strome i tak długie jak tu. Pogoda w tu jest też 
lepsza. Ja przez dwa tygodnie cały czas miałem w okolicach 20 st. Celcju-
sza czasami wiał większy wiatr. Jednak gdy wjeżdżało się w góry było już 
cicho. Oczywiście w słońcu było bardzo ciepło. Woda w morzu była taka 
jak u nas w Bałtyku w czerwcu, wiec spokojnie szliśmy się kąpać po co 
trudniejszych jazdach. 
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Kultura jazdy w Hiszpani to zupełnie osobny 
rozdział. Hiszpanie, Włosi kochają kolarstwo. 
Tu jak ktoś jedzie na rowerze szosowym to 
nie otrzymuje bluzgów czy nie jest otrąbiony 
bo nie jedzie po ścieżce rowerowej. Tu jest 
normalnym uczestnikiem ruchu drogowego. 
Nawet więcej jest pod ochroną. Wszędzie 
są informacje i znaki mówią by zachować 
1,5m odstępu od rowerzysty. Przypomnę, że 
w Polsce to też obowiązuje. Rower szosowy 
czy do jazdy czasowej (triatlonowy) średnio 
jedzie szybciej lub porównywalnie jak zwykły 
skuter. Na zjazdach ja spokojnie rozpędzam 
się do 70-80 km/h po prostej spokojnie do 
40km/h wiec kwalifikacja takich pojazdów do 
jazdy razem z starszymi osobami czy dziećmi 
nie jest dobra. Tak właśnie jest w Hiszpani. 
Na trudnych podjazdach samochody nie 
wyprzedają szorując lusterkami po ramionach 
cyklistów. Nie trąbią i nie krzyczą. Znaczy nie 
zawsze, bo czasami dopingują na podjazdach 
by dodać energii na pokonanie trudnego 
odcinka. 

Jazda rowerem w tych krajach jest ogromną 
przyjemnością. Spokojnie możemy przejechać 
przez miasto bez stresu uszkodzenia roweru 
na krawężnikach. I po chwili rozkoszować się 
wyjątkowymi widokami. To co widzimy wokół 
jest epickie. To jest piękny świat. Przejazd 
samochodem nie oddałby tego co chłonięcie 
całym sobą tego piękna. Gdy musisz wylać 
„wiadro” potu i energii by podjechać na 
wyjątkowo stromy szczyt inaczej na wszystko 
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patrzysz. Rower daje też dużo większy zasięg niż gdybyśmy wchodzi na 
góry pieszo. W samych górach ruch samochodów jest też niewielki wiec 
nie zakłóca to naszej jazdy. Jesteśmy sami na drodze, mamy tylko słońce 
i rower. Na szczytach zagubiona kawiarnia. Nie wiem jak się tu utrzymuje. 
Prowadzi starszy pan, pewnie właściciel. Nie rozumie nawet słowa po 
angielsku. Kawa na szczycie jest boska. 

Wszędzie są kawiarnie z dobra kawą. Znaczy wszędzie tam gdzie jeździ-
łem. Ruch niewielki, pewnie dlatego, że to jeszcze nie jest sezon. Jednak 
wszystkie działają. Każda oferuje Topas – przekąski. Bardzo smaczne. Jedna 
mnie wbiła w ziemię, to sałata lodowa w jakiejś marynacie. Jednocześnie 
kwaśna, troszkę słona ale świeża i chrupka na to jakiś rodzaj placuszka 
warzywnego i wszystko za 70 Eurocentów. Po każdej jeździe szedłem do 
barów nad morzem. Mieszkałem na samej plaży. Każdego dnia inne danie 
z ryb i owoców morza. Wszystkie bardzo świeże i dobre. Niezbyt drogie, 
cały czas myślę że tańsze niż nad polskim morzem. Owoce na bazarku 
były świeże i smaczne. Sam zjadłem chyba w dwa dni koszyczek 2kg pięk-
nych dorodnych i słodkich truskawek. Śniadania to normalnie w Hiszpani 
kawa i słodkie „churros con chocolate” ewentualnie bagietka opiekana 
i oliwa z oliwy.
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Kilka słów o coronavirusie. W czasie gdy byłem w Hiszpanii był już 
ogromny problem we Włoszech. Codziennie jedząc śniadanie w barze 
widziałem w TV jak był ten problem omawiany. Tu jednak nikt nawet za 
bardzo nie zerkał na telewizor. Na śniadania przychodzili w 80% starsi 
ludzie. Na pewno z grupy ryzyka. Jednak przez dwa tygodnie każdego 
ranka wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Nikt nie nosił maseczek, nikt 
nie nosił jednorazowych rękawiczek. Na lotnisku nikt nas nie badał i nie 
sprawdzał, zresztą w Polsce również. Nikt nie zapytał się o cokolwiek. 

Jaka jest Andaluzja? Piękna odpowiem. Nie mówię jednak tego bo 
cokolwiek zwiedziłem. To był mój pierwszy wyjazd gdzie nie zwiedzia-
łem nawet jednego muzeum. Nie widziałem zabytków. Jednak jestem 
szczęśliwy jak nigdy. Nie tylko dlatego, że dostałem dawkę słońca ale 
i dlatego, ze realizuję swoje marzenia. Dopinam swoje cele. Mogłem 
zobaczyć prawdziwe piękno tego rejonu. Polecam takie wyjazdy. Ukie-
runkowane na jakiś cel, czy to rower, czy nurkowanie czy jeszcze coś 
innego. Nie wiem czy czy nie był to za razem mój taki ostatni wyjazd ale 
mam nadzieję, że to dopiero początek.  
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Rok 2020 przyniósł nam nie lada niespodziankę. Ma konkretnego wirusa 
i fajnie by było ten rok zrestartować, ale się nie da. Musimy kompletnie 
zmienić sposób pracy, ponieważ większość ludzi, która zazwyczaj 
chodziła do biura, została zmuszona do pracy z domu. Coś, co dla mnie 
było naturalne od lat, dla większości osób jest nowością – więc jak to 
zrobić? Jak żyć w tej nowej rzeczywistości?

Jak pracować efektywnie, 
kiedy #ZostajeWDomu i #NieMaBiura?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Jak pracować efektywnie, kiedy #ZostajeWDomu i #NieMaBiura ?  |  Michał Śliwiński
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Nagle praca z domu stała się koniecznością!
Zacznę od mojego doświadczenia w temacie. W Nozbe pracujemy od 
ponad 13 lat zdalnie. Nigdy nie chodziłem do biura, od kiedy skończyłem 
studia w 2003 roku, czyli pracuję już z domu od ponad 17 lat… Właściwie 
to dłużej, bo nawet na studiach pracowałem jako freelancer dla klientów 
z różnych miejsc Polski i Europy. Moją pracę magisterską napisałem o wir-
tualnych firmach, czyli jak dzięki pracy zdalnej łączyć siły wielu firm.

Nozbe od 2007 r. jest firmą w pełni pracującą zdal-
nie. Kiedy podczas rozwijania aplikacji opowia-
dałem o naszym stylu pracy i o tym, że nie mamy 
fizycznego biura, to ludzie byli bardzo sceptyczni, 
czy tak się w ogóle da pracować. Teraz nagle mamy 
inne czasy – ludzie nie mają wyjścia – czy im się to 
podoba, czy nie.

Mamy też dodatkowy problem – dzieci też są 
w domu – to dodatkowe wyzwanie nawet dla mojej 
firmy, w której połowa osób jest rodzicami i, tak jak 
ja (mam trzy córki), muszą być rodzicem, pracowni-
kiem i nauczycielem.

Pracuję z domu, co teraz?
W idealnym świecie mielibyśmy więcej czasu, aby się 
na to przygotować, ale dzisiaj go nie mamy. Dlatego 
poniżej będę łączył porady bardziej uniwersalne 
(czyli co najlepiej zrobić lub kupić) oraz te doraźne 
(czyli co da się zrobić teraz i już).

Ciągle można robić zakupy online, więc może warto szybko kupić niektóre 
pomocne sprzęty, o których wspomnę, biorąc pod uwagę, że przez tego 
wirusa sytuacja z pracą w domu może się konkretnie przedłużyć.

Co więcej, polecam próbować się dogadać z pracodawcą – my, zamiast 
dawać sprzęt służbowy, dodatkowo dopłacamy 50% do sprzętu pry-
watnego pracownika i to nie tylko do komputera czy komórki, ale też 
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do biurka, okularów, krzesła i innych sprzętów biurowych. Po roku do 
dwóch amortyzacji sprzęty przechodzą na własność pracownika.

Musisz mieć komputer i biurko przeznaczone do pracy
Do pracy potrzebujesz komputera i jakiegoś miejsca, aby go położyć. To 
oczywiste. Ale diabeł tkwi w szczegółach.

Warto mieć miejsce przeznaczone do pracy z domu. W stylu – jak jestem 
przy tym biurku, w tym miejscu, w tym pokoju, to pracuję. Jak jestem 
w innym miejscu, to jestem poza pracą. Czyli nawet jak masz tego samego 
laptopa do pracy i oglądania Netfliksa, to ważne jest dla twojego spokoju 
i koncentracji, aby ten laptop zmieniał miejsce w zależności od tego, do 
czego jest używany.

Jeśli masz tylko jeden ekran, warto pomyśleć o drugim monitorze. Może 
nawet masz gdzieś dodatkowy, od starego kompa. Jak nie, to może warto 
zdobyć drogą kupna na OLX lub Allegro – monitory teraz drogie nie są.

Biurko przeznaczone do pracy to podstawa. I to jakiekolwiek biurko, 
byleby oznaczało „biuro domowe”. Blat z Ikei na czterech nogach, stare 
biurko dziecka, stara konstrukcja od maszyny do szycia, a nawet zda-
rzało mi się pracować na… desce do prasowania! Jest może wąska, ale za 
to bardzo długa.

Musisz się oddzielić od rodziny
Osobny pokój do pracy to byłby w ogóle ideał. Może masz pokój 
gościnny, jeśli tak, zamień go na biuro. Może masz kanciapę na graty 
– to jest ten moment, aby ją przeorganizować i zrobić miejsce na małe 
biurko. Jeśli nie da się, to w sypialni przestaw meble, aby stworzyć sobie 
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kąt do pracy albo w salonie, albo w osta-
teczności na stole jadalnym. Opcji jest sporo 
– to jest ten moment, aby być kreatywnym.

W najgorszym wypadku da się też pracować 
z kuchni, ale wtedy trzeba po prostu zamon-
tować kłódkę na lodówce, aby w czasie pracy 
z domu nie przytyć 100 kilo.

Jak masz osobny pokój, to go zamykaj na 
czas pracy. Jak nie, to po prostu ustaw się 
tyłem do wszystkich i zaopatrz się w słu-
chawki. Najlepiej z aktywnym wyciszaniem 
szumów, takie jak QC35 czy te nowe NC700, 
czy AirPods Pro (które w tym momencie 
mam na uszach, bo piszę ten felieton na iPa-
dzie Pro ze stołu jadalnego, pilnując dzieci).

Musisz ustalić harmonogram 
i się go trzymać!
Harmonogram to podstawa. Kiedy wstajesz, 
w co się ubierasz (praca w piżamie tylko 
na levelu Master, dla doświadczonych pra-
cowników domowych), kiedy jesz śniadanie, 
kiedy pracujesz, kiedy przerwa na kawę czy 
obiad. No i kiedy koniec pracy.

Ten grafik trzeba skoordynować z domow-
nikami i dziećmi. Wbrew pozorom one 
chętnie się go trzymają i pilnują. Dlatego 
ustalcie go wspólnie i w miarę możliwości 
go stosujcie.
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Ważne – niech wybrzmi to od razu. Nie każdego dnia będzie idealnie. 
Lub grafik nie będzie idealny. Pod koniec tygodnia zróbcie jego przegląd 
i nanieście poprawki. Wspólnie. Uczcie się na błędach rodzinnie i pamiętaj-
cie, że chcecie sobie wzajemnie pomóc.

Tak samo pogadaj z Twoim pracodawcą czy menadżerem i współtowarzy-
szami w zespole. Ustalcie, w jakich godzinach pracujecie i zmiany komuni-
kujcie sobie w zespole.

Jak już jest harmonogram, musi być dyscyplina!

Nie ma czasu na popierdółki. Na Facebook i inne rzeczy marnujące Twój 
czas. Zauważysz, że teraz będziesz chcieć wykorzystać każdą minutę, 
jaka będzie ci dana produktywnie. Masz dwie godziny spokoju, ciśniesz, 
dowozisz ten artykuł, piszesz ten blog, posta, kończysz to opracowanie. 
Wiesz, że potem znowu ktoś ci przeszkodzi, więc ciśniesz, aby potem 
mieć czas dla domowników. Dla partnera. Dla dzieci, aby sprawdzić ich 
pracę domową.

Czas, jaki rodzina daje ci do pracy, to czas, który trzeba maksymalnie 
wykorzystać. Zaczniesz unikać spotkań online, bo szkoda ci będzie 
na nie czasu. Raczej nie będziesz mieć pełnych ośmiu godzin przed 
kompem, ale te sześć–siedem godzin, które uda się wycisnąć, to będą 
naprawdę dobre godziny. Dobry, efektywny czas.

Kontakt z firmą i zespołem – jak to zrobić z domu?
Jak już masz domowe biuro gotowe, poniżej kilka porad, jak my się 
komunikujemy w zespole i co możesz zrobić, aby było efektywnie 
i sprawnie.
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USTAWCIE PROSTE KANAŁY KOMUNIKACJI
Postarajcie się odejść od maila, aby mieć „jedno źró-
dło prawdy”, gdzie są informacje od zespołu. E-maila 
używajcie tylko i wyłącznie do kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Oto proste wskazówki:

Kalendarz firmowy – jeden Google Calendar
Mamy jeden kalendarz firmowy, do którego dodajemy 
spotkania, jak są faktycznie potrzebne, tam też mamy 
ustawione spotkania cykliczne. Każdy z zespołu jest 
do tego kalendarza zaproszony. Dzięki temu, że to 
kalendarz Google'a, to można go dodać do kalendarza 
wbudowanego w system Mac czy iOS.

Spotkania są na wideo –  za pomocą aplikacji Zoom
Do każdego spotkania mamy link do pokoju wirtualnego 

w Zoom. Dzięki temu każdy może się wbić na spotkanie z każdego urządzenia 
(działa też na iOS i Android). Zoom działa według nas lepiej niż Skype. W wersji 
darmowej Zoom spotkania między dwiema osobami są bez ograniczeń, ale 
więcej niż dwie osoby mogą naraz gadać do 40 minut, co zmusza do dyscy-
pliny. My używamy wersji Pro, bo dzięki niej definiujemy własne pokoje wirtu-
alne i możemy gadać trochę dłużej. Alternatywa to Google Hangouts i Skype.

Komunikujemy się przez zadania –  używamy Nozbe Teams
Właśnie publicznie uruchomiliśmy Nozbe Teams –  naszą najnowszą apli-
kację do zadań i projektów dla zespołów. Pracowaliśmy nad nią od trzech 
lat, rok temu ją ogłosiliśmy jako Nozbe 4 na lutowej okładce iMagazine. 
Od ponad roku aplikacja była testowana jako zamknięta beta. Wreszcie 
jest. I do tego jest darmowa.

W Nozbe Teams mamy projekty zespołowe, w projektach mamy sekcje 
z zadaniami, a w nich komentarze. To jest nasze „źródło prawdy”. Jak ktoś 
coś od kogoś chce w firmie, to robi mu zadanie w Nozbe Teams. Tam też 
w komentarzach dogadujemy szczegóły. Nie używamy e-maila w zespole. 
Komunikujemy się przez zadania. Delegujemy sprawy ludziom, wspomi-
namy ich w komentarzach, jak potrzebujemy feedback. Jednocześnie każdy 
z zespołu ma dostęp do pełnej informacji.
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Dzięki takiemu podejściu zorientowanemu na zadaniach i projektach 
mamy mniej spotkań, bo wszystko spisane w jednym miejscu. Nozbe 
Teams jest zawsze za darmo dla zespołów do 5 osób z 5 aktywnymi projek-
tami. Wersja premium daje nieograniczoną liczbę projektów i dodatkowe 
plany dla większych zespołów. Obecnie też jest za darmo przez cały kwie-
cień z powodu koronawirusa, więc zachęcam do wdrażania w zespołach.

JAKO ZESPÓŁ, KTÓRY NIE MA BIURA, STWORZYCIE NOWE NAWYKI!
Zobaczysz, że od kiedy zostaliście zmuszeni do pracy z domu, będziecie 
jako zespół pracować inaczej:
• Godziny pracy staną się elastyczne, bo praca bez przerwy od 9 do 17 

będzie niemożliwa.
• Będziecie robić mniej spotkań, bo po co marnować czas na gadki, kiedy 

jest tyle roboty do zrobienia?
• Będziesz więcej pracować w skupieniu i nauczysz się przejść od zera do 

bohatera cisnącego robotę w kilka sekund. To jest prawdziwa supermoc.
• Zmienicie narzędzia do pracy na te cyfrowe. Współdzielone kalenda-

rze, wideokonferencje… i może nawet nauczycie się komunikować przez 
zadania i projekty.

• Będziecie wszyscy bardziej skupieni na efektach pracy, a nie na czasie 
spędzonym na d(…) nad pracą.

Powodzenia! To jest nowy czas!
Ten wirus nam nieźle namotał w życiu. Drastyczne zmiany i nagłe przejście 
na pracę zdalną jest trudne, ale daj sobie kilka tygodni, aby to wszystko ogar-
nąć. W międzyczasie zapraszam do kontaktu na Twitterze @MSliwinski lub na 
stronę NieMaBiura.pl –  gdzie regularnie będę wrzucał nowe materiały, ebo-
oki, wideo i prowadził spotkania live. Zapraszam i głowa do góry!

Będziesz więcej pracować w skupieniu i nauczysz się przejść 

od zera do bohatera cisnącego robotę w kilka sekund. To jest 
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Lifestyle

Maseczki ochronne
Z racji panującej dookoła pandemii 
COVID-19 wszyscy zaopatrują się 
w maseczki. Jednorazowe kosztują 
majątek, te wielorazowe jeszcze 
więcej. Trudno je dostać w sklepach, 
na szczęście w internecie wszystko 
znajdziemy. Możemy znaleźć proste, 
klasyczne, bardziej wyrafinowane. 
Z dodatkowymi filtrami lub bardziej 
modowe. Wszystko zależy od naszej 
inwencji, potrzeb i sytuacji. Szukajcie 
sami, bo wybór jest ogromny, tylko 
uważajcie na ceny. Niestety, dużo 
jest sklepów, które wykorzystują 
sytuację i podbijają ich ceny nawet 
o 100 i więcej procent. Warto pamię-
tać zawsze o tym, że w maseczce 
powinni chodzić chorzy lub osoby 
bezpośrednio narażone na zarażenie. 
Codzienne chodzenie w nich wszę-
dzie nie jest obowiązkowe.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Columbia Sportswear – nowa kolekcja na wiosnę–lato
Columbia Sportswear prezentuje nową kolekcją na wiosnę–lato. Są to 
atrakcyjne, wyposażone w zaawansowane technologie ubrania i buty, 
dzięki którym sportowe aktywności będą przyjemnym doświadczeniem 
bez względu na pogodę. Columbia z powodzeniem łączy technologię 
z aktualnymi trendami i elementami mody miejskiej. Rezultatem jest 
funkcjonalna kolekcja, pełna wzorów i kolorów, która świetnie sprawdzi 
się zarówno w czasie miejskich wędrówek, jak i wypraw na łono natury. 
Pamiętajcie, że pomimo ograniczeń nadal możemy w pojedynkę dotlenić 
się, pojeździć na rowerze czy pobiegać. Jest to wręcz wskazane w kon-
tekście podnoszenia odporności naszego organizmu.

Zobacz więcej...
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Rower Rondo Ruut Al2
Rondo to polska marka, która przez 15 lat zdążyła już sobie wyrobić 
dobrą opinię na świecie. Specjalizują się głównie w rowerach szosowych 
i gravelach, do których należy Ruut. Ruut to pierwsza linia graveli na 
świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadania 
prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwią-
zaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich 
dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

Ruut Al 2 zbudowany jest na lekkiej i sztywnej ramie z aluminium 
z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Customowo cieniowane 
rurki z podwójnymi spawami gwarantują niską wagę i dużą wytrzyma-
łość. Rower wyposażony jest w oryginalny widelec TwinTip, który umożli-
wia dostosowanie geometrii do terenu. Wszystkie potrzebne uchwyty na 
akcesoria sprawiają, że ten model jest naprawdę uniwersalną maszyną. 
Osprzęt został starannie dobrany dla wymagających warunków: mecha-
niczno-hydrauliczne hamulce tarczowe, napęd Sram Apex 1x, korba FSA 
i opony WTB Nano. Ruut Al2 to jeden z najlepszych wyborów, jeżeli szu-
kamy budżetowego i solidnego gravela.

Cena 6299 PLN
Zobacz więcej...
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Lego Fiat 500 – cena: 389,99 PLN [
Model Fiata 500 z zestawu LEGO Creator Expert 10271 jest wiernym 
odtworzeniem prawdziwej ikony klasycznego samochodowego designu. 
Model, bazujący na legendarnym Fiacie 500F z końca lat 60., będzie 
przyjemnym wyzwaniem konstrukcyjnym dla nastoletnich i dorosłych 
fanów, którzy z pewnością docenią realizm detali odtworzonych z kloc-
ków LEGO, takich jak bagażnik z walizką, bogate wnętrze, a także otwie-
rany dach, drzwi, maska i tylna klapa. Aby model jeszcze silniej kojarzył 
się z Włochami, w zestawie znalazły się składane sztalugi z pędzlem 
i paletą oraz niewielkim „malowidłem”, które przedstawia samochód na 
tle słynnego rzymskiego Koloseum.

cena: 389,99 PLN
Zobacz więcej...
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Wiecie, że kocham swojego 11-calowego iPada Pro, ale nie jest to 
komputer, na którym łatwo niektóre rzeczy wykonać. Owszem, 
znakomicie nadaje się do maili, czytania internetu i tym podobnych 
prostych czynności, ale jak mam robić coś ambitniejszego, to 
preferuję macOS, bo ułatwia mi życie.

iPad Pro 11'' i 12,9'' na 2020 
– co nowego i czy warto je kupić?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Pro 11'' i 12,9'' na 2020 – co nowego i czy warto je kupić?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Na Macu mam takie aplikacje, jak Keyboard Maestro, który wykorzystuję 
do przygotowania zdjęć na stronę, tutaj, na iMagazine. Wystarczy, że 
pobiorę zdjęcie na Biurko i wcisnę jeden skrót klawiszowy, a KM automa-
tycznie mi zmieni jego rozdzielczość na optymalną, przekonwertuje PNG 
na JPG, żeby zajmowało mniej miejsca i potem uruchomi ImageOptim, do 
dalszej kompresji zdjęcia, abyście nie marnowali swoich pakietów danych. 
Hazel automatycznie organizuje mi pliki na komputerze, przenosząc je 
w różne miejsca albo zmieniając im nazwy, zgodnie z regułami, które tam 
sobie ustawiłem. Tego typu małych narzędzi mam mnóstwo na macOS, 
ale iOS niestety nie wspiera tego typu automatyzacji, co jest trochę kurio-
zalne, biorąc pod uwagę, że to Apple napisało podręcznik na ten temat. 
Przyznam jednak, że Shortcuts dla iOS umożliwiają mi robienie paru rze-
czy, których nie mogę zrobić szybko na Macu, np. wstawienia screenshota 
w urządzenie, aby ładniej się dla Was prezentował. Prawdopodobnie 
mógłbym napisać skrypt dla KM, który by to robił, ale łatwiej skorzystać 
z gotowca w Shortcuts…

iOS i macOS są dla mnie systemami operacyjnymi do różnych zadań i jesz-
cze wiele zarażeń koronowirusa zostanie zanotowanych na świecie, zanim 
oba systemy będą oferowały podobną i zamienną funkcjonalność, więc 
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tymczasem pracuję na obu, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i dobie-
ram urządzenie do pracy, którą w danym momencie wykonuję.

Oznacza to, że nie wyobrażam sobie życia bez iPada i wczoraj, zaraz po 
tym, jak się pojawił nowy model, jeszcze zanim doczytałem, co on potrafi 
lub nie, zamówiłem sobie sztukę. Jak się okazało, zamówiłem model 256 
GB, ponieważ myślałem, że mam takowy, ale jednak nie – mam 64 GB, na 
których się mieszczę bez żadnych problemów. Gdybym tego nie zrobił, 
to prawdopodobnie zachowałbym zamówienie, ale po zastanowieniu, 
anulowałem swój pre-order. Powodem jest to, że nowy model nie wnosi 
w zasadzie nic, co byłoby mi potrzebne do życia względem mojego obec-
nego iPada Pro 11''. W podstawie jest więcej GB, bo Apple łaskawie dało ich 
aż 128, zamiast 64, jak pod koniec 2018 roku, ale to za mało. Nowa bateria? 
Przydałaby się. Nowa powłoka przeciwko odciskom palców? Zdecydowanie 
chciałbym moją odświeżyć, bo ta już nie istnieje, ale taniej będzie kupić 
Paperlike. Więcej RAM-u? Hmm, niekoniecznie, bo nie czuję braków, ale 
nie narzekałbym na to. Problem jednak w tym, że pozostałe nowości są dla 
mnie zupełnie zbędne i z tego powodu nie widzę sensu w wydawaniu pra-
wie 5000 zł na ciut nowszą wersję tego, co już mam.

Co nowego?
Każdy model iPada Pro 2020 w obu rozmiarach ma 6 GB RAM (poprzednio 
było 4 GB RAM we wszystkich wersjach poza 1 TB, które miały 6 GB).

Poprzedni A12X z modeli 2018 zastąpiono A12Z, który różni się jednym 
dodatkowym rdzeniem we wbudowanym GPU – zamiast 7 rdzeni jest ich 8. 
Ta zmiana daje ok. 1% więcej wydajności dla procesora oraz ok. 8% dla GPU. 
Poprawiono też własności termiczne SoC, co powinno mu pozwalać pra-
cować dłużej pod pełnym obciążeniem i nie nagrzewać się przy krótkich 
zadaniach. Te zmiany nie wpłynęły na czas pracy na baterii.

Dodano moduł aparatu przypominający ten w iPhone 11. Jest obiektyw sze-
rokokątny i ultraszerokokątny. Niestety, pomimo dwóch obiektywów, nie 
można robić zdjęć portretowych tylnymi aparatami. Może dobrze, że tak jest.

Moduł aparatu wyposażono również w LiDAR, który w odległości do 5 m 
mierzy dystans do widzianych przez aparaty obiektów. Działa to bardzo 
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szybko, wewnątrz i na zewnątrz, i dzięki nowym frameworkom umożliwia 
jeszcze ciekawsze zastosowania w AR.

Dodano jeszcze nowy system mikrofonów do iPadów Pro. Składa się on 
z 5 mikrofonów o „studyjnej jakości”, które umożliwiają nagrywanie audio 
w jeszcze lepszej jakości.

Apple zaprezentowało również nową Magic Keyboard, która trafi do 
sklepów w maju 2020. Na szczęście dla użytkowników iPadów Pro i na 
nieszczęście dla Apple ta klawiatura pasuje również do starszego modelu 
Pro z 2018 roku. Z kolei nieszczęściem dla nas jest to, że będzie ona koszto-
wała tyle, co jedna z moich customów – 300 lub 350 dolarów, czyli jakieś 
1500 lub 1750 zł.

Sama klawiatura jest ciekawa, bo korzysta z mechanizmu nożycowego, 
jak chociażby klawiatura Magic Keyboard dla Maca i oferuje 1 mm skok. 
Powinna więc być zbliżona wrażeniami do nowej klawiatury w MacBooku 
Pro 16'' i nowym MacBooku Air early 2020. Ma też unikalną konstrukcję 
wspornikową, dzięki której iPad jest zawieszony magnetycznie w powietrzu 
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nad klawiaturą, co powinno być bardziej ergonomiczne dla nas. iPada też 
można nachylać do 130°, a klawisze są podświetlane. Wspomniałem, że 
Magic Keyboard dla iPada ma też wbudowany trackpad do obsługi wszyst-
kich nowości, które pojawią się wkrótce w iOS 13.4? Jakby tego było mało, 
to klawiatura posiada złącze USB-C, dzięki któremu możemy do niego 
podłączyć albo dwa akcesoria na USB-C (sam iPad ma drugie złącze), albo 
ładować go podczas korzystania z innego akcesorium.

Zapowiada się to bardzo ciekawie, ale mam parę „ale”, o czym piszę 
poniżej.

Czy warto wymieniać iPada Pro z 2018 r. na 
model 2020?
Osobiście uważam, że nie. Jeśli ktoś ma starszego iPada, bez Face ID, to tak 
– jak najbardziej. Ten design jest niesamowity i odkąd go mam, to podoba 
mi się, niezmiennie. Uwielbiam z niego korzystać i robię to codziennie. Nie-
dawno zresztą na przecenie dokupiłem sobie Smart Cover, który magne-
tycznie łączy się z pleckami, aby chronić iPada podczas podróży i działa to 
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znakomicie – polecam ten pokrowiec każdemu – tym bardziej że od razu 
robi jako stojak. Nie mam jednak Smart Keyboard, ponieważ o ile wer-
sja dla iPada Pro 12,9'' jest jak pełnowymiarowa klawiatura, to model dla 
11-calowego jest dla mnie ciut za mały do komfortowej pracy przez wiele 
godzin. Do pisania krótkich rzeczy nadaje się znakomicie, ale zdecydowa-
nie preferuję pełnowymiarową klawiaturę do długich sesji.

Jeśli miałbym więc kupować nowego iPada, to sens miałby jedynie 
upgrade z modelu 11'' na 12,9'', po to, aby w pełni wykorzystać możliwości 
większego ekranu oraz nowej Magic Keyboard z trackpadem, dzięki czemu 
zastąpiłbym MacBooka Pro 13'' oraz iPada 11''. Przeszkodą jest jednak cena, 
bo iPad 12,9'' w wersji 128 GB z LTE kosztuje 5 699 zł, czyli więcej niż nowy 
MacBook Air z dopłatą do procesora Core i5 (Air ma też 256 GB SSD). 
Uczciwiej byłoby więc porównać wersję iPada z 256 GB pamięci flash, a ten 
kosztuje 5 399 zł bez LTE lub 6 199 zł z LTE. Nie zapominajmy jednak, że 
to cena bez klawiatury, która kosztuje 350 USD (prawdopodobnie 1750 zł), 
czyli w sumie mamy od 7 149 do 7 949 zł. Nie potrzebuję jednak takiej 
przestrzeni, więc finalnie, dla mnie, iPad Pro 12,9'' 128 GB + Magic Keyboard 
kosztowałby 6 649 zł lub 7 449 zł, odpowiednio bez i z LTE. To porównanie 
z Airem jednak dalej nie jest sprawiedliwe, bo iPad Pro ma sporo lepszy 
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ekran od Aira, który nadal nie wspiera Display P3. Wypadałoby więc porów-
nać go do MacBooka Pro 13'', który, w konfiguracji dla mnie, kosztuje 8 499 zł 
(Core i5, 256 GB SSD, 16 GB RAM). Ten niestety ma Touch Bara, a ja auten-
tycznie wolałbym mieć gorszy ekran, nawet do fotografii, niż musieć męczyć 
się z Touch Barem. Liczę więc na to, że jak się pojawi nowa 13-tka Pro, to 
będzie miała go w opcji, a nie domyślnie.

Problem w tym wszystkim jest taki, że 11-tka jest 
znacznie wygodniejsza jako tablet, niż 13-tka, która 
z kolei jest gorsza jako urządzenie zastępujące Mac-
Booka Pro. Jak już wspominałem, wielu rzeczy na iPa-
dzie nie zrobię lub procedura zrobienia tego samego 
jest bardziej czasochłonna i mniej intuicyjna. Jestem 
też typem człowieka, który nie odrywa rąk od klawia-
tury, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, a to ważne, 
bo macOS (podobnie jak Windows) można w więk-
szości obsłużyć bez sięgania do trackpada lub myszki. 
Zatem iPad Pro 12,9'' będzie mi utrudniał życie, jako 
urządzenie zastępujące MBP i analogicznie jako mniej 
wygodny, bo cięższy i mniej poręczny tablet niż iPad 
Pro 11''. Plusem byłoby oczywiście posiadanie jed-
nego urządzenia mniej, ale Lightroom dla iOS nadal 
nie daje takich możliwości jak Lightroom Classic. Nie 
wiem też, jak nowa Magic Keyboard dla iPada będzie 
spisywała się na kolanach.

Szczerze mówiąc, to nie wiem za bardzo, co robić, ale scenariuszy widzę kilka:
• zostawić 11-calowego iPada Pro 2018 i wziąć nowego MacBooka Air early 2020,
• wymienić iPada Pro 2018 na model 2020 tylko po to, aby mieć świeższą 

baterię i nową powłokę oleofobiczną na ekranie,
• wymienić 11-calowego iPada na model 12,9-calowy i sprzedać MacBooka 

Pro (czego nie chcę robić, ale nie chcę też go trzymać wtedy, bo nie ma to 
sensu z finansowego punktu widzenia),

• wymienić 13-calowego MacBooka Pro z 2016 roku (pamiętajcie, że mam 
nowy ekran, nową baterię i nową klawiaturę, więc w zasadzie jest jak 
nowy!) na model 2020, jak Apple go w końcu pokaże, jednocześnie zosta-
wiając obecnego 11-calowego iPada Pro,

Problem w tym wszystkim 

jest taki, że 11-tka jest znac-

znie wygodniejsza jako tab-

let, niż 13-tka, która z kolei 

jest gorsza jako urządzenie 

zastępujące MacBooka Pro. 

Jak już wspominałem, wielu 

rzeczy na iPadzie nie zrobię 

lub procedura zrobienia tego 

samego jest bardziej czaso-

chłonna i mniej intuicyjna. 
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• sprzedać iPada i MacBooka, i zastąpić oba Surface Pro 7 lub Surface Pro X,
• sprzedać wszystko i wyjechać w Bieszczady.

Realnie rzecz biorąc, największy sens ma kupno Magic Keyboard w maju, 
jak wyjdzie i sprawdzenie, jak spisuje się z moim 11-calowym iPadem. Jeśli 
wniesie znaczące zmiany i poprawki do workflow, to zostawię ją sobie, 
a jeśli nie, to mam 14 dni na zwrot bez pytań. iPada natomiast wymienię 
prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy nowy model będzie miał jakieś 
znaczące dla mnie nowości. Teraz jest zresztą bardzo dobra okazja do 
kupienia nowego modelu z 2018 roku na wyprzedażach u resellerów 
i nawet przez moment to rozważałem, ale finalnie dałem sobie spokój.

Prawda jest taka, że hardware iPada obecnie wyprzedza software o lata 
świetlne. Ten pierwszy jest naprawdę niesamowity, a ten drugi wyjąt-
kowo ograniczający dla moich potrzeb. Jednocześnie rozumiem, że innym 
w pełni zastępuje komputer, ale moja ogromna frustracja nim wynika 
z tego, że uwielbiam z niego korzystać i chciałbym móc na nim robić 
wszystko, co potrzebuję. Ale nie mogę… więc nie robię.

Ech!

82TEMAT NUMERU



MacBook Air ostatni update miał w lipcu 2019 r., więc dzisiejszy na 
2020 rok nie był do końca spodziewany tak szybko, ale lista nowości 
jest zacna, a sam komputer w końcu stał się potencjalnie godnym 
następcą swojego pierwowzoru.

MacBook Air (early 2020) 
– nowa klawiatura, 4 rdzenie, większy trackpad i więcej

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Air (early 2020) – nowa klawiatura, 4 rdzenie, większy trackpad i więcej  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Nowy model na 2020 rok (early 2020) nie zmienił się znacząco pod wzglę-
dem konstrukcji, ale przejął klawiaturę z MacBooka Pro 16'', otrzymał nowe 
procesory, dwukrotnie więcej przestrzeni na SSD i nową, niższą cenę. Nie-
stety zabrakło ekranu klasy tego, który montowany jest w MacBookach Pro 
i który wspiera Display P3.

MacBook Air (early 2020)
Co nowego?
• nowe procesory Intela 10. generacji, w tym opcje czterordzeniowe, a iGPU 

to teraz Iris Plus, oferujący większą wydajność,
• wygląda na to, że zastosowano modele i3-1000G4, i5-1035G4 

i i7-1060G7 lub i7-1065G7,
• SSD od 256 GB do 2 TB,
• CPU dodały wsparcie dla nowego i szybszego RAM-u, czyli LPDDR4X tak-

towanego częstotliwością 3733 MHz,
• wsparcie dla Pro Display XDR (x1), monitora 5K (x1) lub monitorów 4K (x2),
• Trackpad większy o 20%,
• nowy system trzech mikrofonów,
• nowa, niższa cena, zaczynająca się od 999 USD/4 999 zł.

Porównanie podstawowych modeli MacBooka Air poprzednich generacji

 

 Procesor i5-5250U i5-8210Y i5-8210Y i3-1000G4 i5-1035G4   

 Rdzeni 2 2 2 2 4

 Taktowanie (GHz) 1,6 / 2,7 1,6 / 3,9 1,6 / 3,9 1,1 / 3,2 1,1 / 3,5

 TDP (W) 15 7,5 7,5 9 15

 RAM

 SSD 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB 512 GB

 Ekran 1400×900 px 2560×1600 px 2560×1600 px 2560×1600 px 2560×1600 px

 Kolor Niepełne sRGB sRGB sRGB sRGB sRGB

 Cena (debiut)

 Waga 1,35 kg 1,25 kg 1,25 kg 1,29 kg 1,29 kg

MacBook Air 
13,3'' (late 2018)

8 GB / LPDDR3  
2133 MHz

1199 USD / 
5999 PLN

MacBook Air 
13,3'' (mid 2019)

8 GB / LPDDR3  
2133 MHz

1099 USD / 
5499 PLN

MacBook Air 
13,3'' (early 2020)

8 GB / LPDDR4X  
3733 MHz

999 USD / 
4999 PLN

MacBook Air 
13,3'' (early 2020)

8 GB / LPDDR4X 
3733 MHz

1299 USD / 
6499 PLN

MacBook Air 
13,3'' (2015)

8 GB / LPDDR3 
1600 MHz

999 USD
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Specyfikacja techniczna – Podstawowe konfiguracje

Dopłaty

Przemyślenia
W końcu najnowsza wersja MacBooka Air zasługuje na uznanie! Po pierw-
sze, i co najważniejsze, jest nowa klawiatura, znana już z 16-calowego 

  

 

 MacBook Air 13'' CPU RAM SSD GPU Cena

 mid 2017  8 GB 128 GB HD Graphics 6000 b.d.

 mid 2017  8 GB 128 GB HD Graphics 6000 b.d.

 late 2018   8 GB 128 GB UHD Graphics 617 5999 PLN

 mid 2019   8 GB 128 GB UHD Graphics 617 5499 PLN

 early 2020   8 GB 256 GB Iris Plus 4999 PLN

 early 2020  8 GB 512 GB Iris Plus 6499 PLN

 early 2020 Core i5 1,1 / 3,2 GHz 4-core 500 PLN

 early 2020 Core i7 1,2 / 3,8 GHz 4-core  

 early 2020 16 GB RAM 1000 PLN

 early 2020 512 GB SSD 1000 PLN

 early 2020 1 TB SSD 

 early 2020 2 TB SSD 

Core i5 1,8 / 2,9 GHz
(2-rdzeniowy)

Core i7 2,2 / 3,2 GHz
(2-rdzeniowy)

Core i5 1,6 / 3,6 GHz
(2-rdzeniowy)

Core i5 1,6 / 3,6 GHz
(2-rdzeniowy)

Core i3 1,1 / 3,2 GHz
(2-rdzeniowy)

3000/4000 PLN
(zależnie od modelu)

1000/2000 PLN
(zależnie od modelu)

750/1250 PLN
(zależnie od modelu)

Core i5 1,1 / 3,5 GHz
(4-rdzeniowy)
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MacBooka Pro, która nie tylko powinna wyeliminować problemy ze 
starą konstrukcją, ale również będzie oferowała znacznie lepsze wraże-
nia podczas pisania (będą wyjątki od tej reguły). Obniżono też cenę, co 
będzie miało spore znaczenie, ale zasmucę Was – od razu decydujcie się 
na model z 4-rdzeniowym Core i5 (dopłata do modelu i3 wynosi 500 zł, 
a więc 5499 zł). RAM jest teraz szybszy (warto wziąć 16 GB), a w podstawie 
oferowany jest 256 GB SSD. Najważniejsze są jednak nowe, zdecydowanie 
wydajniejsze procesory, które spowodują, że ten komputer będzie więcej 
niż wystarczający dla potrzeb większości. Ma jedną wadę – ma wyraźnie 
gorszy ekran niż MacBook Pro 13'' (brak wsparcia dla Display P3), co będzie 
miało znaczenie tylko dla osób, które potrzebują P3 i wiedzą, po co go 
potrzebują. Dobrze, że nie wprowadzono Touch Bara, ale szkoda, że firma 
nie zdecydowała się na dalsze obniżki cen SSD, która są 3–4 razy wyższe 
od cen rynkowych.

Bardzo kusi mnie wymiana mojego 13-calowego MBP na nowego Aira, 
w konfiguracji z Core i7, 16 GB RAM oraz 256 GB SSD. Gdyby miał ekran P3, 
to nie wahałbym się ani sekundy…
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Jestem zachwycony nowym MacBookiem Air, a nie spodziewałem 
się, że ten model kiedykolwiek wróci w mojej łaski. Obecnie bardziej 
mi się podoba niż MacBook Pro 13'' i pomimo że ma jeden brak 
względem swojego droższego brata, to ma też jedną sporą zaletę.

Jakiego MacBooka Air 
early 2020 wybrać?WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jakiego MacBooka Air early 2020 wybrać?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Specyfikacja techniczna

Dopłaty

Jaki procesor wybrać?
Nadal do końca nie wiemy, z których procesorów Apple korzysta. Speku-
lowałem wcześniej, że są to i3-1000G4, i5-1035G4 i i7-1060G7 lub i7-1065G7, 

  

  

  MacBook Air (early 2020)

 CPU Core i3 Core i5 Core i7

 Rdzenie 2 4 4

 Taktowanie (GHz) 1,1 / 3,2 1,1 / 3,5 1,2 / 3,8

 TDP (W) b.d. b.d. b.d.

 GPU  Iris Plus

 RAM  8 GB

 SSD 256 GB 512 GB 256 GB

 Ekran  13,3'' | 2560×1600 px | sRGB

 Cena 4999 PLN 6499 PLN 6249 PLN

 Waga 1,29 kg 1,29 kg 1,29 kg

 early 2020 Core i5 1,1 / 3,2 GHz 4-core 500 PLN

 early 2020 Core i7 1,2 / 3,8 GHz 4-core  

 early 2020 16 GB RAM 1000 PLN

 early 2020 512 GB SSD 1000 PLN

 early 2020 1 TB SSD 

 early 2020 2 TB SSD 3000/4000 PLN
(zależnie od modelu)

1000/2000 PLN
(zależnie od modelu)

750/1250 PLN
(zależnie od modelu)
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ale dzisiaj mam wątpliwości co do i5-tki i i7-ki. Ta ostatnia to jednak praw-
dopodobnie i7-1060G7, z 9W TDP, bo model i7-1065G7 ma już 15W. i5-tka 
to z kolei prawdopodobnie i5-1030G7, który również ma 9W, a nie model 
z 15W, o który ich podejrzewałem wcześniej. Jeśli to się potwierdzi, to 
trochę szkoda, bo 15-tki dałyby nam trochę więcej mocy, ale nowe 9-tki 
powinny dać radę, pod warunkiem, że weźmiemy modele 4-rdzeniowe.

Zakładając, że Apple zdecydowało się na i3-1000G4, i5-1030G7 i i7-1060G7, 
to te procesory różnią się następującymi cechami…

Istotne powyżej są trzy pozycje – Turbo Boost, liczba rdzeni oraz cache. 
Ponieważ i3-ka ma tylko dwa rdzenie, odrzucam ten procesor od razu. 
Będzie wyraźnie wolniejszy od i5-tki i i7-ki. Te dwa mocniejsze CPU już 
między sobą się tak bardzo nie różnią, szczególnie w kwestii Turbo Boost 
na wszystkich rdzeniach, który prawdopodobnie będzie najczęstszą 
barierą, od której będziecie się odbijali. Gdyby i5-tka nie miała Hyperth-
reading, to poleciłbym i7-kę, ale ma, więc jedyne, co zyskujemy, dopłaca-
jąc kolejne 750 zł na i5-tkę do topowego CPU, to dodatkowe 2 MB cache, 
o 300 MHz szybszy Turbo Boost w operacjach jednowątkowych i mikro-
skopijnie szybsze GPU.

  
  i3-1000G4 i5-1030G7 i7-1060G7

 Częstotliwość 1,1 GHz 1,1 GHz 1,2 GHz

 Turbo Boost
 (1 rdzeń) 3,2 GHz 3,5 GHz 3,8 GHz

 Turbo Boost
 (wszystkie rdzenie) 3,2 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz

 Rdzenie 2 4 4

 Wątki 4 8 8

 Cache 4 MB 6 MB 8 MB

  
900 MHz 1,05 GHz 1,1 GHz

Max dynamiczna 
częstotliwość 

taktowania GPU
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Najbardziej opłacalną opcją, oferującą jednocześnie największą wydajność, 
będzie model wyposażony w Core i5.

A jaki SSD?
Tutaj musicie sami zdecydować. Ogólna zasada jest taka, że sprawdzacie, 
ile miejsca zajmuje wszystko, co chcecie na nim trzymać i mnożycie to razy 
dwa. Pamiętajcie, że można korzystać z iCloud Photo Library i tam trzymać 
oryginały, zamiast na MacBooku, żeby nie marnować miejsca. Mnie oso-
biście, w sytuacji, gdzie Air byłby drugim komputerem, wystarcza 256 GB. 
Gdyby był głównym, to potrzebowałbym model 2 TB, szczególnie gdybym 
chciał na nim trzymać wszystkie oryginalne pliki RAW (a chciałbym).

To którą konfigurację brać?
Apple oferuje dwie podstawowe konfiguracje w swoim sklepie…

Pamiętajcie, że jeśli weźmiecie model podstawowy i rozszerzycie go 
w konfiguratorze o Core i5 oraz 512 GB SSD, to otrzymacie dokładnie tę 
samą cenę, co konfiguracja droższa.

Jeśli wystarczy Wam 256 GB, to wybierajcie konfigurację podstawową i roz-
szerzcie ją o potrzebne rzeczy, a jeśli potrzebujecie minimum 512 GB, to 
możecie zaczynać od tej drugiej.

Poniżej przedstawiam konfiguracje rozszerzone o opcje, które warto rozważyć.
• Core i3 → Core i5 (+500 zł) | 8 GB | 256 GB – 5499 zł
• Core i3 → Core i5 (+500 zł) | 8 GB → 16 GB RAM (+1000 zł) | 256 GB – 6499 zł
• Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB – 6499 zł
• Core i3 → Core i7 (+1250 zł) | 8 GB → 16 GB RAM (+1000 zł) | 256 GB – 7249 zł
• Core i5 | 8 GB → 16 GB RAM (+1000 zł) | 512 GB – 7499 zł
• Core i3 → Core i7 (+1250 zł) | 8 GB → 16 GB RAM (+1000 zł) | 256 GB → 2 TB 

– 11249 zł

 
 

  
  MacBook Air (early 2020)

 CPU Core i3 Core i5

 SSD 256 GB 512 GB

 Cena 4999 PLN 6499 PLN
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Generalnie ta tańsza jest świetnym punktem wyjścia i sam zdecydował-
bym się na wersję z Core i5, 16 GB RAM oraz 256 GB SSD za 6499 zł, ale 
gdybym korzystał tylko z bardziej podstawowych narzędzi, typu Microsoft 
Office i przeznaczył komputer do pracy typowo biurowej, to nawet wersja 
z 8 GB RAM za 5499 zł by wystarczyła (polecam unikać Chrome, bo zżera 
RAM, jak koronawirus pęcherzyki płucne).

Dlaczego Air, a nie Pro?
Jak już wspominałem, mocno rozważam przesiadkę z MacBooka Pro late 
2016 na obecnego MacBooka Air, bo oferuje mi lepszą klawiaturę, więk-
szą wydajność (mam 2-rdzeniowy CPU) oraz brak Touch Bara, a jedno-
cześnie ma Touch ID. No i pracuje dłużej na jednym ładowaniu, zgodnie 
ze specyfikacjami Apple’a. Kosztem byłby niestety gorszej jakości ekran 
– 400 zamiast 500 nitów oraz sRGB zamiast Display P3. Moje wahania 
wynikają z tej ostatniej pozycji i chyba poczekam na nowego 13-calowego 
Pro, z nową klawiaturą, zanim podejmę decyzję.

Wam natomiast zdecydowanie polecam Core i5 lub Core i7, jeśli chcecie 
nowego Aira – i3-kę odpuście sobie, bo nie ma to sensu.
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Apple, poza zaprezentowaniem odświeżonego MacBooka Air 
i iPadów Pro na 2020 rok, wprowadziło korekty do konfiguracji Maca 
Mini, który zadebiutował w 2018 roku.

Mac Mini na 2020 
– niższe ceny i większe SSDWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mac Mini na 2020 – niższe ceny i większe SSD  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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 Mac Mini
 (early 2020) Core i3 Core i5 Core i7

 CPU Core i3-8100 Core i5-8500 Core i7-8700

 Taktowanie 3,6 GHz 3,0 GHz 3,2 GHz

 Turbo Boost 3,6 GHz 4,1 GHz 4,6 GHz

 Rdzenie / wątki 4 / 4 6 / 6 6 / 12

 TDP 65 W 65 W 65 W

 GPU UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630

 Rodzaj RAM DDR4-2666 DDR4-2666 DDR4-2666

 Rozmiar RAM 8 GB / 16 GB /  8 GB / 16 GB / 8 GB / 16 GB /  
  32 GB / 64 GB 32 GB / 64 GB 32 GB / 64 GB

 SSD 256 GB / 512 GB / 512 GB / 256 GB / 512 GB /  
  1 TB / 2 TB 1 TB / 2 TB 1 TB / 2 TB

 Wymiary 19,7 x 19,7 x 3,6 cm 19,7 x 19,7 x 3,6 cm 19,7 x 19,7 x 3,6 cm

 Waga 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg

 Cena 3999 PLN (i3 / 8 GB  5499 PLN (i5 / 8 GB / 5499 PLN (i7 / 8 GB /   
  RAM / 256 GB SSD) 512 GB) 256 GB)

Ethernet lub 10 Gb 
Ethernet

Thunderbolt 3 (x4)
HDMI 2.0 (x1)
USB-A 3 (x2)

3,5 mm mini-jack

Core i7 – 1500 PLN
16 GB RAM – 1000 PLN
32 GB RAM – 3000 PLN
64 GB RAM – 5000 PLN
512 GB SSD – 1000 PLN
1 TB SSD – 2000 PLN
2 TB SSD – 4000 PLN

10 Gb Ethernet 
– 500 PLN

Porty

Dopłaty

Ethernet lub 10 Gb 
Ethernet

Thunderbolt 3 (x4)
HDMI 2.0 (x1)
USB-A 3 (x2)

3,5 mm mini-jack

Core i7 – 1000 PLN
16 GB RAM – 1000 PLN
32 GB RAM – 3000 PLN
64 GB RAM – 5000 PLN

1 TB SSD – 1000 PLN
2 TB SSD – 3000 PLN
10 Gb Ethernet – 500 

PLN

Ethernet lub 10 Gb 
Ethernet

Thunderbolt 3 (x4)
HDMI 2.0 (x1)
USB-A 3 (x2)

3,5 mm mini-jack

(to konfiguracja 
podstawowa 

z dopłatą do Core 
i7, aby pokazać 

specyfikację 
procesora)
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Porównując ceny polskie z debiutu w 2018 r., część z nich poszła w górę, 
a inne w dół. Oto jak zmieniły się one od listopada 2018 r.:
• dopłata z Core i3 do Core i7 – bez zmian,
• dopłata z Core i5 do Core i7 – 960 zł → 1000 zł (wzrost),
• dopłata do 16 GB RAM – 960 zł → 1000 zł (wzrost),
• dopłata do 32 GB RAM – 2880 zł → 3000 zł (wzrost),
• dopłata do 64 GB RAM – 6720 zł → 5000 zł (spadek),
• dopłata do 512 GB SSD – 960 zł → 1000 zł (wzrost),
• dopłata do 1 TB SSD – 2880 lub 3840 zł → 2000 lub 3000 zł (spadek)
• dopłata do 2 TB SSD – 6720 lub 7680 zł → 3000 lub 4000 zł (spadek)

Mac Mini pozostaje nadal świetnym komputerem, ale ma przestarzałe 
procesory, przestarzały RAM i zupełnie nierealne dopłaty do RAM-u i SSD. 
Jednocześnie, Apple nie daje nam alternatywy, poza Makiem Pro. Dobrze, 
że chociaż teraz w podstawowej cenie otrzymujemy 256 GB SSD…
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Amerykanie lubią wszystko, co duże, a jednak w słonecznej 
Kalifornii powstał soundbar Studio Slim od Definitive Technology, 
który ma raptem 4,6 cm wysokości. Czy przy takich odchudzonych 
gabarytach ten sprzęt potrafi dobrze zagrać? I to jeszcze jak. Można 
się naprawdę zdziwić.

Studio Slim od Definitive Technology – smukły soundbar  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Studio Slim od Definitive 
Technology – smukły soundbar
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Bardzo bogaty wybór soundbarów sprawia, że nie ma sprzętu idealnego. 
Są natomiast urządzenia spełniające niemal dowolne wymagania. Studio 
Slim jest tego najlepszym przykładem. Już w momencie wyjmowania 
produktu z pudełka odczujemy, że mamy do czynienia z klasą premium. 
Choć może zrozumiemy to nieco wcześniej, płacąc za niego 4999 zł, 
co jest dość wygórowaną ceną jak na soundbar. Pudełko na akcesoria, 
elegancko zapakowany każdy komponent systemu i wreszcie jakość 
wykonania samych urządzeń – to zdecydowanie pozytywne wrażenia 
z pierwszych chwil obcowania z produktem od Definitive Technology.

Kolejnym szokiem jest profil samego soundbara. Niecałe 5 cm wysokości 
sprawia, że jest naprawdę zgrabny i nie będzie nam specjalnie przeszka-
dzał na szafce RTV, czy też wisząc na ścianie. Za bas natomiast odpo-
wiada naprawdę konkretny subwoofer.

Studio Slim jest dość skąpy w złącza. Mamy tu wejście optyczne oraz 
wejście HDMI ARC. Nie podłączymy więc bezpośrednio żadnych 
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dodatkowych sprzętów. Jeśli spojrzymy na dekodowane formaty 
dźwięku, od razu zorientujemy się, że jest to sprzęt, który ma wyglądać, 
nieźle działać, ale niekoniecznie oferować szerokie możliwości. Tak bar-
dzo jak jest Slim, tak bardzo jest też minimalistyczny w swoich rozwią-
zaniach. Jest tu tylko DTS i Dolby Digital. Choć w sumie fakt obecności 
DTS jest już dużym plusem, tego nie ma chociażby Sonos Beam i wiele 
innych soundbarów. Nie ma tu jednak Atmosa, DTS-HD Master Audio. Na 
pokładzie jest jeszcze Bluetooth i Wi-Fi. Dzięki Wi-Fi możemy korzystać 
z technologii Google Chromecast oraz Spotify Connect. 

Na wyposażeniu jest też bardzo estetyczny i minimalistyczny pilot 
– który ułatwia dostęp do pięciu bardzo przydatnych funkcji w tym urzą-
dzeniu. Możemy regulować dźwięk głośnika centralnego, czyli uwypuklać 
dialogi. Wzmacniać i odejmować bas, co przy tak potężnym subwoofe-
rze, wręcz nieadekwatnym do samego soundbara, jest wskazane. Wresz-
cie – możemy wybierać jeden z trzech trybów – Muzyka, Film i Noc.

Studio Slim jest soundbarem typowo filmowym. Tryb Muzyka jest, ponie-
waż tak wypada, ale, niestety, podobnie jak wiele soundbarów na rynku, 
ten nie dowozi muzycznych doznań na oczekiwanym poziomie, wręcz 
rozczarowuje. Na upartego można odtworzyć muzykę i tyle. Naprawdę 
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nie liczcie na to, że soundbar zastąpi Wam cały sprzęt audio w domu. 
Studio Slim doskonale pokazuje, że dźwięk w kinie domowym to zupeł-
nie inna bajka niż dźwięk muzyczny.

Odpalam początkową scenę z „Szeregowca Ryana” i już mi się cieszy buzia. 
To jest to. Tak to ma brzmieć. Cały pokój nagle zamienił się w Normandię. 
Jest fenomenalnie i znacznie powyżej gabarytów samego urządzenia. Jesz-
cze kilka innych filmowych klasyków i wszędzie jest tak, jak być powinno, 
ze smaczkiem lekkiej przestrzeni, z potężnym basem, z czystością 
dźwięku. Niestety jednak też często trzeba sięgać po pilota, aby dostoso-
wać bas i głośnik centralny. Być może, użytkując go dłużej i nie w celach 
testowych, jest się w stanie dobrać złoty środek. Ja go nie znalazłem.

Studio Slim to sprzęt dla osób przekonanych, że chcą soundbara wyko-
nanego z najwyższej klasy materiałów, o możliwie najniższej wysokości. 
To głośnik dla wymagających, a jednocześnie idących na spore kompro-
misy. Świadomy wybór spotka się z pełną satysfakcją, warto więc zrobić 
odsłuch przed ostateczną decyzją.
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ANC stało się obowiązkową funkcją słuchawek z wyższej półki. Dzięki 
niemu da się ich używać nawet w bardzo hałaśliwych miejscach, 
bez ryzyka ogłuchnięcia od nadmiernego poziomu głośności. Nowe 
słuchawki Audio-Technica również mają ANC, ale nie ono jest tutaj 
najważniejsze, a dźwięk, jaki się z nich wydobywa.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio-Technica ATH-ANC900BT – dźwięk na pierwszym miejscu  |  Paweł Hać

Audio-Technica ATH-ANC900BT 
– dźwięk na pierwszym miejscu
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Wzornictwo Audio-Technica jest bardzo surowe i niepozorne, i to zarówno 
w przypadku tańszych, jak i droższych urządzeń. ATH-ANC900BT to naj-
droższe słuchawki z portfolio tego producenta, ale ich wygląd wcale tego 
nie sugeruje. Wykonano je w całości z matowego, czarnego plastiku, czarne 
są też poduszki i wnętrza nauszników. Elementy spasowano bardzo dobrze, 
nawet przy mocnym rozginaniu nie trzeszczą. Na obudowie mamy jedynie 
delikatne, błyszczące logo po obu stronach, przycisk i włącznik zaś znajdują 
się na krawędzi jednego z nauszników, więc również nie rzucają się w oczy (za 
to natychmiast trafiamy na nie kciukiem). Konstrukcja słuchawek to klasyka: 
rozsuwany, elastyczny pałąk pozwala dopasować je nawet do dużej głowy, 
muszle nauszników obracają się, dodatkowo poprawiając dopasowanie. 
Poduszki są sprężyste i całkiem grube, choć w środku mogłoby być trochę 
więcej miejsca, nie każde ucho się zmieści. Słuchawki składają się na płasko, 
ale nie da się złożyć obu nauszników do wewnątrz jednocześnie tak, aby zaj-
mowały mniej miejsca. Do transportu korzystałem z porządnego, twardego 
etui, które oprócz słuchawek mieści też adapter samolotowy oraz okablo-
wanie, ma też kieszonkę na zewnątrz (na przykład na bilety lotnicze). Zestaw 
akcesoriów dołączanych do ATH-ANC900BT jest świetny, nie ma tu zbędnych 
elementów. Mam jednak zastrzeżenia do kabla audio – jest bardzo cienki, 
obawiam się, że długie używanie, zwłaszcza w ruchu, może być próbą trwało-
ści, której nie wytrzyma. Jest to o tyle istotne, że gniazdo w słuchawkach ma 
średnicę 2,5 mm (druga końcówka kabla ma już standardowe 3,5 mm), to rza-
dziej spotykane rozwiązanie, stąd też może być trudniej dostać odpowiedni 
kabel w razie nagłej potrzeby.

Słuchawek da się z powodzeniem używać natychmiast po sparowaniu ze źró-
dłem lub po podłączeniu ich przewodowo, ale dopiero aplikacja na smart-
fona daje dostęp do ich pełnej konfiguracji. Po połączeniu przez Bluetooth 
możemy z telefonu wyregulować poziom przepuszczania dźwięku w trybie 
Hear-Through oraz ustawić otoczenie, w którym używamy aktywnej redukcji 

Możemy z telefonu wyregulować poziom przepuszczania 

dźwięku w trybie Hear-Through oraz ustawić otoczenie, 

w którym używamy aktywnej redukcji hałasu.
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hałasu, by dostosować sposób, w jaki wycinane 
są dźwięki. Do wyboru mamy „Biuro”, „Ulicę” 
oraz „Samolot” – nie miałem okazji w nich 
nigdzie lecieć, ale różnica w odcinanych często-
tliwościach w biurze i na ulicy jest zauważalna, 
warto wybrać choćby jednorazowo to otocze-
nie, w którym najczęściej przebywamy. Aplika-
cja umożliwia też wymuszenie użycia danego 
kodeka dźwięku (AAC lub SBC) oraz wyłączenie 
komunikatów głosowych, potwierdzających na 
przykład parowanie z urządzeniem. W aplikacji 
można też podejrzeć stan naładowania akumu-
latora oraz sterować (w podstawowym zakre-
sie) odtwarzaniem. Bateria ATH-ANC900BT 
sprawia wrażenie, jakby nie trzeba było jej 
ładować. Nie mierzyłem zużycia co do minuty, 
używałem ich głównie w domu i podczas pracy 
biurowej, w dłuższych (przynajmniej godzin-
nych) sesjach. Deklarowane przez producenta 
35 godzin z włączonym ANC jest według mnie 
osiągalne.

Działanie ANC w ATH-ANC900BT nie jest 
agresywne, nie odcina wszystkich możliwych 
dźwięków, ogranicza za to mocno średnie 
i niskie częstotliwości, wysokie tony z zewnątrz 
są tłumione w mniejszym stopniu. Podczas 
cichego słuchania muzyki taka selekcja tonów 
może być słyszalna, natomiast przy średniej 
głośności przestałem na nią zwracać uwagę. 
ANC ma przede wszystkim podnosić komfort 
i z tym radzi sobie znakomicie. Tryb Hear-
-Through jest równie przydatny, wystarczy 
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przytrzymać przycisk na nauszniku (lub zakryć go dłonią, bo ten rozpoznaje 
dotyk), by wbudowane w słuchawki mikrofony zaczęły wyłapywać dźwięk 
otoczenia, a muzyka jest jednocześnie mocno ściszana. ATH-ANC900BT mają 
tylko jeden przycisk i jeden przełącznik, natomiast do sterowania odtwarza-
niem wykorzystywany jest panel dotykowy na lewym nauszniku. Składają 
się na niego trzy powierzchnie dotykowe, odpowiednio na górze, środku 
i dole nausznika. Aby zrobić ciszej lub głośniej, trzeba stuknąć w dół lub górę 
nausznika, pauzę i wznowienie odtwarzania wywołuje się natomiast, trafiając 
w środek. Do tego mamy jeszcze gesty przełączania pomiędzy utworami, 
wymagające przesunięcia palca po całym panelu w górę lub w dół, a także 
przełączanie się między trybem ANC, Hear-Through i brakiem obróbki 
dźwięku. Brzmi w miarę prosto, ale w praktyce okazuje się skomplikowane. 

O ile trafienie w dół panelu czy przykrycie go dłonią jest łatwe, ale nawet 
przesunięcie palca tak, by słuchawki wykryły gest, a nie wciśnięcie, wymaga 
wprawy. Pozostaję zwolennikiem stosowania przycisków, zwłaszcza gdy tak 
wiele z nich zastępowanych jest jednym panelem, którego nie widzę, gdy 
używam słuchawek.

ATH-ANC900BT mają konstrukcję zamkniętą, więc nawet bez ANC nieźle izo-
lują dźwięki otoczenia. Grają przy tym całkiem szeroko, jak na swoją budowę 
– słychać dobrą separację instrumentów, przede wszystkim w górnych 
pasmach. Ich brzmienie określiłbym jako neutralne, nie podbijają żadnych 
częstotliwości, nie ocieplają ani nie ochładzają dźwięku. Dobrze zacho-
wują też detale przy dużej głośności, ubytek szczegółów słychać głównie 
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w średnich tonach, gdzie dźwięki zaczynają się zlewać. Słuchałem ich na 
poziomie dźwięku bliżej środka skali, nie są przesadnie głośnymi słuchaw-
kami. Tony wysokie są bogate w szczegóły, bardzo dobrze brzmi gitara aku-
styczna. Nie są kłujące, nawet jeśli dominują w konkretnym utworze. Środek 
ma wyeksponowany wokal, tu również mamy mnóstwo detali i jedynie przy 
bardzo bogatych partiach gitarowych, wspomaganych perkusją, zdarza się, że 
brzmią chaotycznie. Najbardziej pozytywnie zaskoczył mnie wszechstronny 
bas: ma świetną dynamikę, brzmi zarówno miękko, wpadając w lekką wibra-
cję, jak i krótko i mocno, jeśli jest to potrzebne.

Połączenie ze sobą dobrego brzmienia oraz skutecznie działającego ANC to 
wyzwanie – istotne jest nie tylko wycinanie hałasu otoczenia, ale i zachowa-
nie przy tym naturalnego dźwięku. ATH-ANC900BT dają sobie radę z obiema 
tymi rzeczami. Ich neutralne, szczegółowe brzmienie bardzo przypadło mi do 
gustu. Za jedyną istotną wadę uznaję sterowanie dotykowe, które nie należy 
do intuicyjnych i trzeba się go nauczyć. Liczę na to, że Audio-Technica wróci 
do większej liczby przycisków – są zwyczajnie wygodniejsze.

Audio-Technica    
ATH-ANC900BT 

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

 Plusy:
• mało agresywne, ale skuteczne ANC 
• szczegółowe brzmienie i całkiem  
 szeroka scena 
• bardzo dobry zestaw akcesoriów

 Minusy:
• sterowanie odtwarzaniem 
• mało wysublimowane wzornictwo

Cena: 1099 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Od paru dni mam ogromną przyjemność korzystania z nowego 
Harmana Kardona Aura 3. Skojarzenie z HomePodem widocznie jest 
silne, ponieważ właśnie najwięcej pytań miałem o porównanie tego 
nowego głośnika z produktem Apple, ale zapewniam Was – są one 
w innej klasie i nie chodzi tutaj o jakość audio.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Harman Kardon Aura Studio 3 – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Harman Kardon Aura Studio 3 
– pierwsze wrażenia
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Konstrukcja Aura 3 jest oczywiście wyjątkowa i nie chodzi mi tylko o to, jak 
wygląda. Najważniejszy jest prawdopodobnie centralnie umieszczony woofer, 
skierowany w kierunku powierzchni, na której stoi. Spodziewałem się ogrom-
nej dozy basów, ale zostałem bardzo miło zaskoczony – są bardzo wyważone 
i dopóki poziom głośności nie wzrośnie do poziomu powyżej 50%, to basy są 
jedynie delikatnie wyczuwalne, ale niesłyszalne. Sama Aura 3 oferuje dźwięk 
360° dzięki zastosowaniu sześciu głośników w podstawie obudowy, odpo-
wiedzialnych za średnie i wysokie tony. Każdy z nich ma 40 mm, podczas gdy 
woofer ma 100 mm. Aura Studio 3 kryje w swoim wnętrzu też wzmacniacze (2 
× 15 W RMS i 1 × 100 W RMS), a całość waży 3,6 kg.

Głośnik ponadto oferuje wrażenia wizualne, poprzez delikatne podświetlanie 
wnętrza podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu stanowi nie tylko mebel, 
ale przede wszystkim element dekoracji wnętrza. Tak, niektórzy go być może 
pomylą z nawilżaczem powietrza lub czymś innym, ale zapewniam Was, że 
nie widziałem jeszcze nawilżacza powietrza, który miałby taką prezencję. 
Jak Iwona go pierwszy raz zobaczyła, to była pod ogromnym wrażeniem (ja 
zresztą też).

Nie wiem, skąd nasunęły się pytania o porównanie go do HomePoda, ale ten 
temat powtarzany był długo na Twitterze. No więc, Aura 3 jest zdecydowanie 
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większa od HomePoda – ma o 50% większą średnicę i jest 
o dobre 50% wyższa – oraz dużo większy zapas mocy. 
HomePod grający na 70% odpowiada poziomem Aurze 3 
ustawionej na 40%. Właściwie jedyne, co te dwa głośniki 
mają ze sobą wspólnego, to fakt, że są bezprzewodowe 
i okrągłe, bo Aura 3 nie wspiera ani AirPlay, ani Siri, ani 
Spotify Connect – to głośnik Bluetooth (4.2 ze wspar-
ciem A2DP 1.3 i AVRCP 1.6), który dodatkowo zawiera 
wejście AUX (3,5 mm Jack). Pomimo że jego design jest 
minimalistyczny, to pod kopułą, na czarnym pasku, 
znajdziecie pięć przycisków: do włączania/wyłączania 
Aury, do włączania/wyłączania podświetlenia, do stero-
wania głośnością oraz do parowania Bluetooth. W prak-
tyce po pierwszym parowaniu nie korzystałem z nich 

– poziomami steruję z iPada. Ważną informacją może 
być dla użytkowników to, że połączenie BT ma zawsze 
priorytet przed AUX, więc jeśli odtwarzamy coś przez 
fizyczne złącze i włączymy streaming przez Bluetooth, to 
usłyszymy tylko ten ostatni.

Najbardziej w Aura Studio 3 jednak zaskoczyło mnie to, 
jak to gra! Spodziewałem się albo neutralnego brzmienia, 
albo z lekko podbitym dołem. Tymczasem jest skrajnie 
inaczej! Po pierwsze, Aura 3 robi jakąś magię z separacją 
instrumentów pomiędzy sześcioma głośnikami odpo-
wiadającymi za średnie i wysokie tony, i nie chodzi mi 
tutaj o efekt stereo – po prostu ta separacja jest różna 
od tego, co robi HomePod, więc i utwory brzmią inaczej. 
Lepiej? Chyba. Jeszcze nie jestem pewien.
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Zdecydowanie większą i ważniejszą różnicą jest scena, jaką Aura Studio 3 ofe-
ruje. Ten pojedynczy głośnik gra bardzo podobnie do pary HomePod + Sonos 
Beam i prawie tak samo dobrze wypełnia mi dźwiękiem salon. Jakby tego 
było mało, jeśli HomePod jest odpowiednikiem odtwarzacza CD, to Aura 3 to 
odpowiednik gramofonu – zestrojenie całości jest całkowicie unikalne. Basy 
są delikatne i nienachalne, średnie tony czyste i klarowane, ale nie są domi-
nujące, a wysokie tony zdają się mieć priorytet. Odtwarzałem wszystko od 
AC/DC do Pavarottiego i muszę powiedzieć, że ten model Harmana Kardona 
zdecydowanie najlepiej czuje się przy muzyce klasycznej, co jest mi akurat na 
rękę, bo moja playlista z filmową muzyką grana jest praktycznie cały dzień. 
Jednocześnie zaznaczam, że nie oznacza to, że ten głośnik nie nadaje się cho-
ciażby do rocka, ale przygotujecie się na inne brzmienie, niż to, do którego 
prawdopodobnie jesteście przyzwyczajeni. Chyba największe wrażenie zro-
biło na mnie to, jak czyste i wyraziste są wokale.

Finalnie to, czy Wam się ten głośnik spodoba, czy nie, prawdopodobnie 
będzie w dużej mierze zależało od tego, jak słuchacie muzyki. Jeśli szukacie 
świetnego jakościowo głośnika Bluetooth (z wejściem AUX), to zdecydowanie 
warto zatrzymać się na chwilę przy tym modelu Harmana Kardona, ale jeśli 
absolutnie wymagacie AirPlay, to siłą rzeczy nie będziecie z niego zadowoleni.
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Sonos Play:5 drugiej generacji nie jest nowym urządzeniem. Wciąż 
jednak jest to jeden z najciekawszych głośników Wi-Fi dostępnych 
na rynku, a jego cena jest stosunkowo atrakcyjna. A co się stanie, gdy 
połączymy dwa takie głośniki ze sobą? 

Co dwa Sonosy, to nie jeden

Co dwa Sonosy, to nie jeden  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Sonos był pierwszym i przez długi okres właściwie jedynym graczem na 
rynku głośników multiroom plug & play. Gdy sprzęt audio był skompliko-
wany, Sonos postanowił go ułatwić. Ta prostota została doceniona chociażby 
przez współpracę z IKEA czy pierwszy dostęp do Apple Music poza ekosys-
tem Apple. Zresztą Sonos ma z Apple wiele wspólnego. Przede wszystkim 
dbałość o detale. Wyjmowanie Sonos Play:5 z pudełka to istna magia. Komu 
by się chciało robić przyciski do kartonowego pudełka? Sonosowi.

Od prawie dekady korzystam z Sonos Play:5 poprzedniej generacji, teraz 
urządzenie jest już poza domem, ale wciąż mam okazję słyszeć, jak brzmi. 
Sprzęt został zaprezentowany w 2009 roku, a następcy doczekał się 
w 2015 roku. Czyli teraz opisuję dla Was wrażenia z i tak już dojrzałego 
sprzętu, jakim jest Play:5 drugiej generacji, który w listopadzie będzie 
obchodził 5. urodziny. Mimo upływu lat cena głośnika się nie zmieniła 
i w szerokiej dystrybucji kosztuje 2499 zł, czasem można „upolować” go za 
mniej, ale to kwoty w okolicach 2000 zł.

Ta cena sama w sobie jest wysoka, ale przypomnijmy podstawowy Play-
:One to 999 zł, w Europie wciąż powyżej 1200 zł trzeba zapłacić za Apple 
HomePod. Produktów na poziomie Sonos Play:5 jest dużo, chociażby 
Beoplay M5 czy Bose SoundTouch 30. Na testach jednak postanowiłem 
zaszaleć i mam do dyspozycji aż dwa głośniki Play:5, czyli sprzęt audio za 
pięć tysięcy. To dużo, ale…

Para stereo Sonos Play:5 gra lepiej niż zdecydowana większość głośników 
stereo wraz ze wzmacniaczem na poziomie przynajmniej 10 tys. zł za kom-
plet – jak nie więcej. Play:5 w duecie gra naprawdę fajnie, choć czuć tu nieco 
imprezowy bas. Od czego jest jednak korekcja dźwięku. Wygodą systemu 
jest z pewnością AirPlay 2, ale też niezależne sterowanie w aplikacji, także na 
komputerze. Sonos jest przyjemny w obsłudze, a możliwość niezależnego 

Mimo upływu lat cena głośnika się nie zmieniła i w szerokiej 

dystrybucji kosztuje 2499 zł, czasem można „upolować” go za 

mniej, ale to kwoty w okolicach 2000 zł.
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ustawienia playlisty z Apple Music to spore udogodnienie, chociażby pod-
czas wizyty gości. Możemy zapomnieć o muzyce ustawionej z komputera czy 
z telefonu, wylogować się z sieci, a muzyka wciąż będzie grać.

Jedyny problem, jaki napotkałem, to TruePlay i niestety jest to już kolejna 
przygoda z tą funkcją, gdzie po prostu nie udało mi się wykorzystać sys-
temu kalibracji. Wcześniej miałem to samo przy soundbarze Beam. Mimo 
ciszy wciąż proces ten był przerywany i system wykrywał jakieś zakłócenia, 
które mnie było ciężko usłyszeć. Ta wrażliwość niestety sprawiła, że porzu-
ciłem próby.

Sonos Play:5 ma już swoje lata, ale też na szczęście nie ma żadnych funk-
cji związanych z asystentami głosowymi. Można go obsługiwać przez 
asystentów, ale sam w sobie nie ma żadnych mikrofonów i uważam, że 
w dzisiejszych czasach to jednak pewien atut. Ustawienie w parę daje nam 
naprawdę niezłej klasy sprzęt stereo, dodatkowo wejścia AUX IN (w sumie 
dwa) pozwalają nam podpiąć na przykład gramofon i odtwarzacz CD. 
Zdecydowanie jest to sprzęt dla tych, którzy chcą usłyszeć dużo i zarówno 
delektować się muzyką w spokoju, jak i dobrze nagłośnić pomieszczenie 
podczas imprezy czy towarzyskiego spotkania.
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Rodzinę Galaxy S20 na 2020 rok otrzymaliśmy w trzech różnych 
wydaniach, ale to Galaxy S20 Ultra, ze swoim 6,9” wyświetlaczem, robi 
największe wrażenie od strony specyfikacji sprzętowej. Czy jest ona 
warta ceny 5999 zł? Dzisiaj skupimy się na dwóch najważniejszych 
aspektach tego flagowca – ekranu i aparatów.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Samsung Galaxy S20 Ultra  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Samsung Galaxy 
S20 Ultra
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120 Hz!
Niezależnie od tego, który model tegorocznego Galaxy wybierze-
cie – czy to S20, S20+ czy S20 Ultra, otrzymacie najgenialniejszy ekran 
obecny na rynku. Tak, trzeba go koniecznie przestawić w ustawieniach 
z trybu „Żywy” na „Naturalny”, aby widzieć kolory, tak, jak widziane być 
powinny oraz włączyć tryb 120 Hz odświeżania, ale po wykonaniu tych 
dwóch czynności trudno mi będzie się z nim rozstać.

Wiem, że wiele osób nie dostrzega różnicy pomiędzy 60 a 120 Hz, nawet 
mój własny kuzyn, ale dla mnie różnica jest powalająca. Obcuję zresztą 
z takim ekranem od dłuższego czasu w iPadach Pro, ale Apple nadal 
tego nie wprowadziło do iPhone’ów, a ja mam wrażenie, że to ma jeszcze 
większy sens na małym wyświetlaczu, bo więcej i częściej przewijamy na 
nim treści. S20 Ultra niestety spotęgowało mój ból wracania do ekranów 
odświeżanych standardowo i cierpię nawet teraz, pisząc te słowa na 60 
Hz monitorze komputerowym.

Niestety, nie można połączyć 120 Hz ekranu z opcją wyświetlania treści 
w pełnej rozdzielczości. S20 Ultra ma ekran o rozdzielczości 3200 × 1440 
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px, ale 120 Hz dostępne jest jedynie przy 2400 × 1080 px. Finalnie jed-
nak nawet ta niższa rozdzielczość jest dla mnie więcej niż wystarczająca 
i nie widzę pomiędzy nimi żadnej różnicy. Tak wiem, nie mam 20 lat. Nie 
przypominajcie mi tego.

Decyzję o zachowaniu 2400 × 1800 px jako domyślną rozdzielczość 
akceptuję – pozwala oszczędzić trochę baterii, a większość osób nie 
zobaczy różnicy, podobnie jak nie zauważyło, gdy pojawiły się pierw-
sze smartfony z ekranami @2x. Uważam jednak, że 120 Hz powinno być 
domyślnie aktywowane, nawet jeśli ktoś tego nie zauważy. Osobiście nie 
zauważyłem znaczącego wpływu tego trybu na baterię, ale też nie gram 
specjalnie na smartfonie, więc sprawdźcie to na własnej skórze przy 
Waszym trybie pracy.

Na koniec jeszcze podpowiem, że jestem szalenie miło zaskoczony, jak 
płynnie działają wszelkie animacje przy 120 Hz. Oby to się utrzymało 
minimum przez kolejne dwa lata!
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Aparat
120 Hz ekran sprawia przyjem-
ność każdego dnia, ale nowy 
aparat Samsunga, oferujący 
aż 100× zoom, dopełnia mnie 
wtedy, gdy mam ochotę na 
zrobienie zdjęcia. Nowy moduł 
aparatu zresztą oferuje jeszcze 
więcej, ponieważ poza zoomem 
od 0,5× do 100, ma również 
możliwość rejestrowania zdjęć 
w 108 MP. Nie, nie zapomniałem 
o przecinku w tej cyfrze.

Rozbijmy zatem całość na ele-
menty bazowe…

Na wyposażeniu znajduje się 
40 MP aparat do robienia selfie, 
o którym nie będę się wypowia-
dał, bo dzięki niemu jestem jesz-
cze brzydszy i to pomimo tego, 
że wygładza cerę.

Z tyłu natomiast znajdziemy 
przede wszystkim aparat sze-
rokokątny (26 mm, f/1.8, 1× 
zoom), który robi zdjęcia 12 MP 
lub 108 MP. Osobiście polecam 
pozostać przy 12 MP (4000 × 
3000 px), chyba że nie przeszka-
dzają Wam ciężkie pliki o bardzo 
wysokiej rozdzielczości (12000 
× 9000 px). Ważniejsze jednak 
jest to, że jeśli na dworze nie ma 
idealnych warunków oświetle-
niowych, to 12 MP zdjęcie będzie 
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wyglądało lepiej. Tak duża rozdzielczość wymusiła też zastosowanie 
większej fizycznie matrycy, dzięki czemu efekt rozmycia tła jest znacz-
nie łatwiejszy do uzyskania. Oznacza to, że fotografowany obiekt nie 
musi znajdować się aż tak blisko obiektywu, aby tło za nim rozmyło się 
naturalnie, dzięki optyce, a nie matematyce. Niestety, to również będzie 
oznaczało, że jeśli nie traficie prawidłowo z punktem ostrości, to foto-
grafowany obiekt może być rozmyty, więc sprawdzajcie zdjęcia po tym 
kątem po fakcie. Osobiście cieszy mnie ten krok i to pomimo że efekt 
bokeh z tak małego obiektywu nie jest konkurencyjny dla obiektywów 
pełnoklatkowych.

Pixel binning
Zmienię na moment temat, żeby wytłumaczyć, jak Samsung gene-
ruje 12 MP zdjęcia z matrycy o rozdzielczości 108 MP. Otóż działa to na 
podobnej zasadzie jak Retina czy HiDPI, tyle że, w przypadku matrycy 
ISOCELL Bright HMX, z której firma korzysta, każdy piksel, z którego 
składają się zdjęcia 12 MP, powstał z informacji 9 fizycznych pikseli 
na matrycy (w układzie 3 × 3). Jak łatwo policzyć, 12 × 9 to 108. Ta 
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technologia nazywa się pixel 
binning i w dużym skrócie zde-
cydowanie poprawia ona jakość 
zdjęć.

Aparat cd.
Nad głównym aparatem znaj-
duje się też obiektyw ultrasze-
rokokątny 12 MP (13 mm, f/2.2, 
0,5× zoom), który robi, moim 
zdaniem, lepsze zdjęcia niż 
odpowiednik w iPhone’ach 11 i 11 
Pro, ale na deser zostaje trzecia 
i znacznie bardziej imponująca 
48 MP matryca z tyłu (48 MP, 
f/3.5, 2× 100× zoom), klasyfi-
kowana z obiektywem jako 
„telephoto”.

Oferuje on możliwość robie-
nia zdjęć od 2× optycznego 
zoomu (52 mm) aż do 100× 
zoomu cyfrowego (2600 mm). 
Zastosowano tutaj obiektyw 
peryskopowy, którego działanie 
polega na tym, że światło uderza 
w pryzmat i jest kierowane przez 
tzw. „peryskop”, zanim trafia 
do matrycy. Maksymalny zoom 
optyczny wynosi 4× (104 mm), 
a potem dzieje się magia za 
pomocą składania wielu ujęć, 
cropowania i matematyki. Bez 
żadnego wahania (piszę to chyba 
pierwszy raz w życiu) korzystał-
bym z 10× zoomu na co dzień, 
pod warunkiem, że oświetlenie 
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byłoby sensowne. Zdjęcia do tej ogniskowej wyglądają wystarczająco 
dobrze nawet na dużym ekranie komputera. Następnym krokiem jest 
już 30× zoom i tutaj stosowałbym go selektywnie – zależnie od tematu 
i światła zastanego, zdjęcia mogą być bardzo dobre albo mierne. 100× 
zoom traktowałbym raczej jako coś, czym można się pochwalić, ale 
skoro nikt nie zmusza nas do korzystania z niego, to nie widzę problemu 
z faktu, że istnieje – nie wykluczam, że znajdzie się ktoś, kto będzie 
umiał wyszukać dla niego zastosowanie.

Sposób obróbki zdjęć przez S20 Ultra jest bardzo zbliżony do poprzed-
ników i tutaj widzę pole do potencjalnej poprawy lub do zaoferowa-
nia klientom większych możliwości ustawienia, czy preferują zdjęcia 
raczej kontrastowe, czy bardziej naturalne. Nie zmienia to faktu, że 
S20 robi jedne z najlepszych zdjęć na rynku i o ile iPhone nadal pozo-
staje bardziej zbalansowany pod względem tego, jak kolejne zdjęcia 
z niego wyglądają, to uważam, że w większości sytuacji S20 da nam po 
prostu lepszą jakościowo fotografię. Mam tutaj na myśli 1–2× zoom, bo 
w zakresie 2–10× iPhone nie jest dla niego żadną konkurencją – prze-
paść w ostrości zdjęć, nawet jeśli iPhone’owe ręcznie przytniemy, jest 
gigantyczna.
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Aparat w kieszeni
Wiele lat temu, gdy dostaliśmy pierwszy aparat składający się z dwóch 
obiektywów, byłem tym faktem zachwycony. Pisałem też, niewiele póź-
niej, że do szczęścia brakuje mi trzeciego, prawdziwego teleobiektywu. 
S20 Ultra spełnia wszystkie moje potrzeby w tym względzie, a nawet wię-
cej, bo oczekiwałem 28 mm, 56 mm i rejonu 85–100 mm, a otrzymaliśmy 
26 mm i potem od 52 mm aż do używalnych 260 mm (104 mm w najgor-
szym wypadku, jeśli chcemy pozostać w zakresie zoomu optycznego).

Brawo Samsung! Dziękuję też za szary kolor – bardzo mi odpowiada 
ten odcień, ponieważ przypomina mi lakier pewnego supersamochodu, 
który mi przypadł do gustu.

Wracając jednak do rzeczywistości: Czy możecie teraz to wszystko 
upchnąć w telefonie z ekranem nie większym niż 6”?
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W zeszłym wydaniu iMagazine Patrycja na żywo opisywała swoje 
pierwsze wrażenia z premiery najnowszego Samsunga Galaxy 
Z Flip. Niedługo później, na początku marca, miałem to szczęście, 
że udało mi się go zdobyć i przez kilka dni testować w codziennym 
użytkowaniu.

Samsung Galaxy Z Flip 
– smartfon znów może być mały

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Samsung Galaxy Z Flip – smartfon znów może być mały  |  Dominik Łada
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Wszyscy narzekają, że telefony są za duże, że nie mieszczą im się do 
kieszeni w spodniach, że wypychają marynarki itp. Ale co mogą produ-
cenci zrobić, gdy z jednej strony oczekiwania rynku mówią jasno, że pre-
ferowane są duże ekrany, a jednocześnie użytkownicy marudzą o tym, 
o czym wspomniałem wcześniej? Rozwiązanie przyszło dość naturalnie. 
Należało stworzyć składany telefon w formie „muszelki”, czyli w takiej, 
jaka była najpopularniejsza przed pojawieniem się smartfonów. Poligo-
nem było pojawienie się Folda, był on jednak skierowany zupełnie do 
innego odbiorcy. Do klienta biznesowego. W przypadku Flipa mamy 
produkt ewidentnie przeznaczony Kowalskiemu.

Trzeba przyznać, że forma Galaxy Z Flip jest bardzo trafiona, jednak nie 
jest on pierwszy. Mamy już na rynku zaprezentowany niedużo wcześniej 
telefon Motoroli – Moto Razr. W przypadku Galaxy Z Flip mówimy jed-
nak o prawdziwym flagowcu, z jednym z najszybszych obecnie dostęp-
nych procesorów, genialnie wykonanym.
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W skrócie: dzięki możliwości składania nasz telefon o ekranie 6,7" może 
zmieścić się nawet w najmniejszej kieszonce w naszych spodniach. Swoją 
drogą, nie wiem, czy wiecie, do czego ta mała kieszonka oryginalnie była 
przeznaczona? Jej pierwotnym zastosowaniem było chowanie zegarka 
na dewizce. Galaxy Z Flip po złożeniu nie jest dużo większy od starej 
„cebuli” i dlatego idealnie się tam mieści.

Galaxy Z Flip nie jest do końca produktem, który będzie wybierany przez 
geeków. Jest to zdecydowanie bardziej produkt modowy, skierowany 
do młodych, stylowych użytkowników. Nie ma najlepszych i najbardziej 
wyrafinowanych aparatów, są one mimo wszystko w absolutnym topie, 
jeśli chodzi o jakość. Zdjęcia wychodzą idealnie, w szczególności widać 
to podczas nocnej fotografii.
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Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest moż-
liwość podglądu na małym ekraniku wbu-
dowanym w zewnętrzną obudowę. Dzięki 
niemu nasze selfie będą lepszej jakości niż 
te robione przednim aparatem, gdyż wyko-
rzystywany jest zewnętrzny.

Składanie ekranu, w kontekście fotogra-
fii, ma jeszcze jedno fajne zastosowanie. 
Możemy Flipa postawić na stole złożonego 
pod kątem ~90° i zrobić sobie zdjęcie lub 
prowadzić wideorozmowę. Jest to wyjąt-
kowo wygodne.

Ekran Flipa, to 6,7" wyświetlacz zrobiony 
w technologii Dynamic AMOLED. Dzięki niej 
mamy żywe barwy i bardzo wyraziste czernie.
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Galaxy Z Flip dostajemy tylko w jednej konfiguracji – 8 GB RAM z 256 GB 
pamięci na dane oraz całkiem pojemną, podwójną baterią 3300 mAh. Co 
ważne, Flip, podobnie jak seria S20 i Fold, umożliwia indukcyjne ładowa-
nie zwrotne innych urządzeń. To dość wygodna funkcja, jeśli korzystamy 
np. ze słuchawek Galaxy Buds albo Airpodsów z obudową umożliwiającą 
indukcyjne ładowanie.

Samsung Galaxy Z Flip był ze mną przez prawie dwa tygodnie. Bateria 
wystarczała mi na dość wygodne korzystanie przez ponad 1,5 dnia. Przy 
bardziej oszczędnym używaniu zapewne byłyby to nawet pełne dwa 
dni. Bankowość, płatności, Apple Music, socjale, czyli wszystko, z czego 
zapewne większość z Was stale korzysta, działa bardzo sprawnie, a reak-
cje w sklepach, jak przykładałem go do terminala, były bezcenne. Wielu 
sprzedawców pytało mnie, co to w ogóle jest. Taki wygląd telefonu nie 
jest jeszcze standardowy. Flip przypadł mi do gustu, choć, jeśli chodzi 
o funkcjonalność, dla mnie zdecydowanym faworytem jest nadal Fold.

Warto wspomnieć jeszcze o zawiasie. Jest to zupełnie nowa konstruk-
cja. Poprawiona – z Folda. Gdy przyłożymy go do ucha i zegniemy, 
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usłyszymy… pracujące cicho szczoteczki. To nie problem, to „ficzer”. 
Dzięki nim zawias jest lepiej zabezpieczony przed mikrozanieczyszcze-
niami, a także możemy Flipa składać i ustawiać w dowolnej pozycji, kon-
trolując kąt złożenia, czyli inaczej niż było z Foldem.

Flip nie jest urządzeniem tylko dla znawców mody. Jest to po prostu 
wygodny telefon z bardzo dobrą specyfikacją, dającą nam swobodę 
i przede wszystkim wygodę użytkowania. Moim faworytem jest kolor 
„Mirror Purple”, bo czarny – „Mirror Black” – jest taki… zwykły. Rozmiar 
ekranu pasował mi, a jeszcze bardziej rozmiar telefonu po jego złożeniu. 
Tylko ta cena… 6600 zł. Ale biorąc pod uwagę konkurencję i jej specyfi-
kację, to nie jest źle. Oczywiście, jeśli szukamy takiego urządzenia.
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Surface Pro X to nie pierwszy PC z procesorem ARM, ale pierwszy, 
który zrobił na mnie spore wrażenie. Sam design tego komputera 
jest zdecydowanie nowocześniejszy, nawet w porównaniu z bardziej 
klasycznym Surface Pro 7, ale najważniejsza różnica jest w jego sercu 
– wyposażono go w Microsoft SQ1, czyli w SoC stworzony wspólnie 
z Qualcommem.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Microsoft Surface Pro X  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Microsoft Surface Pro X
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ARM i co to oznacza
Oznacza to obecnie, że liczba aplikacji na Surface Pro X jest ograniczona 
względem komputerów Surface wyposażonych w procesory Intela – przy-
najmniej dopóki deweloperzy nie przekompilują swoich aplikacji na 
ARM. W międzyczasie można uruchamiać 32-bitowe aplikacje, ponieważ 
Windows 10 ma wbudowany emulator, ale niestety aplikacji 64-bitowych, 
stworzonych pod Intela, nie da się uruchomić. Oznacza to, że nie ma cho-
ciażby pakietu Adobe, w tym Lightrooma, ale plotki głoszą, że firma pra-
cuje nad ich przeportowaniem.

W odróżnieniu od iPada i z pominięciem powyższego ograniczenia Surface 
Pro X z Windows 10 ma pełne możliwości znane z komputerów wyposażo-
nych w procesory Intela i Windows 10, a jeśli dokupimy opcjonalną klawia-
turę, to otrzymamy również rysik oraz touchpada.

Pierwsze spotkanie
Pierwszy setup Surface Pro X jest zdecydowanie przyjemniejszy, niż pamię-
tam i skupia się na zalogowaniu się do naszej sieci Wi-Fi (Surface Pro X ma 
wbudowany model LTE, możemy więc po prostu włożyć tam naszą kartę 
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SIM), na utworzeniu lub zalogowaniu się do naszego konta microsoftowego 
oraz na ustawieniu paru preferencji. Całość nie zajęła mi więcej niż 5 minut.

Podstawa, czyli przeglądarka
Oczywiście podstawowym narzędziem w dzisiejszych czasach jest przeglą-
darka internetowa, a tych skompilowanych pod procesory ARM ze świecą 
szukać. Microsoft oczywiście poleca nowego Edge’a, bazującego na Chro-
mium, ale ja skusiłem się na testy nowego Firefoxa, który jeszcze jest w wer-
sji beta. Firefox niestety nie wspiera gestów na ekranie, gdy korzystamy 
z Surface Pro X w formacie tabletowym (albo ich nie znalazłem). Bardzo 
szybko okazało się, że Edge jest zdecydowanie lepiej dostosowaną przeglą-
darką do tego komputera. Wspiera gesty i działa sprawniej od Firefoxa.

Edge, jak część z Was zapewne wie, bazuje na Chromium, na którym 
z kolei bazuje Chrome. Z Chromium dawno nie korzystałem, ale Chrome 
to straszna kobyła i nie potrafię go używać. Edge, dla porównania, działa 
zdecydowanie lepiej. Gdybym miał wybierać między Chrome a Edge, to 
zawsze wybrałbym tego drugiego.
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uBlock Origin (nie mylić z uBlock – bez dopisku Origin) zainstalował się bez 
żadnych problemów, co z kolei oznacza, że mam przed sobą pełnoprawną 
przeglądarkę, która spełnia niemal wszystkie moje oczekiwania. Decyzja 
Apple, aby porzucić wsparcie pluginów dla Safari i przesiadka na Content 
Blockery nie jest szczęśliwa. Rozumiem, dlaczego to zrobili, ale uBlock Origin 
nie planuje ograniczać swojej funkcjonalności tylko po to, by oferować wspar-
cie dla Safari. Minus dla Apple, chociaż Safari uwielbiam, w tym w szczególno-
ści ich parcie na blokowanie śledzenia użytkowników przez internet.

Edge domyślnie ma ustawioną wyszukiwarkę Microsoftu – Bing – ale nie 
ma żadnych problemów, aby przestawić ją na DuckDuckGo, co natychmiast 
uczyniłem. Kombinacja Edge + DDG powoduje, że czuję się tutaj niemalże 
jak w domu. Na deser zostaje przejrzenie opcji Edge’a i wyłączenie lub 
włączenie paru opcji, w tym Do Not Track, blokowanie 3rd-party cookies 
oraz przede wszystkim przełączanie blockowania trackerów z ustawienia 
domyślnego na strict.

Windows 10 dla ARM
Surface Pro X wyposażono w Windows 10 Home dla ARM64 i muszę powie-
dzieć, że system działa zaskakująco dobrze. Nie, nie jest to macOS i wielu 
rzeczy mi brakuje – musiałbym dokonać rewolucji w swojej bazie opro-
gramowania, aby móc się przesiąść całkowicie z jednego systemu na drugi 
– ale jednocześnie jest zdecydowanie wygodniejszy w użyciu dla mojego 
stylu pracy niż iOS na iPadzie. Microsoft już kiedyś kroczył tą ścieżką, 
wydając Windows RT i tym razem wydaje się, że w końcu trafili na właściwą 
konfigurację hardware + software. Jako „pierwsza próba” po wielu latach 
i po siedmiu generacjach Surface Pro opartych o Intele uważam, że to duży 
krok do przodu i liczę teraz na to, że całość będą sukcesywnie usprawniać.

Jeśli nie korzystaliście z Windows 10 w ostatnim roku lub dwóch, to nie 
krzyczcie, że to zły system operacyjny. Tak, nadal brakuje wielu rzeczy. Tak, 

Jeśli nie korzystaliście z Windows 10 w ostatnim roku lub 

dwóch, to nie krzyczcie, że to zły system operacyjny.
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nie jest to macOS. Nie, nie jest tak zły, jak myślicie. Osobiście od dwóch lat 
korzystam z Windows 10 do grania i w tym czasie system nie wysypał mi 
się ani razu. Oczywiście, nie obciążam go oprogramowaniem, jak macOS-a, 
ale nie zmienia to faktu, że jest więcej niż stabilny. Do tego dochodzi jesz-
cze sporo poprawek, które Microsoft poczynił przez ostatnie lata. Oczywi-
ście nie jest idealnie. System przecież wie, że mam uruchomioną grę i być 
może akurat nie wie, że trwa mecz o mistrzostwo n00bów w CS:GO, ale nie 
zmienia to faktu, że w żadnym wypadku nie powinien wtedy w tle urucha-
miać uaktualnień. Jest kilka opcji, aby tę funkcję wyłączyć, ale nie działają 
one tak, jak powinny. Do tego dochodzi jeszcze jedna sytuacja, w której 
Windows przełączył mnie na pełnoekranową informację z paroma przyci-
skami i musiałem w ciągu paru sekund zdecydować, co chcę zrobić, czyli 
uaktualniać system teraz, później, być może później, jutro lub kiedyś – tak, 
byłem akurat w trakcie strzelania się z gościem na midzie na Inferno. Myśla-
łem, że dostanę na miejscu apopleksji ze wściekłości, tym bardziej że okno 
całkowicie zdominowało ekran i nie byłem w stanie Alt + Tabem przełą-
czyć się do gry bez podjęcia decyzji. Poza tymi dwoma incydentami całość 
działa bez większych zarzutów.

Odkąd przesiadłem się na Maca, ogromnie doceniam ergonomię umiesz-
czenia klawisza Command. Windowsowym odpowiednikiem jest Control 
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(CTRL), który zamiast obok Spacji, znajduje się w skrajnym lewym rogu kla-
wiatury. Kiedyś obsługiwałem ten przycisk jak mistrz, ale dzisiaj, po wielo-
letnim przyzwyczajeniu do Command obok Spacji, nie jestem w stanie się 
ponownie przestawić. Kusi mnie, aby całkowicie przebudować sobie layout 
klawiatury pod Windows, czyli umieścić Control obok Spacji, Alt na lewo 
od niego, a Windows key dać właśnie do rogu lub na miejsce Caps Lock 
(czyli tam, gdzie obecnie pod macOS mam klawisze Control). Takie cuda na 
macOS robi się za pomocą genialnego Karabiner Elements, a jego odpo-
wiednikiem pod Windows jest SharpKeys. Napisałem do autora tego ostat-
niego z prośbą o przekompilowanie jego aplikacji dla ARM. Okazało się, 
że nie jest to konieczne i wystarczyło pobrać najnowszego ZIP-a zamiast 
pliku MSI, rozpakować go i uruchomić program z .exe, a całość ruszy bez 
problemów. Na próbę przemapowałem Caps Lock jako Control i moja pro-
duktywność natychmiast wzrosła. Niestety, co mnie trochę zaskoczyło, bo 
nie korzystałem wcześniej z SharpKeys tak jak z Karabiner Elements, nie 
można tworzyć w nim własnych skrótów klawiszowych. Ważne jednak, że 
pokonanie pierwszej przeszkody okazało się prostsze, niż myślałem…
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Nie wiem dlaczego, ale Windows 10 do dzisiaj nie wspiera czterech rze-
czy, z których korzystam codziennie. Po pierwsze, brakuje mi możliwości 
wstawiania polskiego cudzysłowu, czyli „”, gdzie otwierający jest na dole, 
a zamykający na górze, bezpośrednio za pomocą skrótu klawiszowego. 
macOS to robi od lat w bardzo prosty sposób i nie rozumiem, dlaczego 
Microsoft tego po prostu nie skopiował. Jest to szalenie ważna funkcja, dla 
osób, które dużo piszą i chcą to robić prawidłowo. Trzecią i czwartą rzeczą 
są tzw. en- i em-dash, czyli półpauza i myślnik (nie mylić z łącznikiem):
• to jest łącznik: -
• a to półpauza: –
• a to jest myślnik: —

Windows 10 niedawno wprowadził Emoji Picker do systemu (wywołuje się 
go skrótem Win + Kropka) i te symbole się tam znajdują, ale nie można się 
do nich dostać bez odrywania rąk od klawiatury, co całkowicie niszczy flow. 
Dla porównania, pod macOS korzysta się odpowiednio ze skrótu Option + 
Minus lub Shift + Option + Minus. Proste jak budowa cepa. Rozwiązaniem 
tego problemu jest aplikacja AutoHotkey, która już powinna działać pra-
widłowo na Surface Pro X i jego procesorze SQ1 – niestety, nie zdążyłem 
jej przetestować, zanim musiałem zwrócić komputer, ale wygląda na to, że 
rozwiązałaby wszystkie moje bolączki.
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Instant-On
Na koniec jeszcze wspomnę o Instant-On. To funkcja, która odpowiada za 
to, żeby komputer był gotowy do pracy natychmiast po jego wybudzeniu. 
Nie jest to aż tak natychmiastowe, jak na najnowszych iPadach, ale nie zda-
rzyło mi się jeszcze czekać na komputer. Jak odchylam klawiaturę z pozycji 
chroniącej ekran (jak Smart Cover na iPadzie), to po niecałej sekundzie 
ekran już się świeci, a Windows Hello szuka mojej twarzy. Zanim skończę ją 
odchylać, to Surface Pro X jest już odblokowany i czeka na mnie. Fakt, pod 
iOS-em działa to znakomicie od lat, ale umówmy się, że iOS jest jednak 
zdecydowanie prostszym systemem operacyjnym niż Windows 10, uważam 
to więc za naprawdę imponującą pracę programistów. Co ciekawe, kom-
puter praktycznie nie pobiera prądu, gdy jest uśpiony. Jak go zostawiłem 
wczoraj wieczorem, to dzisiaj rano pokazywał dokładnie tylko samo na 
wskaźniku naładowania baterii.

Surface Pro X
Apple przez ostatnie 10 lat dąży do tego, aby z iPada stworzyć komputer, 
który ma służyć do wszystkiego i wielu z nas zastąpić potrzebę posiadania 
„normalnego” komputera. W większości im się do udało pod warunkiem, 
że mamy bardzo podstawowe potrzeby. Wsparcie dla trackpada lub myszki 
co prawda będzie dostępne w iOS 13.4 (zanim przeczytacie te słowa), ale na 
nowy Magic Keyboard dla iPada przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka mie-
sięcy. Wsparcie dla klawiatur zewnętrznych nadal nie jest idealne, a Smart 
Keyboard jest fajna, ale daleko jej do klawiatury, na której piszę te słowa, 
czyli Microsoft Surface Pro X Signature Keyboard with Slim Pen Bundle (lub 
alternatywnie jest wersja bez piórka, co oszczędzi Wam trochę mamony, 
jeśli nie potrzebujecie pisać lub rysować po ekranie). Dodatkowo iPad bez 
żadnego stojaka nadaje się tylko do trzymania w ręce. Dla osób, które „wie-
dzą więcej”, da się go oczywiście dostosować do bardziej wymagających 
środowisk, ale daleko temu do możliwości MacBooka Pro. Apple zresztą 
ładnie potwierdziło design, który Microsoft ma od lat – porządna klawia-
tura z touchpadem, doczepiana do Surface w różnych odmianach. Niestety, 
klawiatura to jeszcze nie wszystko…

Microsoft z powodzeniem wprowadza swój wbudowany stojak do kolej-
nego komputera i ten w Surface Pro X spisuje się znakomicie. Nie mogę 
wystarczająco mocno podkreślić, jak świetny jest. Zmienia całkowicie 
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postrzeganie możliwości komputera, bo gdy trzymam go w ręce, bez 
doczepionej klawiatury, to jest niezauważalny, a gdy chcę Pro X gdzieś 
postawić, np. żeby obejrzeć klip na YouTubie, to wysunięcie go zajmuje mi 
dosłownie sekundę. No i można go też używać bez większych problemów 
na kolanach, regulując dowolnie kąt stojaka.

Do kompletu oczywiście dochodzi klawiatura Microsoftu, która jest dużo 
lepsza od Smart Keyboard, a przy okazji zdecydowanie preferuję ją od 
motylkowej Apple’a. Ta w nowym MacBooku Pro 16'' i dopiero co pokaza-
nym MacBooku Air jest już lepsza, ale znowu – trudno porównywać ultra-
mobilną klawiaturę z taką wbudowaną w komputer. Oczywiście Signature 
Keyboard nie jest idealna, ponieważ ma nietypowy layout w dolnym rzę-
dzie. Firma z Redmond dodatkowo skopiowała Apple’owy layout strzałek 
w dolnym prawym rogu klawiatury, który jest skrajnie nieużywalny. Odwró-
cona litera T jest zdecydowanie wygodniejsza, a na klawiaturze Microsoftu 
mylę górną i dolną strzałkę dokładnie tak samo często, jak na swoim wła-
snym MacBooku Pro. Liczę teraz na to, że skopiują Apple’a ponownie (lay-
out z 16-calowego MacBooka Pro).

To, co Apple zrobiło dobrze, to ekran w iPadzie. Ten naprawdę nie ma sobie 
równych. Nie dość, że wspiera 120 Hz, co powoduje, że trudno mi patrzeć 

SPRZĘT 134



na ekrany 60 Hz, to przy okazji wspiera Display P3. Microsoft podob-
nej klasy ekran (a nawet lepszy) oferuje dopiero w Surface Studio, który 
można przełączać m.in. w tryb sRGB, DCI-P3, P3-D65 itd. Gdy rozmawiałem 
z przedstawicielem Microsoftu na temat ekranu w Surface Pro X, to dowie-
działem się jedynie, że wspiera on gamut sRGB (ale nie w ilu procentach, 
chociaż jest to ponoć wartość wysoka). Tymczasem w ustawieniach ekranu 
Windows 10 znalazłem opcję przełączenia komputera w jeden z dwóch 
profili – sRGB lub Enhanced. Ten pierwszy jest jasny, ale na temat drugiego 
nie ma specjalnie wiele informacji. Na Ars Technica, w artykule na temat 
Surface Pro z 2017 roku, udało mi się znaleźć informację na temat tego 
samego trybu w starszym Surface Pro:

The Enhanced setting on the New Surface Pro is a profile within the sRGB 
space where through special hardware and proprietary color processing 
we take the mid-tones as close to P3-D65 color gamut as possible while 
leaving skin tones as is. The overall color contrast is also enhanced.

Jeśli ta funkcja została przeniesiona na Surface Pro X, to oznacza to, że 
otrzymujemy coś pośredniego pomiędzy DCI-P3 a sRGB. Tragedii nie ma, 
ale dla osób, które obrabiają fotografie w Display P3, będzie to ograni-
czenie, z którego muszą sobie zdawać sprawę. Zaznaczę tutaj, że 99,9% 
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użytkowników, których to nie interesuje, będzie zachwycona ekranem. Jest 
ostry, ma wysoką rozdzielczość (2880 × 1920 px), ma 267 PPI, 13'' oraz pro-
porcje 3:2 (najlepszy możliwy, moim zdaniem, kompromis). Na przyszłość 
chciałbym jedynie zobaczyć jeszcze lepszą powłokę antyrefleksyjną, bo ta 
jest nieznacznie gorsza od iPadowej.

Dodam jeszcze, że jak przeglądam własne fotografie, opublikowane 
w sRGB, to nie mam do nich żadnych zastrzeżeń kolorystycznych – wyglą-
dają tak, jak chciałem, aby ludzie je widzieli.

Klawiatura Microsoft ma wbudowany touchpad, którego nie ma obecny 
Smart Keyboard. Ten touchpad jest dobry. Nie, nie jest tak dobry, jak track-
pad Apple’a, ale na tyle dobry, że nie powoduje u mnie frustracji, a to spory 
krok do przodu, szczególnie biorąc pod uwagę, jak cienka jest ta klawia-
tura. Aha – jest też podświetlana, co wielu sobie ceni.

iPada zawsze niesamowicie chwaliłem za czas pracy na jednym ładowaniu 
baterii. Surface Pro X, mając o wiele większe możliwości, nie odstaje spe-
cjalnie od niego. Microsoft zapewnia, że komputer ma zapas elektronów 
na 13 godzin „typowej pracy”, cokolwiek by to oznaczało. Sam nie miałem 
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okazji robić wyczerpujących testów baterii, ale wczoraj odłączyłem kom-
puter od zasilania rano i korzystałem z niego przez jakieś 4–5 godzin. Nie 
podłączałem go na noc, a rano miał 70% baterii. Dzisiaj korzystam z niego 
już ponad 2 godziny, a bateria zjechała do 51%. Bardzo istotnym faktem 
jest to, że Surface Pro X ma cztery tryby pracy – „bardzo oszczędny”, 
„oszczędny”, „trochę szybki” i „olać baterię podkręcamy, co trzeba na 
maksa”. Korzystam z tego najszybszego non stop, więc spodziewam się, że 
wyciągnę z niego jeszcze przynajmniej 4 godziny pracy (czyli z powodze-
niem wystarczy na pełny dzień pracy), a w trybie oszczędnym powinien 
z powodzeniem wytrzymać dwa pełne dni pracy. To nowa jakość, biorąc 
pod uwagę, o ile większe możliwości ten komputer ma względem iPada.

SQ1 to nowy SoC, który jest sercem Surface Pro X. Powstał przy współpracy 
Microsoftu i Qualcomma. W praktyce to Snapdragon 8cx z szybszym GPU 
– Adreno 685. Oczywiście nie mogło się obyć bez Geekbencha 5, który 
wykonałem we własnym zakresie. Dodam tutaj, że mam w testach jedną 
z niższych konfiguracji, czyli wyposażoną w 256 GB SSD i 8 GB RAM (oso-
biście zdecydowałbym się na config z 16 GB RAM). Miejsce na dysku, jakie 
obecnie wykorzystuję, to 44 GB, więc wielu osobom do pracy biurowej 
z powodzeniem wystarczy model 128 GB.

Syntetyczne benchmarki nie oddają do końca rzeczywistości. Po pierwsze, 
Windows 10 w wersji dla ARM działa płynnie, ale od czasu do czasu anima-
cje przycinają delikatnie (nie spowalniają, ale widać, że nie ma 60 fps, co 
zresztą nawet na iPhone’ach się zdarza). Finalnie, podczas pracy w trybie 

Geekbench 5 Single-Core Multi-Core 

Surface Pro X, 8GB RAM | 256 GB 738 2848  

MacBook Air, Late 2018 757 1535  

MacBook Pro 13,3'', Mid 2019 935 3861  

iPad Pro 12,9'', 3. gen. 1109 4565
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laptopowym z klawiaturą, wizualne wrażenia z szybkości działania systemu 
są na poziomie MacBooka Air czy nawet Pro w podstawowej konfiguracji. 
Nie wiem, czy więcej RAM-u by pomogło Surface Pro X, ale do pracy biuro-
wej ta konfiguracja jest więcej niż wystarczająca – do dyspozycji jest pełny 
Office 365 w wersji na ARM.

Na koniec
Surface Pro X nie jest tani, ale to komputer, któremu zdecydowanie bliżej 
do przyszłości komputerów niż iPadowi. Po pierwsze, otrzymujemy „pełny” 
system operacyjny, który po prostu pozwala więcej niż iPadOS. Po drugie, 
Surface Pro X jest lepszym tabletem niż Surface Pro 7 i jednocześnie nie-
wiele gorszym od niego laptopem, pod warunkiem, że nie potrzebujemy 
oprogramowania, którego nie ma na tę architekturę, np. Lightrooma. Jeśli 
wystarczą Wam podstawowe narzędzia systemowe, Office i przeglądarka 
w postaci Firefoxa lub nowego Edge, to ten komputer powinien zapewnić 
Wam wszystko, czego potrzebujecie. Jednocześnie Microsoft powinien 
mocno zachęcać deweloperów do portowania aplikacji na ARM-a, jeśli 
chcą odnieść sukces tym produktem.

Niewątpliwie ten komputer zyskałby sporo na wydajności, gdyby Qual-
comm robił szybsze SoC, ale nie zanosi się na jakiś skok wydajnościowy. 
Jednocześnie powtórzę, że Surface Pro X, przy typowo biurowym zastoso-
waniu, nie wydaje się ani wolny, ani nie spotkałem się z sytuacją, w której 
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zwolniłby z jakiegoś powodu. Microsoft też powinien położyć większy 
nacisk na deweloperów, aby dostosowywali swoje aplikacje do gestów na 
ekranie oraz do trybu tabletowego Windows 10, tak, aby jeszcze wygod-
niejsze było korzystanie z niego w tej konfiguracji.

Samo urządzenie jest natomiast wykonane w zasadzie wzorowo i jedynymi 
rzeczami, do których mogę się przyczepić, to fakt, jak łatwo się „palcuje” 
czarna obudowa oraz to, że do głośników dostaje się kurz (wystarczy go 
wydmuchać). Jestem też pod wrażeniem, jak bardzo funkcja Instant-On 
poprawiła funkcjonowanie Windows po wybudzeniu – jest na tyle szybka, że 
po odchyleniu klawiatury do pozycji do pisania komputer jest odblokowany 
(dzięki kamerce Windows Hello – to coś w stylu Face ID) i gotowy do pracy.

No i mamy dostęp do SSD. Tak, jest w nietypowym rozmiarze (2230 zamiast 
bardziej typowych 2280), czyli trudniej dostępnym, ale jednak dostępnym. 
Oznacza to, że możecie sobie kupić model Surface Pro X ze 128 GB SSD i za 
jakieś 70–80 EUR wymienić dysk na 512-tkę we własnym zakresie, np. na San-
Diska lub WD-ka (w przypadku iPada Pro dopłata z 64 GB do 512 GB wynosi 
390 EUR). Liczę na to, że Microsoft będzie kontynuował ten trend, bo szybciej 
dotarli do miejsca, do którego Apple powinno dotrzeć już lata temu.
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Dell kojarzy się przede wszystkim ze sprzętem komputerowym dla 
korporacji – laptopy, stacje robocze itp. Monitory Della podobnie, to, jak 
sądziłem, dobry sprzęt do domu lub biura. Teraz już wiem, że nie tylko 
„dobry”, ale i „znakomity”, odkąd trafił do mnie Dell UltraSharp 27 4K 
UP2720Q, nowy model przeznaczony dla grafików, fotografów i wszystkich 
tych, którym zależy na bardzo dobrym odwzorowaniu kolorów. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Niespodzianka od Della. Dell UltraSharp 27 4K UP2720Q  |  Napoleon Bryl

Niespodzianka od Della 
Dell UltraSharp 27 4K UP2720Q
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Zaglądając do specyfikacji:
• 27” – dla mnie dużo – na co dzień pracuje na 2 × 24” lub 3 × 24” – będzie 

trzeba zmienić na czas testów układ sprzętu na biurku,
• 4K – (3840 × 2160) – bardzo powoli staje się standardem, w połączeniu 

z 27” w sam raz,
• PPI – 163 – nie jest to retina, ale absolutnie wystarczy,
• Matryca – IPS – monitor do pracy z kolorem,
• Color gamut – CIE1931 Adobe RGB 100%, CIE1976 DCI P3 98%, CIE1976 

BT.2020 80% – bardzo dobre odwzorowanie,
• porty: 1 × DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 × Thunderbolt 3 (DP 

1.4) – pierwsza niespodzianka Thunderbolt 3 z Power Derlivery – zasilacz 
i przejściówka do Macbooka Pro niepotrzebna,

• wbudowany kolorymetr (kalibrator) – druga niespodzianka – nie będzie 
trzeba używać zewnętrznego.

Dwa ostatnie punkty w specyfikacji powodują, że szybciej wyciągam moni-
tor z pudełka. Pod względem designu nie wyróżnia się na tle innych monito-
rów. Ciemnoszara obudowa, lekko obła z tyłu, wąskie ramki wokół matrycy… 
Stop: dolna ramka jest znacznie szersza – tutaj jest ukryty kalibrator. 

Do MBP podłączyłem monitor bezpośrednio kablem TB3 – na pierwszy 
rzut oka jakość obrazu robi wrażenie. Szybkie wyświetlenie kilku zdjęć, 
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które wiem, jak wyglądają na referencyjnych monitorach Eizo, pokazuje, że 
fabryczna kalibracja jest poprawna, jeżeli nie bardzo dobra – do monitora 
jest dołączony indywidualny protokół fabrycznej kalibracji matrycy. Jest 
wbudowany kalibrator, zobaczmy więc, czy się uda poprawić ustawienia. 
Ściągam aplikację Dell Callibration Assitant – prawidłowo rozpoznaje moni-
tor i pokazuje parametry ostatniej kalibracji i wzorcowe. Można w niej usta-
wić automatyczne kalibrowanie według harmonogramu np. 1 × w tygodniu 
w środy o 22:00 – to akurat zła godzina – chyba że pracujemy w nocy.

Kilka naciśnięć guzików na obudowie – jest dobrze, bo są standardowe, 
wciskane, a nie zgodnie z modą dotykowe (te, niestety, nie zawsze dobrze 
działają). Opcje menu są dobrze zaprojektowane – łatwo znaleźć potrzebną 
funkcję. Monitor ma zaprogramowane kilka profili kolorystycznych, do któ-
rych można go kalibrować. <zrzut>

Kalibracja – uruchamia się i wysuwa kalibrator ukryty w dolnej ramce, 
monitor się nagrzewa – kalibracji nie powinno się wykonywać na dopiero 
co włączonym monitorze. Matryca zmienia kolory – kółko wokół kalibratora 
odlicza czas do zakończenia. W programie mamy raport z ostatniej kalibracji 
i parametry, jakie udało się uzyskać. Koniec. 

Okiem nie jestem wstanie odróżnić obrazu przed i po – cyferki wskazują, 
że coś się lekko poprawiło. Niestety podczas testów nie miałem możliwości 
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porównania wyników z zewnętrznym kalibratorem. Muszę uwierzyć Dellowi 
na słowo – tfu, oko. Minimalnie mnie niepokoi miejsce kalibracji na matrycy 
– kilka centymetrów od dolnej krawędzi, może lekko przekłamywać odczyty, 
przede wszystkim jasności względem środka matrycy.

Monitor w domowych, biurowych warunkach, przy pracy po 10–12 godzin 
dziennie po tygodniu trzyma parametry kalibracji. Obróbka zdjęć to przy-
jemność, a praca z wideo dostała więcej przestrzeni, tej fizycznej – bo 27” 
w 4K – jak i barwnej, deklarowane 80% pokrycia BT.2020 to dużo, biorąc pod 
uwagę, że nie jest to referencyjny monitor broadcastowy. 

Dostajemy zatem profesjonalny monitor graficzny z wbudowanym kolory-
metrem, nieodbiegający parametrami od profesjonalnych serii Eizo, Nec, 
a niektórymi je przewyższający w bardzo konkurencyjnej cenie – około 
6200 zł. Dell wkracza delikatnie na nowy rynek. 

Bardzo niechętnie wracałem do mojego standardowego zestawu na 
biurku. Zawsze wydawało mi się, że moje 2 × 24” jest zestawem w sam raz, 
szczególnie po doświadczeniach służbowych z 3 × 30”, gdzie kark bolał od 
rozglądania się. Po dwóch tygodniach z Dellem UltraSharp 27 UP2720Q 
z przyjemnością bym się przesiadł na zestaw dwóch takich monitorów. 
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Profesjonalny sportowy zegarek bardzo łatwo nawet na pierwszy rzut 
oka odróżnić od smartwatcha – jest mniej elegancki, ma kiepski ekran 
i przyciski fizyczne, a jego oprogramowanie działa wolno. Suunto 7 
jest jednym z nielicznych wyjątków, bo pomimo bardzo sportowego 
charakteru, jest jednocześnie bardzo ładnym i sprawdzającym się na 
co dzień zegarkiem smart.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Suunto 7 – sportowy, ale na co dzień  |  Paweł Hać

Suunto 7 
– sportowy, ale na co dzień
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Na rynku profesjonalnych zegarków sportowych rywalizacja o tytuł lidera 
toczy się pomiędzy Garminem a Suunto. Obie firmy mają w portfolio 
świetne urządzenia, których funkcje wykraczają daleko poza pomiar 
codziennej aktywności czy monitorowanie treningów biegowych. Oferta 
Suunto jest obecnie czytelniejsza: jej trzon stanową modele o numerach 
3, 5, 7 oraz 9; im wyższa cyfra, tym urządzenie jest bardziej zaawansowane. 
Suunto 7, czyli najnowszy zegarek w ofercie, wyróżnia się przede wszyst-
kim działaniem na Android Wear, a nie na autorskim systemie producenta. 
Ma też dotykowy ekran OLED, w przeciwieństwie do pozostałych modeli 
(Suunto 9 ma co prawda ekran dotykowy, ale nie jest to OLED). Choć 7 to 
duże urządzenie, odstające od nadgarstka, to jego wzornictwo jest zde-
cydowanie delikatniejsze niż w typowym sportowym zegarku. Dostałem 
go w zdecydowanie najbardziej interesującym wariancie kolorystycznym, 
czyli grafitowo-miedzianym. W kolorze miedzi jest obwódka ekranu 
(wykonana ze stali nierdzewnej), przyciski i sprzączka paska, grafitowe 
wszystko inne, czyli plastikowa koperta i gumowy, solidny pasek. Suunto 
postawiło na wbudowaną antenę GPS, co umożliwiło zastosowanie stan-
dardowego mocowania paska, ten w modelu 7 ma 24 mm szerokości. Na 
spodzie koperty znalazł się optyczny czujnik tętna i piny do ładowania 
baterii (wymagana jest specjalna ładowarka). Ekran zegarka ma dość wąską 
obwódkę, która nie rzuca się zbyt często w oczy dzięki zastosowaniu 
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ekranu OLED oraz ciemnego interfejsu. Wyświetlacz ma bardzo dużą 
jasność, świetnie nasycone kolory oraz wysoką rozdzielczość (454 × 454 
piksele) – to niewątpliwie najlepszy ekran, jaki widziałem w zegarku spor-
towym. Przykryto go Gorilla Glass, co również ma spore znaczenie, zwłasz-
cza że podczas aktywności jest mocno narażony na uszkodzenia. Będzie 
pasował przede wszystkim na masywniejszy nadgarstek, średnica koperty 
to aż 50 mm, a jej grubość to aż 15,3 mm. Pasek jest proporcjonalnie długi 
– pasuje na nadgarstek o obwodzie nawet 230 mm. Pomimo dużych roz-
miarów zegarek waży tylko 70 gramów.

Spodziewałem się, że konfiguracja Suunto 7 będzie szybka i prosta – przy-
zwyczaiły mnie do tego inne smartwatche i zegarki sportowe. Tymczasem 
proces nie jest może trudny, ale trwa dość długo, bo wymaga skakania 
pomiędzy aplikacją Suunto oraz Wear OS. Wykorzystanie systemu Google 
daje dostęp do kilku bardzo istotnych funkcji: Asystenta, Google Pay oraz 
Sklepu Play. Wszystkie działają nie tylko po sparowaniu ze smartfonem 
z Androidem, ale i z urządzeniami z iOS. Oczywiście trzeba mieć konto 
Google z podpiętą kartą, by aktywować Google Pay, niemniej funkcja 
działa. Konfiguracja zegarka odbywa się w obu aplikacjach, co jest mylące, 
zwłaszcza że nawet podczas zwykłego używania obie się przydają. Osta-
tecznie nie zaglądałem do Wear OS w ogóle, za to w aplikacji Suunto prze-
glądałem przede wszystkim podsumowania treningów. Zegarek wysyła też 
dane codziennej aktywności do Google Fit i jest to niestety jedyny sposób 
na jej śledzenie (Suunto nie opracowało własnego rozwiązania), jeśli więc 
zależy nam na takich danych, musimy doinstalować jeszcze jeden program. 
Rozumiem, że wynika to między innymi z użytego systemu operacyjnego, 
dziwi mnie natomiast, że Suunto nie zaimplementowało tej funkcji również 
w swojej aplikacji, co umożliwiłoby choćby pokazanie wpływu treningów na 
dzienny cel aktywności. Ingerencja Suunto w Wear Os jest minimalna – ogra-
nicza się do tarcz oraz aplikacji treningowej. Pozostałe elementy – takie jak 
centrum sterowania wysuwane z góry ekranu, lista powiadomień czy Asy-
stent – są dokładnie tam, gdzie w pozostałych zegarkach z Wear OS. Nawet 

To niewątpliwie najlepszy ekran, jaki widziałem w zegarku 

sportowym.
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widżety są standardowe, a szkoda – liczyłem na większą 
inwencję Suunto w tym obszarze. Trudno jednak narze-
kać na jakość elementów prosto od producenta. Tarcz 
jest tylko kilka, ale są bardzo ładne, a moją ulubioną 
stała się ta podstawowa, która w tle wyświetla mapę 
okolicy z zaznaczoną aktywnością innych użytkowników. 
Na każdej tarczy mamy dwa pola danych, które można 
spersonalizować – da się w nich wyświetlić poziom bate-
rii, datę, liczbę kroków, termin najbliższego spotkania czy 
temperaturę powietrza. Drugą ulubioną tarczą jest ta, 
która wyświetla się w trybie oszczędzania energii – imi-
tuje klasyczny zegarek z wyświetlaczem LCD. Nie da się 
jej włączyć w zwykłym trybie pracy, ale i tak widywałem 
ją dość często, bo bateria Suunto 7 jest jedną z najgor-
szych, jakie spotkałem w smartwatchu. Wytrzymuje 
maksymalnie dwa dni zwykłej pracy i to bez trenowa-
nia. Krótki, około 30-minutowy bieg sprawia, że zegarek 
nie wytrzymuje od 7:00 pierwszego dnia do 22:00 dnia 
następnego. Jak na smartwatcha to dość kiepski wynik 
jak na zegarek sportowy – wręcz dramatyczny.

Pomimo tego, że bateria nie powala, a gabaryty nijak 
nie pozwalają określić go mianem zgrabnego, Suunto 
7 nosiłem przez kilka tygodni bez przerwy, nie oglą-
dając się na mojego Apple Watcha. Ten zegarek jest 
przede wszystkim ładny i wygodny, ale sprawdza 
się równie dobrze podczas treningu, jak na co dzień. 
Funkcje smart są całkiem rozbudowane, w końcu to 
Wear OS, który bardzo dobrze współpracuje z iOS. 
Zegarek ma cztery fizyczne przyciski, do dwóch z nich 
można przypisać aplikację lub funkcję. Pozostałe 
wywołują menu aplikacji oraz aplikację Suunto do 
treningu. Długo nie mogłem przyzwyczaić się do tego, 
że powrót do poprzedniego poziomu menu wywo-
łuje się gestem, a nie przyciskiem, niemniej da się do 
tego przyzwyczaić. Odruchowo zamiast cofania włą-
czałem menu aplikacji. Przyciski przydają się przede 

SPRZĘT 147



wszystkim podczas treningu, wtedy nawet dwa konfi-
gurowalne służą do nawigowania pomiędzy ekranami 
treningu i sterowania nim. Suunto przyłożyło się do 
tego elementu – skok przycisków jest doskonale 
wyczuwalny, nie da się też ich wcisnąć przypadkiem, 
stawiają niezbyt mocny opór. Urządzenie nie pozwala 
niestety na prowadzenie rozmów; ma co prawda 
mikrofon, który pozwala korzystać z Asystenta, ale 
zamiast głośnika jest brzęczyk. Do tego mamy wibra-
cję, wystarczająco mocną, by poczuć ją podczas tre-
ningu. Zegarek zdejmowałem jedynie do ładowania, 
zdarzało mi się więc w nim spać czy też brać prysznic 
(jest wodoszczelny do ciśnienia 5 ATM). Aby ekran 
nie podświetlał się niepotrzebnie po uniesieniu nad-
garstka, blokowałem go z menu sterowania. Wybudza 
go wtedy pierwsze wciśnięcie fizycznego przycisku. 

To drobiazg, na dodatek dostępny w innych urządze-
niach z Wear OS, niemniej dla mnie ważny – nie da 
się tego rozwiązać wygodniej.

Najważniejszym programem jest aplikacja treningowa 
Suunto. Początkowo zachwyca, bo pomimo kilku-
dziesięciu trybów treningu bez trudu można znaleźć 
właściwy (są podzielone na kategorie), a także skonfi-
gurować, jak ma działać. Tryby różnią się od siebie dość 
mocno, poczynając od użycia GPS po wyświetlane pod-
czas aktywności dane. Opcji jest mało, co z pewnością 
ucieszy początkującego użytkownika, ale ten średnio 
zaawansowany zauważy podstawowe braki, jak brak 
możliwości edycji pól danych na ekranach treningu 
czy włączenie asystenta tempa. Te funkcje są dostępne 
w ponad dwukrotnie tańszych zegarkach – dziwi mnie, 
że ich tu zabrakło. Przydatna jest natomiast opcja 
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pobrania map offline i to w kilku wersjach. Rozpoczęcie treningu trwa 
chwilę – zegarek potrzebuje od kilku do kilkunastu sekund na złapanie 
sygnału. Podczas aktywności nie trzeba w ogóle korzystać z ekranu doty-
kowego, bo pola danych można przełączać przyciskami, w ten sam sposób 
wstrzymujemy i wznawiamy trening. Suunto 7 jest w miarę dokładny, choć 
rysowanie śladu GPS pozostawia sporo do życzenia. „Przebiegnięcie” z jed-
nej strony dwupasmowej ulicy na drugą jest normą. Znacznie gorzej wypada 
pomiar tętna z nadgarstka, właściwie podczas każdego treningu zdarzały się 
mi gwałtowne spadki pomimo utrzymywania stałej intensywności wysiłku. 
Mocniejsze zaciśnięcie paska na niewiele się zdało – to ewidentnie problem 
z czujnikiem w zegarku. Do Suunto 7 można podłączyć zewnętrzne paski 

monitorujące tętno, ale obsługiwane są wyłącznie te, 
które mają Bluetooth. Zapisywanie treningu jest bar-
dzo szybkie, podobnie jak przeglądanie zapisanych 
na zegarku aktywności. W zegarkach sportowych 
interfejs działa wolno, tu jest zupełnie inaczej – jest 
płynny i szybki, a do tego ładny. Treningi przesy-
łane są do aplikacji Suunto na smartfonie, stamtąd 
mogą być synchronizowane z kilkoma zewnętrznymi 
serwisami, jak Strava, Endomondo, MapMyRun oraz 
wieloma innymi. Zegarek współpracuje też z Move-
scount, czyli wygaszanym serwisem Suunto, z któ-
rego da się jedynie zgrać dane do aplikacji.

Suunto 7 ma w sobie coś, co sprawia, że chce się 
go nosić, pomimo jego licznych wad. Nie jest ani 
najlepszym smartwatchem, ani też wybitnym 
zegarkiem sportowym. Wyróżnia się doskona-
łym ekranem i płynnością działania niespotykaną 
w zegarkach multisportowych. To prawdopodobnie 
dlatego – gdybym tylko rozważał zakup takiego 
sprzętu – Suunto 7 byłby jednym z poważnie rozwa-
żanych modeli.

Suunto 7   

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

 Plusy:
• doskonała płynność i szybkie 

działanie 
• możliwość przeglądania wielu 

danych treningu z poziomu 
zegarka 

• ekran OLED

 Minusy:
• słaba bateria 
• niedokładny GPS 
• niewiele opcji śledzenia codzien-

nej aktywności

Cena: 1999 PLN

Dostępne w: Komputronik

Bateria Suunto 7 jest jedną z najgorszych, jakie spotkałem  

w smartwatchu.
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Monitoring nie kojarzy się już wyłącznie z kamerami miejskimi 
czy systemami ochrony w biurach i fabrykach. Ten, który możemy 
mieć w domu czy niewielkiej firmie, jest obecnie dobrze dostępny 
– zarówno pod względem prostoty obsługi, jak i ceny. TP-Link Tapo to 
nowa rodzina kamer, służących właśnie takim zastosowaniom.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

TP-Link Tapo C100 & C200  |  Paweł Hać

TP-Link Tapo C100 & C200
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Kamera profesjonalnego monitoringu 
jest z założenia bardzo prostym urzą-
dzeniem, przesyłającym stale obraz do 
centrali, która zapisuje go i przetwarza. 
W przypadku systemu domowego działa 
to jednak inaczej – każde urządzenie 
zapewnia nie tylko podgląd zdalny, 
ale umożliwia też zapisywanie danych 
oraz potrafi analizować obraz na tyle, 
by w razie wykrycia ruchu lub dźwięku 
przesłać odpowiednie powiadomienie. 
Tapo C100 i C200 to dwie kamery dzia-
łające w podobny sposób: obie łączą się 
z siecią przez Wi-Fi, wymagają jedynie 
zasilania z gniazdka, mają miejsce na 
kartę pamięci, a także przesyłają do apli-
kacji nie tylko obraz, ale i dźwięk. Obie 
dostosowano też do montażu na ścianie 
(mają otwory montażowe w podstawie, 
a w zestawie dodawane są wkręty i sza-
blon do ich rozmieszczenia). Załączony 
zasilacz ma przewód o długości 3 m, co 
może nie wystarczyć, by estetycznie 
poprowadzić go od kamery do gniazdka. 
Obie kamery są bardzo lekkie, wykonano 
je z matowego, białego plastiku, okolice 
obiektywu są natomiast wykończone 
błyszczącą czernią. Podstawową różnicą 
pomiędzy C100 i C200 jest mechanizm 
obrotu w tej drugiej. C100 to podsta-
wowy model, którego odchylenie regu-
lujemy ręcznie, na jednoprzegubowym 
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wysięgniku. C200 ma ruchomą, okrągłą głowicę, którą można sterować 
zdalnie w aplikacji. Przez to kamera jest zauważalnie większa od kom-
paktowej C100, ale nie na tyle, by nazwać ją dużą. Obie kamery mają 
gniazdo karty pamięci microSD, w C200 trudniej je znaleźć, bo wraz 
z przyciskiem Reset znalazło się pod obiektywem, trzeba go więc ręcznie 
obrócić, by się do niego dostać.

Do skonfigurowania kamer wykorzystywana jest aplikacja TP-Link Tapo 
na iOS i Androida (dostępna jest też starsza aplikacja Tapo Camera, 
ale nie jest już rozwijana). Są z nią kompatybilne tylko produkty z tej 
rodziny, nie da się niestety dodać choćby podglądu ze starszych kamer 

TP-Link. Kamery komunikują się wyłącznie przez Wi-Fi, i to tylko na 
częstotliwości 2,4 GHz. Teoretycznie ma to sens, bo ta częstotliwość jest 
mniej wrażliwa na przeszkody niż 5 GHz, ale w blokach, gdzie w otocze-
niu jest wiele sieci, brak wsparcia dla tej drugiej częstotliwości może być 
problemem. Konfiguracja jest prosta, wystarczy jedynie dodać kamerę 
do naszego konta i wprowadzić do niej dane sieci Wi-Fi, w której ma 
działać. Dostęp do podglądu jest oczywiście zdalny i niezależny od tego, 
czy jesteśmy połączeni z tą samą siecią, czy nie. Do aplikacji można 
dodać maksymalnie 32 kamery, ponadto da się je podzielić na strefy 
– jeśli mamy je w różnych budynkach czy obszarach (jak na przykład 
garaż i wnętrze domu, bądź też mieszkanie i biuro), to bardzo łatwo 
będzie można dotrzeć do tych, których potrzebujemy. Jednocześnie da 
się obserwować podgląd z czterech kamer równocześnie, a po wybraniu 
jednej mamy dostęp do rozszerzonych opcji. Oba testowane modele 
mają niemal ten sam zestaw opcji, różnica polega jedynie na możliwości 
swobodnego obracania C200. Obie kamery mają tryb nocny (włączany 

Kamery komunikują się wyłącznie przez Wi-Fi, i to tylko na 

częstotliwości 2,4 GHz.
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automatycznie lub ręcznie), dwukie-
runkową transmisję dźwięku (przez 
kamerę da się więc nawet rozmawiać), 
tryb prywatności (wyłączający kamerę 
tymczasowo), wykrywanie ruchu oraz 
opcję zapisu nagrań i robienia zdjęć 
(w tym wykonywania ich ręcznie, 
w dowolnym momencie). W C200 jest 
dodatkowo opcja sterowania obro-
tem i zapisania nakierowania kamery 
w wybranej pozycji. Funkcja detekcji 
ruchu jest najbardziej rozbudowana, 
ale i najważniejsza. Program umożli-
wia zdefiniowanie obszaru detekcji 
ruchu oraz czułość. Po wykryciu go 
kamera może włączyć alarm dźwię-
kowy, a także przesłać nam informację 
o alarmie. Jeśli kamera ma zapisywać 
wideo i zdjęcia, musi mieć zainstalo-
waną kartę microSD, obsługiwana jest 
pojemność do 128 GB. Można też okre-
ślić harmonogram godzin, w których 
detekcja jest wyłączona (bo na przy-
kład jesteśmy wtedy w biurze, więc 
nie ma potrzeby, by urządzenie prze-
syłało nam powiadomienia). Aplikacja 
synchronizuje dane z kontem TP-Link, 
ale nie radzi sobie z przekazywaniem 
w tle informacji o detekcji ruchu. 
Gdy wyłączyłem ją na smartfonie, na 
tablecie wciąż dostawałem powiado-
mienia o wykryciu ruchu, jednak gdy 
wszedłem na nim do aplikacji Tapo, 
były już wyłączone. W programie 
znalazłem też funkcję udostępniania 
kamery innym, ale nie udało się mi jej 
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uruchomić (aplikacja informuje, że opcja nie jest 
obecnie dostępna).

Obie kamery mają odrobinę różne matryce, ale 
obie nagrywają wideo w jakości 1080p i 15 FPS. 
W C100 kąt widzenia jest nieco szerszy dzięki 
krótszej ogniskowej, jednak nie jest to drastyczna 
różnica. Obraz wygląda bardzo dobrze, zarówno 
w trybie standardowym, jak i nocnym. W nocy 
zasięg widzenia kamery jest ograniczony do 
9 metrów. By oszczędzić przestrzeń na karcie bądź 
ograniczyć transfer danych, można też zmniejszyć 
jakość. Kamery inteligentnie przełączają się, więc 
nie ma ryzyka, że wczesnym wieczorem coś będzie 
niewidoczne, bo zabrakło światła, a kamera nie 
przestawiła się na tryb nocny. Opóźnienie w trans-
misji wynosi około sekundy, a to wystarczająco 
krótko, by wykorzystać kamerę na przykład do 
wytłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, korzy-
stając z wbudowanego głośnika i mikrofonu. Ze 
względu na brak uszczelnienia, kamery nie nadają 
się do wykorzystania na zewnątrz. Zauważyłem, że 
podczas obracania C200 słychać cichy dźwięk pra-
cujących silniczków. Jest jednak słyszalny jedynie 
w aplikacji, stojąc przy kamerze, nie byłem w sta-
nie go wychwycić.

Tapo to prosty system domowego monitoringu. 
Konfiguracja i obsługa są bardzo proste, co więcej, 
kamery są małe i estetyczne, więc łatwo znaleźć na 
nie miejsce w już urządzonym wnętrzu. Łączą się 
bezprzewodowo, co jest zaletą, ale i wadą, bo nie 
wszędzie mamy zasięg Wi-Fi. Bardzo dobra jest nato-
miast aplikacja – przejrzysta i ze wszystkimi potrzeb-
nymi funkcjami pod ręką. W tak niskiej cenie nie 
spodziewałem się aż tak dopracowanego produktu.

Tapo to prosty system 

domowego monitoringu. 

Konfiguracja i obsługa są 

bardzo proste, co więcej, 

kamery są małe i estetyc-

zne, więc łatwo znaleźć 

na nie miejsce w już 

urządzonym wnętrzu. 

Łączą się bezprzewodowo, 

co jest zaletą, ale i wadą, 

bo nie wszędzie mamy 

zasięg Wi-Fi.

TP-Link Tapo C100 & 
C200  

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

 Plusy:
• świetny stosunek ceny do jakości 
• bardzo prosta konfiguracja 

i obsługa

 Minusy:
• Minusy: - Wi-Fi nie działa na czę-

stotliwości 5 GHz - opcja udostęp-
nienia kamery nie działa

Cena:  Tapo C100 - około 120 PLN 
Tapo C200 - około 140 PLN
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Klawiatury bezprzewodowe nie są niczym nowym. Myślę, że wiele 
osób używa ich na co dzień nie tylko do swoich komputerów 
stacjonarnych, ale przede wszystkim do urządzeń mobilnych, takich 
jak iPady czy inne tablety. Nie są również nowością klawiatury 
obsługujące jednocześnie kilka urządzeń. A co, gdyby istniała taka, 
która dodatkowo jest… touchpadem? Istnieje!

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Klawiatura Mõkibo – touchpad na powierzchni klawiszy |  Jan Urbanowicz

Klawiatura Mõkibo 
– touchpad na powierzchni klawiszy
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Pomyślicie pewnie, że przecież istnieją klawiatury, które posiadają gła-
dzik. Owszem, ale często są to rozwiązania dość marnie wykonane, 
a touchpady okazują się niewygodne, za mało precyzyjne lub mające 
niewystarczającą powierzchnię. Ktoś jednak pomyślał o innym rozwiąza-
niu. Tak oto powstała klawiatura Mõkibo, której twórcy w zeszłym roku 
uruchomili zbiórkę na realizację swojego pomysłu. 

Zamysł jest w gruncie rzeczy genialny w swojej prostocie i dziwi fakt, że 
nikt wcześniej na to nie wpadł. Każdy z klawiszy posiada czujniki dotyku, 
dzięki czemu cała powierzchnia urządzenia jest jednocześnie jednym 
wielkim touchpadem. Nie musimy mieć więc przy sobie dodatkowego 
urządzenia – tyczy się to zarówno komputerów stacjonarnych, jak i table-
tów – bo szczerze mówiąc, to głównie do nich skierowanych jest ten 
produkt. Touchpad obsługuje nie tylko poruszanie kursorem, ale również 
gesty – między innymi te, które znamy z macOS/iOS, jak uszczypnięcie 
ekranu czy rozsunięcie palców. Do tego jest bardzo precyzyjny. Osobiście 

Zamysł jest w gruncie rzeczy genialny w swojej prostocie i dzi-

wi fakt, że nikt wcześniej na to nie wpadł.
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wciąż wolę myszkę lub touchpad w MacBooku, ale to jest przede wszyst-
kim kwestia przyzwyczajenia. Aby móc posługiwać się gładzikiem, 
wystarczy, że jeden palec położymy na „przycisku funkcyjnym myszki” 
– nie musimy go wciskać, wystarczy, że go dotkniemy – i już możemy 
drugą ręką poruszać się po ekranie. Możemy też zrobić „blokadę” i wtedy 
całość zamienia się w touchpad bez potrzeby dotykania klawisza. Działa 
to naprawdę dobrze.

Klawiatura posiada jeszcze trzy – moim zdaniem olbrzymie – zalety. Po 
pierwsze, obsługuje klawisze funkcyjne, takie jak Spotlight, Home, Lock 
czy zmiana głośności. To coś, czego nie ma nawet klawiatura od Apple 
przeznaczona do iPadów (mowa oczywiście o tej aktualnie dostępnej, 
a nie najnowszej, która pojawi się około maja). Przy wyborze klawiatury 
do tabletu jest to dla mnie jedna z kluczowych funkcji.

Po drugie, możemy z nią sparować aż trzy różne urządzenia, a przełącza-
nie się pomiędzy nimi jest dziecinnie proste. Wystarczy, że wciśniemy kla-
wisz Fn i następnie klawisz wyboru urządzenia (1, 2 lub 3). Przydaje się to, 
jak mamy obok siebie dwa komputery lub komputer i tablet, a musimy 
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pisać coś raz na jednym, a raz na drugim. Przełączanie trwa łącznie jakieś 
2–3 sekundy.

Trzecia rzecz, powiązana niejako z drugą, to obsługa różnych układów kla-
wiatur z różnych urządzeń. Możemy tu bardzo łatwo wybrać ustawienia 
dla urządzeń Apple, Android lub Windows – wystarczy wcisnąć klawisz 
Fn, a następnie klawisz wyboru układu. Bardzo przydane, zwłaszcza gdy 
często korzystacie z macOS i z Windowsa.

Na koniec pozostaje kwestia wykonania samej 
klawiatury. Według mojej opinii jest przyzwoicie. 
Całość powstała z dobrej jakości plastiku, choć 
same klawisze mogłyby być nieco milsze w dotyku. 
Jednak nie oszukujmy się, to klawiatura, która kosz-
tuje 600 zł, a tyle często kosztują klawiatury które 
„tylko piszą”. Tu mamy do dyspozycji jeszcze dobry 
touchpad i kilka innych przydatnych funkcji, dla-
tego jestem gotów przymknąć oko na ten element 
wykonania. Samo pisanie na Mõkibo jest bardzo 
wygodne. Skoki są inne niż np. w klawiaturach 

W momencie, kiedy mamy 

już oficjalnie wydany iPa-

dOS 13.4, który wprowadza 

obsługę do systemu myszek 

i gładzików, taka klawiatu-

ra to naprawdę warte 

rozważenia urządzenie. 

SPRZĘT 158



Apple, ale dla moich palców to jedna z lepszych klawiatur przeznaczo-
nych przede wszystkim dla urządzeń mobilnych. Byłaby jeszcze lepsza, 
gdyby była pełnowymiarowa i miała podświetlane klawisze – ale nie 
można mieć wszystkiego. 

W momencie, kiedy mamy już oficjalnie wydany iPadOS 13.4, który 
wprowadza obsługę do systemu myszek i gładzików, taka klawiatura to 
naprawdę warte rozważenia urządzenie. Klawiatur z touchpadem do 
iPada nie ma jeszcze zbyt wiele, ale większość z nich to i tak klawiatura + 
touchpad, a nie „2 w 1”. Dodatkowo całość działa naprawdę precyzyjnie.

Paweł Okopień napisał ostatnio, że najtańszy komputer Apple kosztuje 
2348 zł. Z klawiaturą Mõkibo nawet jeszcze mniej, bo tylko 2298 zł.
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AirPods Pro, choć obecnie ciężko osiągalne (2–4 tygodni oczekiwania na 
dostawę), zdobywają coraz większy wycinek rynku. Chociaż konstrukcja 
słuchawek uległa całkowitej zmianie, materiały użyte do ich produkcji 
niespecjalnie. Nowe, większe i przez to (niestety) mniej poręczne etui 
ładujące – podobnie jak poprzednie – lepiej zabezpieczyć.

NOMAD Rugged Case 
dla AirPods ProKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

NOMAD Rugged Case dla AirPods Pro  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Z pomocą, po raz kolejny, przychodzi NOMAD, 
który wprowadził do sprzedaży specjalną wersję 
swojego skórzanego etui Rugged Case dla AirPods 
Pro. Składa się ono z dwóch niezależnych osłonek 
na górną i dolną część etui ładującego. Całość 
jest wykonana i spasowana niemal perfekcyj-
nie. Jestem ogromnym fanem jakości produktów 
NOMAD, które – choć kosztują swoje – gwarantują 
jakość przez wielkie „J".

NOMAD Rugged Case pozwala oczywiście na induk-
cyjne ładowanie case'a AirPods Pro, bez konieczno-
ści jego zdejmowania – podobnie jak w przypadku 

modeli przeznaczonych do klasycznych słuchawek AirPods. Produkt 
dostępny jest w sklepie online producenta w dwóch wersjach kolory-
stycznych – skóra czarna oraz brązowa – w cenie 35 dolarów. Warto.

Jestem ogromnym

fanem jakości produktów 

NOMAD, które – choć 

kosztują swoje – 

gwarantują jakość 

przez wielkie „J".
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Wózek dziecięcy to jeden z tych najbardziej „tatusiowych” gadżetów 
dla najmłodszych. Uwierzcie, zakup wózka to decyzja prawie na 
poziomie zakupu samochodu. W końcu nasza młoda lub młody 
musi mieć wygodną furę. Wiosna to ten moment, gdy chcemy (albo 
chcielibyśmy) spacerować więcej. W świecie wózków spacerowych 
pojawił się nowy król – Thule Spring.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Thule Spring – na wiosenne spacery z maluchem  |  Paweł Okopień

Thule Spring – na wiosenne 
spacery z maluchem
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Thule coraz śmielej poszerza swoje portfo-
lio. W 2019 roku hitem firmy były ultrawy-
trzymałe i wygodne walizki. W 2020 roku 
Thule Spring ma szansę podkreślić pozycję 
Szwedów na rynku wózków dziecięcych. Po 
fajnych wózkach dla aktywnych rodziców 
i solidnej konstrukcji Thule Sleek, która 
dzięki gondoli może towarzyszyć nam i nie-
mowlęciu od pierwszych dni, przyszła pora 
na wózek spacerowy. Wózek spacerowy, 
który będzie komfortowy i dla dziecka, 
i dla rodziców. I jedyne, co obciąży, to nasze 
konto, z którego zniknie ponad 2000 zł.

Thule Spring nie jest w żaden sposób 
gadżetem elektronicznym. Jest natomiast 
gadżetem, który sprawi, że spędzimy miłe 
rodzinne chwile na świeżym powietrzu. 
Choć, niestety, gdy piszę te słowa, sytuacja 
na świecie zmusza nas do pozostawania 
w domach. Oby rychło sytuacja się zmieniła.

Moja wcześniejsza przygoda z Thule Sleek 
przekonała mnie już o solidności tych roz-
wiązań. Naprawdę po obcowaniu z wózkami 
Thule szybko okazuje się, że inne pozycje, 
także te klasy średniej, stają się zdecydowa-
nie bardziej „plastikowe”, niż mi się wcze-
śniej wydawało. Teraz Thule Spring dowozi 
dokładnie takie same doświadczenia. Choć 
jest wózkiem kompaktowym, spacerowym, 
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to wciąż pozostaje produktem bardzo solidnym, z mocną ramą, pewnym 
uchwytem i świetnymi kołami. Jedyne, co można mu zarzucić, to słabe 
usztywnienie pleców dziecka – jest to typowy spacerowy wózek, dłuższa 
drzemka malucha w nim nie jest wskazana.
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Jednak Spring ma być przede wszystkim poręczny. I to jest jego duża 
zaleta. Pod siedziskiem znajdziemy mechanizm składania wózka, który 
jednocześnie pełni funkcję wygodnej rączki. Po złożeniu wózek jest 
wielkości walizki kabinowej. To ułatwia nie tylko transport, ale też prze-
chowywanie. Solidne koła bardzo szybko można odczepić i umyć pod 
bieżącą wodą. Do tego jeszcze Spring ma wiele akcesoriów. Dla mnie to 
spacerówka bliska ideału. 

Przede wszystkim przed zakupem wózka warto porównać kilka modeli, 
zobaczyć je na żywo, przejechać nimi parę metrów, zobaczyć, jak wózek 
jest składany i rozkładany. Najistotniejszy jest tu też komfort i bezpie-
czeństwo dziecka. Nie zapominajmy jednak o wygodzie, czyli szybkim 
zapinaniu, dobrych kołach czy wygodnej rączce.
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Eve Water Guard 
– inteligentny czuj-
nik zalania
Szkody spowodowane przez 
zalanie wodą są zawsze zwią-
zane z wysokimi kosztami 
naprawy i niestety zdarzają się 
bardzo często. Dzięki Eve Guard 
możesz chronić swój dom przed 
skutkami zalania – urządzenie 
powiadomi Cię o wycieku wody 
za pomocą aplikacji.

W odróżnieniu od innych urzą-
dzeń Eve Water Guard monito-
ruje duże obszary. W zestawie 
znajduje się dwumetrowy kabel, 
który został wyposażony w czuj-
niki na całej długości. Możesz 
go przedłużyć nawet do 150 m 
i mieć pod kontrolą cały dom.

Cena: 359 PLN
Do kupienia w iCorner.pl

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada

HOMEKIT: 166

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/eve-water-guard-inteligentny-czujnik-zalania
https://twitter.com/dominiklada


eufyCam 2C (2+1) Bezprzewodowy system kamer 
bezpieczeństwa
Systemy zabezpieczeń oparte o HomeKit to jedna z najważniejszych kate-
gorii w tej dziedzinie. Na polski rynek wchodzi nowy gracz – EUFY. 

eufyCam 2C to doskonały nadzór otoczenia. Jest to zestaw dwóch zewnętrz-
nych kamer ze specjalnym systemem zapisu wideo do trzech miesięcy 
wstecz. Filmy można przesyłać strumieniowo na żywo lub je nagrywać w jako-
ści HD – 1080p. Pole widzenia kamer wynosi 135° i pozwala dokładnie zoba-
czyć, co dzieje się w domu i wokół niego. Wbudowane, ładowalne baterie dają 
półroczny czas pracy. Kamery wpierają NightVision oraz detekcję twarzy.

eufyCam 2C jest odporny na działanie czynników atmosferycznych dzięki 
zgodności z normą IP67.

Cena: 1299 PLN
Do kupienia w salonydenon.pl

HOMEKIT: 167

https://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/EUFY/MONITORING/EUFYCAM_2C__2_1_?s1=1


Nośniki fizyczne pozostają najlepszym jakościowo i najsolidniejszym 
źródłem treści wideo. Nie są najwygodniejsze, w dobie VOD oglądanie 
filmów z płyty to prawdziwy rytuał. Nie są też najtańsze, ale to właśnie 
tu w pełni możemy rozkoszować się tym, co oferują współczesne 
telewizory. Potrzebujemy jednak odpowiedniego odtwarzacza, a takim 
może być Sony UBP–X800M2.

Sony UBP-X800M2 
– Domowe seanse w wersji High-End

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sony UBP-X800M2 – Domowe seanse w wersji High-End  |  Paweł Okopień
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Jesteśmy świadkami wielkich światowych zmian 
w niemal każdej dziedzinie życia. Rok 2020 zapa-
miętamy na długo. Obok wielkiej globalnej trage-
dii jednym z ciekawych zjawisk jest konieczność 
obniżenia jakości streamingu wideo przez wszyst-
kie najpopularniejsze platformy. Tym samym 
wiosną 2020 r. nie mamy szans na uświadczenie 
4K w streamingu, a jakość w wielu miejscach 
jest zbliżona do DVD, które już dawno powinno 
odejść do lamusa, ale wciąż ma się dobrze. To 
pozwala przypomnieć sobie o płytach. Te zaś, 
dzięki temu, że są fizycznym nośnikiem, nie są 
uzależnione od jakości łącza. Taką jakość, jaką 
zakupiliśmy, taką będziemy już posiadać. 

Możemy wybierać pomiędzy wspomnianym 
przestarzałym DVD, powszechnym Blu-ray z roz-
dzielczością Full HD i wysokiej klasy dźwiękiem 
oraz filmami na płytach UHD Blu-ray. Te są wciąż 
drogie, a liczba tytułów na naszym rynku ogra-
niczona. Natomiast same w sobie dają najlepsze 
doświadczenia z filmowych seansów za sprawą 
rozdzielczości 4K, bogatej palety kolorów oraz 
wsparcia dla standardów HDR (HDR10, Dolby 
Vision). W większości sal kinowych w Polsce nie 
uświadczymy takiej jakości, jaką oferują filmy na 
UHD Blu-ray w połączeniu z dobrej klasy telewi-
zorem i system audio.

Aby móc cieszyć się filmami w najwyższej jakości, 
potrzebujemy oczywiście odpowiedniego odtwa-
rzacza. Przez długi czas w przypadku UHD Blu-ray 
sprzętem pierwszego wyboru był Xbox One S ze 
względu na swoją cenę. Przy czym jest to jednak 
sprzęt o szerszym spektrum zastosowań i jednak 
konsola, choć ma duże możliwości, nie zastąpi 
typowego odtwarzacza. Teraz odtwarzaczy UHD 
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Blu-ray na rynku jest więcej. Pojawiło się kilka sprzętów dość przystęp-
nych cenowo. Są jednak też urządzenia takie jak UBP–X800M2 od Sony, 
które mają być sprzętem dla wymagających.

W czym się ten High-End w Sony UBP–X800M2 objawia? Po pierwsze 
niezwykle solidnym wykonaniem, jest elegancki, minimalistyczny, ale 
też porządny. Sztywna rama obudowy niweluje drgania. Kolejnym ele-
mentem są dostępne z tyłu urządzenia złącza. Mamy do dyspozycji dwa 
porty HDMI. Możemy więc wyprowadzić oddzielnie tor audio. To przy-
datne, gdy na przykład nasze kino domowe nie obsługuje Dolby Vision, 
a telewizor już tak albo gdy chcemy wypuścić obraz na projektor. Gene-
ralnie pole manewru jest znacznie szersze niż z jednym portem HDMI. 
Mamy też cyfrowe wyjście dźwięku coaxial oraz wejście Ethernet do 
przewodowego dostępu do internetu. Odtwarzacz ma też Wi-Fi. Nie ma 
tu pełnego Smart TV, jest jednak dostęp do Netliksa, YouTube’a czy moż-
liwość szybkiej aktualizacji oprogramowania.

W odtwarzaczu Sony nie brakuje wielu ustawień, można więc dopa-
sować konfiguracje pod swoje upodobania. Cieszy wsparcie dla Hi-Res 
Audio oraz odtwarzania plików multimedialnych z dysków USB i dysków 
sieciowych. Wspierane są płyty Blu-ray, także te z 3D, odtwarzane są 
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płyty CD i SA-CD oraz multum formatów wideo, audio i foto. Mamy więc 
nie tylko odtwarzacz płyt z filmami, ale też odtwarzacz płyt muzycznych 
dla naszego zestawu audio. A w końcu coraz częściej właśnie tych płyt 
CD zgromadzonych przez lata nie mamy na czym odtwarzać, gdy nawet 
w samochodzie nie montuje się już czytników. Tu otrzymujemy domowy 
odtwarzacz najwyższej klasy. Możemy też się posiłkować Bluetooth ze 
wsparciem dla standardów TX i LDAC.

Za odtwarzacz Sony zapłacić trzeba 1299–1499 zł, w zależności od sklepu. 
To nie jest niska cena, jeśli weźmiemy pod uwagę samą kwestię odtwa-
rzania płyt Blu-ray 4K. Jednak jeśli dodamy do tego złącza, możliwości 
odtwarzania różnych formatów z wielu źródeł, samą solidność urządze-
nia – to cena ta zdecydowanie nie odstrasza. To sprzęt dla tych, którzy 
pragną najwyższej jakości dźwięku i obrazu od A do Z, od odtwarzacza, 
przez system audio po telewizor czy projektor. I Sony UBP–X800M2 jest 
właśnie jednym z takich komponentów.
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Przestawiam Sport Chrono na Sport Plus. Samochód niesłyszalnie 
się obniża na trójkomorowym pneumatycznym, aby absurdalnie 
niski środek ciężkości znajdował się jeszcze bliżej nawierzchni. Łapię 
mocniej za kierownicę. Naciskam lewą stopą hamulec. Prawą wciskam 
do podłogi pedał gazu. Na 16,8” zakrzywionym wyświetlaczu za 
kierownicą pojawia się napis „Launch Control”. 

Porsche Taycan Turbo S 
– elektryczna rakietaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche Taycan Turbo S – elektryczna rakieta  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Puszczam hamulec, głowa uderza z ogrom-
nym impetem w zagłówek i 2,6 sekundy 
później, gdybym był na terenie zabudowa-
nym, w ruchu publicznym, oddawałbym 
swoje prawo jazdy za pokwitowaniem. 
Dodam, że ta wartość 2,6 sekund jest zani-
żona – auto, co już potwierdzają inne testy, 
jest w rzeczywistości szybsze.

Część techniczna
Na dzień, w którym siądę za kierownicą 
Taycana, czekałem bardzo długo. Od razu 
na wstępie więc przypomnę jedną istotną 
rzecz – to nie jest konkurent dla Tesli Model 
S, chociaż mógłby nim być, jeśli ktoś będzie 
miał inne oczekiwania. Jest mniejszy, niższy, 
ma mniej pojemny bagażnik i nie jest lift-
backiem. Jest też jednocześnie wykonany 
o jeden Wielki Kanion lepiej od Ameryka-
nina. Jakość każdego elementu jest wręcz 
idealna i po lepsze wrażenia trzeba sięgnąć 
do zdecydowanie wyższej półki. Niestety 
nadal nie miałem okazji sprawdzić, jak spra-
wuje się wbudowana aplikacja Apple Music 
w praktyce, ale spodziewam się, że będzie 
przynajmniej tak samo sprawna, jak obsługa 
pozostałych źródeł dźwięku.

Przejdźmy jednak do najważniejszego… kon-
strukcji tego elektryka oraz tego, jak się on 
przemieszcza.
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Samochód, niezależnie obecnie od wersji, wyposażony jest w dwa silniki, po 
jednym na każdej osi, a battery packa umieszczono w podłodze. Same osie, 
jeśli posiadamy opcję PDCC Sport, wyposażono też w elektromechaniczne 
stabilizatory, które zapobiegają przechyłom. Co ciekawsze, te stabilizatory cały 
czas pracują, nawet gdy nie są aktywnie wykorzystywane, więc ta praca umoż-
liwia dodatkowe doładowanie akumulatorów (zapewne niewielkie, ale każda 
oszczędność jest w elektrykach na wagę złota). Dalej znajduje się trójkomorowe 
pneumatyczne zawieszenie, którym Porsche w zasadzie udowadnia, że potrafi 
łamać prawa fizyki dla tak ciężkiego auta, ważącego ok. 2,3 tony. To, co on 
wyczynia na zakrętach, jest niepojęte. Potencjalnie ważniejszą opcją – niestety 
opcją, bo uważam, że powinno to być w standardzie – jest 400 V pokładowa 
ładowarka prądu stałego (DC), która umożliwia ładowanie 150 kW. Bez niej auto 
przyjmuje nie więcej niż 50 kW, chyba że podepniemy się do ładowarki 800 V, 
ale tych zbyt wiele na drogach nie spotkamy (nie tylko w Polsce). Ta opcja na 
szczęście nie jest droga – kosztuje 1807 zł. Na tylnej osi natomiast znajduje się 
unikalny silnik sprzężony z dwubiegową skrzynią biegów. Taycan normalnie 
porusza się tylko na tym drugim, który oferuje mniejsze przełożenie i oszczęd-
niejsze połykanie elektronów, ale gdy potrzebna jest dodatkowa moc lub włą-
czony jest jeden ze sportowych trybów, to wykorzystywane są oba biegi. Tak, 
czuć, gdy auto przełącza się między nimi.
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Ciekawostką jest też opcja Porsche Electric Sport Sound. Producent nagrał 
dźwięk silnika elektrycznego – tego montowanego w Taycanie – i dostarcza 
jego wzmocniony dźwięk do wnętrza samochodu. Jakby tego było mało, 
auto jest wyposażone w dodatkowe głośniki, dzięki którym osoby na ulicy 
również go słyszą. Początkowo myślałem, że to bajer niewart zaintereso-
wania, ale zmieniłem zdanie – zmniejsza monotonność jazdy elektrykiem 
i jednocześnie, przy bardzo dynamicznej jeździe, podpowiada nam, że już 
dawno temu złamaliśmy ograniczenie prędkości. No i zawsze można go 
wyłączyć, jeśli chcemy się zrelaksować.

Nasz klimat niestety do najcieplejszych nie należy, więc warto zaintereso-
wać się opcjonalną pompą ciepła (jej obecność jest zawarta w wynikach 
testów zasięgu WLTP). Odpowiada ona za dostarczanie ciepła z różnych 
elementów samochodu tam, gdzie jest potrzebne, np. do kabiny zimą.

Na deser, szczególnie dla osób podróżujących na dłuższych dystansach, 
polecam Inteligentnego Asystenta Zasięgu, który na podstawie nawigacji 
dostosowuje nie tylko maksymalną prędkość Taycana, ale również działa-
nie jego klimatyzacji, abyśmy dojechali na miejsce z odpowiednim zapa-
sem energii. Dodatkowo dba o to, aby akumulatory miały odpowiednią 
temperaturę (między 30 a 35°C), gdy zbliżamy się do stacji ładowania, aby 
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czas postoju maksymalnie skrócić, bo tylko przy odpowiedniej temperatu-
rze Taycan potrafi ładować się z pełną prędkością.

Część z adrenaliną
Prawdopodobnie nie jestem w stanie przekazać, jak bardzo Porsche 
łamie wszelkie znane mi prawa fizyki, szczególnie w kwestii zawieszenia. 
Pamiętajmy, że Taycan waży ok. 2300 kilogramów. Kwestia łamania wspo-
mnianych praw pojawia się, gdy po raz pierwszy doświadczyłem, jak to 
auto się prowadzi.

Po pierwsze, to, jak pneumatyka wybiera dziury i nierówności w tak cięż-
kim aucie, jest niespotykane. Pisałem niedawno, że zawieszenie w Cayenne 
Coupé przeszło moje najśmielsze oczekiwania, a to jest jeszcze bardziej 
imponujące. Są sytuacje ekstremalne, w których czujemy, że amortyzator 
ciut za późno reaguje na większe wyboje, ale zachowanie Taycana jest sta-
bilne i nie zaskakuje nas w żaden sposób.

Po drugie, miałem kilka sytuacji, gdzie pokonywałem bardzo ciasne zakręty 
ze zdecydowanie zbyt dużą prędkością. Gdybym jechał 911-tką, to wiem, że 
potrafiłbym je przejechać jeszcze szybciej, ale to w końcu sportowe auto 
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ważące o blisko tonę mniej. Taycan tymcza-
sem nic sobie z tego nie robił – wystarczyło 
skręcić odpowiednio kierownicę i czekać 
na koniec łuku. Ciekawostką jest fakt, że 
łatwo o delikatny „lift-off oversteer”, czyli 
puszczamy gaz, nagle wchodząc w zakręt, co 
powoduje przeniesienie wagi na przednią 
oś, co z kolei powoduje, że tył jest lżejszy. 
Wynikiem tego jest delikatny, całkowicie 
przewidywalny drift. Ciekawy jestem, co by 
się stało, gdyby pozwolono nam na wyłącze-
nie kagańca (ESP, czyli PSM w nomenklaturze 
Porsche).

Miałem też kilka innych sytuacji, w któ-
rych wjechałem zdecydowanie zbyt szybko 
z zakręt, a przód samochodu zaczął wyjeż-
dżać mi do pobliskiego rowu. Przy podste-
rowności, tradycyjnie i w bezpieczny sposób, 
puszcza się w takiej sytuacji gaz i czeka, aż 
przód złapie przyczepność. Jeśli zrobi to, 
zanim zjedziemy z jezdni, to jedziemy dalej, 
a jeśli nie, to dzwonimy po assistance. Taycan 
ma jednak ciekawszy sposób radzenia sobie 
z taką podsterownością (samochód testowy 
był wyposażony w zimowe ogumienie, które 
zdecydowanie wpływało na jego właściwości 
jezdne), ponieważ wystarczy przy podsterow-
ności docisnąć delikatnie gaz, a tylna oś i sys-
tem napędu na 4 koła natychmiast „dociąga” 
(względnie „dopycha”) przód do wnętrza łuku, 
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przez co zakręt pokonujemy jeszcze sprawniej i jeszcze 
szybciej. Niesamowite wrażenie, tym bardziej że to 2,3 
tony pokonujące zakręt.

A przyspieszenie? Jest ono niesamowite, niezależnie 
od prędkości początkowej, czyli zarówno gdy auto 
stoi, jak i podczas jazdy. Większe wrażenie robi jed-
nak co innego – reakcja na naciśnięcie na pedał gazu! 
Jechałem z pasażerem i ostrzegłem go, że zaraz roz-
pocznę przyspieszanie. Nie był na to gotowy. Ułamek 
sekundy po dociśnięciu prawego pedału do podłogi 
jego głowa odbijała się od zagłówka. Głośno. Jakby 
samochód go spoliczkował. Jako kierowca szybko się 
natomiast do tego przyzwyczaiłem, tym bardziej że 
trzymałem się kierownicy, ale nie mam wątpliwości, 
że dla wielu Turbo S będzie zdecydowanie zbyt szybki. 
Nominalnie ciąg zapewnia 625 ogierów, a ta wartość 
rośnie, bo w trybie Overboost mamy ich do dyspozycji 
aż 761. 1050 Nm też robi wrażenie.

Moje dwie prośby do Porsche
Taycan ma dwa problemy.

Pierwszą jest astronomiczna cena. Życzę Wam wszyst-
kim tak złożonego samochodu, jak Turbo S, ale realnie 
rzecz biorąc, możecie śmiało brać jego najuboższą 
wersję, czyli 4S. Z czasem zapewne pojawią się jeszcze 
tańsze modele, ale dzisiaj potrzebujecie ok. 460 tys. 
zł, aby wyjechać nim z salonu. Turbo S, dla porówna-
nia, zaczyna się od ok. 800 tys. zł. Największy problem 
z tym argumentem przeciwko jego cenie mam z tym, 
że ten model jest tak imponujący, że cenę nie uwa-
żam za zwariowaną.

Drugim negatywem jest to, jak Porsche rozwiązało 
rekuperację. Elektryki od paru lat przyzwyczaiły nas 
do tego, że jak puszczamy pedał gazu, to samochód 
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ochoczo zwalnia, z siłą jakbyśmy naciskali hamulec. Jest to cecha napędu 
elektrycznego, podobnie jak hamowanie silnikiem i możliwość redukowa-
nia biegów z międzygazem jest cechą samochodów z silnikami spalino-
wymi, wyposażonymi w ręczną skrzynię biegów, i podobnie jak samochody 
z automatami prawie nie hamują silnikiem, tylko toczą się z niewielkim 
oporem. Porsche jednak postanowiło, że Taycan powinien zachowywać 
się jak spalinówka, więc rekuperacja (steruje się nią na kierownicy) jest 
domyślnie włączona tylko w niektórych trybach jazdy. Działa ona jed-
nak inaczej – po puszczeniu gazu samochód żegluje. Dopiero naciśnięcie 
hamulca powoduje, że samochód zaczyna rekuperować energię. Co cie-
kawe, same hamulce włączają się dopiero po przekroczeniu przeciążenia 
na poziome 0,3 g, więc fakt naciskania hamulca niekoniecznie oznacza, że 
klocki dotykają do tarcz. Przyznam, że działa to więcej niż sprawnie, ale 
chciałbym, żeby w ustawieniach samochodu można było włączyć „tryb 
elektryczny” rekuperacji, aby każde puszczenie gazu powodowało maksy-
malne hamowanie i odzyskiwanie energii. To cecha elektryków i nie należy 
się jej wstydzić, a dodatkowo pozwala to na jazdę bez używania hamulców 
– wystarczy chwila wprawy, aby poznać dystans hamowania. To prawdo-
podobnie da się zresztą rozwiązać całkowicie software’owo, więc kierowca 
mógłby wtedy zdecydować, jaki tryb zachowania rekuperacji preferuje, 
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a biorąc pod uwagę możliwość sterowania wszystkim innym, to nie sądzę, 
aby ktokolwiek na to narzekał.

No i jak?
Już dawno nie byłem pod takim wrażeniem. Taycan zachowuje się prawie 
jak 911-tka i to pomimo tego, że waży 2,3 tony i ma dwa dodatkowe miejsca 
z tyłu. Gdyby zresztą postawić oba te samochody obok siebie i spojrzeć 
z boku, to łatwo można zauważyć, że pozycja za kierownicą i wymiary 
samochodu, nie licząc długości, są bardzo zbliżone do siebie. Taycan to 
taka czteroosobowa, długa 911-tka, która prowadzi się niewiele gorzej od 
ikony Porsche. Rzecz w tym, że tej różnicy w codziennym ruchu ulicznym 
nie zauważymy.

Elektryczna rakieta. Chcę taką.
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„Ami” to po francusku przyjaciel. Citroën chce, aby Twoim 
przyjacielem został ich najnowszy model – Ami. W obecnej sytuacji 
ma na to duże szanse.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Citroën ami – elektryk dla każdego  |  Dominik Łada

Citroën ami 
– elektryk dla każdego
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W końcu lutego odbyłem przedostatnią podróż przed wybuchem 
pandemii, ostatnia była na początku marca za koło podbiegunowe, 
o czym też piszę w tym numerze. Był to wyjazd do Paryża na premierę 
dość wyjątkowego pojazdu. Specjalnie piszę „pojazdu”, nie samochodu, 
bo Citroën jak ognia unikał tego określenia podczas całej prezentacji. 
27 marca, w przededniu 101. rocznicy powstania firmy, zaprezentowano 
światu Citroëna Ami.

O co w tym wszystkim chodzi?
Citroën Ami to mały, dwumiejscowy, elektryczny pojazd miejski zapro-
jektowany tak, aby cena ostateczna była jak najniższa.

Założenia samochodu powstały ponad trzy lata temu. Proporcje oraz 
wymiary były założone na samym początku, potem projekt ewoluował 
i powstał AmiOne. AmiOne wygląda bardziej futurystycznie niż finalny 
produkt (zazwyczaj tak jest z projektami) i ma trochę więcej miejsca 
w środku. Wynika to oczywiście z faktu, iż ostateczna konstrukcja musi 
spełniać chociażby wszystkie normy bezpieczeństwa i być gotowa do 
masowej produkcji.
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Jak najtaniej
Ostatecznie Citroën Ami pokazuje, jak 
można każde euro oszczędzić i dzięki temu 
osiągnąć wręcz kosmiczną cenę. Przód i tył 
jest… taki sam, atrapa grilla i atrapa tylnej 
klapy („atrapa” to słowo-klucz, bo jest nie-
otwieralna) to ta sama część. Okna otwierają 
się, a w zasadzie uchylają jak w kultowym 
modelu 2CV. Hamulec ręczny jest jak za sta-
rych czasów, ręcznie zaciągana wajcha.

Koncept samochodu opiera się na tym, żeby 
jak najwięcej elementów, części było do 
wykorzystania i tak np. Ami ma tylko jeden 
rodzaj drzwi. Produkowane są jedne drzwi, 
zarówno lewe, jak i prawe, to ta sama część, 
można ją zamiennie mocować. Takie podej-
ście do tej części powoduje, że drzwi w Ami 
otwierają się w zaskakujący sposób. Drzwi 
kierowcy to „kurołapki”, a prawe otwierają 
się standardowo.

Nie ma co ukrywać: Citroën Ami jest „pla-
stic fantastic”. Karoseria, środek, w zasadzie 
całość jest wykonana z tworzyw sztucznych, 
z daleka to jednak nie razi. W środku poczu-
jemy się jak w standardowym samochodzie 
klasy niższej z tą różnicą, że jest w nim para-
doksalnie bardzo dużo miejsca nawet dla 
wysokich osób. Ale… w środku jest toporny 
i bardzo plastikowy. Z drugiej strony można 
to też odebrać jako przejaw minimalizmu. 
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Skrzynia biegów to… przyciski na fotelu kierowcy, z lewej strony, od 
strony drzwi. Pierwszy raz widziałem takie rozwiązanie. Jak usiadłem na 
fotelu kierowcy i zobaczyłem na nim przyciski, pierwsze moje skojarze-
nie było, że są to… przyciski od pamięci fotela elektrycznego.

Wrócę na moment do kwestii miejsca w środku. Niestety nie znajdziemy 
w Ami bagażnika, zatem zakupy, bagaż, czy cokolwiek innego, co chcemy 
przewieźć, musimy wstawić w miejscu pasażera. Jeśli ktoś jest mniejszy, 
to jest przewidziana przestrzeń za fotelami, jednak znika ona, gdy odsu-
niemy fotele.

Przy tych wszystkich oszczędnościach świetne wrażenie robi szklany 
dach, który zdecydowanie nie jest elementem występującym w tanich 
samochodach, a raczej w droższych i to zazwyczaj za sowitą dopłatą.
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100% elektryk
Ami jest w 100% elektryczny i to jest jego główny atut. Złącze ładowania 
znajdziemy w drzwiach pasażera. W specjalnym schowku w ramie drzwi 
znajdziemy kabel z wbudowaną wtyczką, który podłączamy do zwy-
kłego, normalnego gniazdka 220/230 V. Ami do 100% ładuje się w ok. 3 
godz., dając nam zasięg z akumulatora 5,5 kWh na poziomie 70 km. Do 
miasta w zupełności to wystarczy.

Aplikacja
Przy tych wszystkich oszczędnościach i ograniczeniach wynikających 
z ceny Citroën udostępnia aplikację do zarządzania. Aplikacja My 
Citroën, łącząca się za pośrednictwem modułu DAT@MI, zapewnia kie-
rowcy w każdej chwili dostęp do najważniejszych informacji dotyczących 
Ami, takich jak zasięg, poziom naładowania akumulatora trakcyjnego 
i czas pozostały do pełnego naładowania, przebieg, komunikaty o ter-
minach przeglądów i umawianie wizyt w serwisie. Aplikacja ułatwia 
również wyszukiwanie pobliskich publicznych terminali ładowania i jest 
dostępna w ramach Free2Move Services.
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Aplikacja My Citroën to też tutoriale 
w postaci filmów wideo na temat użytko-
wania. Funkcja Scan My Citroën umożliwia 
otrzymanie szczegółowych informacji o pro-
dukcie poprzez zeskanowanie kodu QR 
z danego elementu za pomocą telefonu.

Wreszcie aplikacja umożliwia przeglądanie 
informacji dotyczących części zamiennych 
i akcesoriów. Klient może je nawet zamó-
wić po kliknięciu linku do Mister Auto. Ma 
również dostęp do mapy serwisów, które 
są uprawnione do obsługi technicznej Ami. 
Citroën stworzył specjalną sieć, na razie na 
terenie Francji, która obejmuje niezależne 
autoryzowane warsztaty, warsztaty Euro 
Repar Car Services i autoryzowanych part-
nerów marki.

Bez prawa jazdy
Jak szybko porusza się Ami? Prędkość 
maksymalna została ustalona na 45 km/h. 
Realnie, do zatłoczonego miasta, do którego 
jest on przeznaczony, gdzie mamy dużo 
korków, prędkość wydaje się wystarcza-
jąca. Ma to też drugi powód – przy takiej 
prędkości maksymalnej nie jest wymagane 
prawo jazdy, a Ami może kierować każdy 
od 16. roku życia (we Francji nawet od 14. 
roku życia). Takie założenia sprawiają, że Ami 
jest idealnym pojazdem praktycznie dla 
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każdego do poruszania się po mieście. Osoby starsze docenią jego skręt-
ność. Rozmiar jest idealny do zaparkowania w zatłoczonym mieście. Co 
więcej, darmowe parkowanie i możliwość poruszania się po buspasach 
– to też niebagatelny atut.

Ceny
Ami jest odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku. Mamy pojazd 
tani, jednocześnie elektryczny, do miasta, którym łatwo zaparkujemy. 
O wyglądzie dość kontrowersyjnym, ale dającym się polubić. Cena 6900 
euro (we Francji jest od tej ceny jeszcze 900 euro upustu na samochody 
elektryczne, czyli tam cena wynosi około 6000 euro) lub 19,99 euro mie-
sięcznie w subskrypcji przy pierwszej wpłacie 2644 euro. Jest też opcja 
najmu na minuty, gdzie koszt ma oscylować wokół 0,26 euro/minutę. 
Ceny szokują i mogą wywołać duże zamieszanie na rynku. Za bardzo 
podobną cenę możemy w Polsce kupić np. elektryczny pojazd produko-
wany przez Rometa, ale o jego wyglądzie i możliwościach nie będziemy 
dyskutować, jeśli pozwolicie…

Niestety Ami nie będzie na początku dostępny poza Francją. We Fran-
cji pierwsze pojazdy trafią do klientów indywidualnych w czerwcu. 
Kilka miesięcy później będzie można go zamówić także w Hiszpanii, we 
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Włoszech, w Belgii, w Portugalii i w Niemczech. Dostępne opcje customi-
zacyjne to panele na drzwi, cztery kolory (szary, niebieski, pomarańczowy 
i khaki), kołpaki, elementy wykończenia wnętrza i relingi dachowe.

Podsumowując
W związku z wybuchem pandemii i spodziewanymi zawirowaniami 
gospodarczymi Citroën Ami paradoksalnie ma realną szansę zostać 
godnym następcą kultowego 2CV, który zaraz po wojnie zmotoryzował 
pół świata. Komunikacja Citroën Ami opiera się w dużej mierze właśnie 
na nawiązaniach do 2CV. W związku z kryzysem, który powoli, ale coraz 
bardziej zaczyna być realny, mały i przede wszystkim tani pojazd miejski 
może okazać się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej że będzie ekolo-
giczny. Trzymam kciuki i nie mogę się doczekać, aż sam nim choć przez 
chwilę pojeżdżę.
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Corel prezentuje CorelDRAW 
Graphics Suite 2020

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 pozwala 
zarówno zawodowym grafikom, jak i zespołom, 
przełamywać bariery kreatywności dzięki zaawan-
sowanym rozwiązaniom AI (sztucznej inteligencji), 
znacznym ulepszeniom w zakresie wydajności oraz 
opartym na chmurze funkcjom współpracy, przy-
spieszającym twórczy tok pracy. Oferta oprogramo-
wania CorelDRAW w wersji 2020 obejmuje natywne 
pakiety dla macOS i Windows oraz aplikację Corel-
DRAW.app, działającą w przeglądarce.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 zawiera 
kompletny zestaw aplikacji do tworzenia ilustra-
cji wektorowych, układów stron, typografii, edycji 
zdjęć i nie tylko. W tegorocznej wersji wprowa-

dzono liczne usprawnienia, których celem jest przyspieszenie tworzenia 
złożonych projektów i grafik. Z kolei aplikacja CorelDRAW.app pozwala 
pracować z plikami projektów z dowolnego miejsca i urządzenia. Po raz 
pierwszy subskrybenci otrzymali także możliwość korzystania z nowych 
funkcji zdalnej współpracy grupowej.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 wnosi zupełnie nowe możliwości, 
pozwalające za każdym razem tworzyć kreatywne projekty i wysokiej 
jakości prace.

Mija rok od premiery CorelDRAW Graphic Suite 2019, pierwszego 
od wielu lat wydania zgodnego z macOS. Dokładnie w rocznicę 
premiery Corel prezentuje odświeżoną, poprawioną, lepiej 
zoptymalizowaną wersję – CorelDRAW Graphics Suite 2020.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Corel prezentuje CorelDRAW Graphics Suite 2020  |  Dominik Łada
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Narzędzia rozszerzające możliwości projekto-
wania i przyspieszające tok pracy dzięki wyko-
rzystaniu AI
Metody AI zoptymalizowane pod kątem procesorów GPU pozwalają zna-
cząco zaoszczędzić czas w trakcie projektowania. Ścisła integracja z tech-
nologią AI pozwala osiągać wyjątkowe rezultaty.

NOWOŚĆ – Nadpróbkowanie obrazów i usuwanie artefaktów: Możliwość 
powiększania obrazów przy użyciu opcji nadpróbkowania opartych na 
technologii AI, co pozwala uzyskiwać wysokiej jakości rezultaty z zacho-
waniem gładkich krawędzi, ostrości i drobnych szczegółów. Natomiast 
lepsze wyniki w pracy nad przygotowanymi z użyciem kompresji stratnej 
plikami JPEG można uzyskać dzięki technikom uczenia maszynowego, 
które usuwają artefakty powstałe w wyniku kompresji JPEG oraz poma-
gają precyzyjnie odzyskać kolory bez czasochłonnej ręcznej edycji.

AKTUALIZACJA – PowerTRACE: Nowa wersja CorelDRAW oferuje jesz-
cze lepsze wyniki przekształcania map bitowych do postaci wektorowej 
w programie CorelDRAW dzięki nowej, wspomaganej przez AI technologii 
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optymalizacji obrazu, poprawiającej jakość mapy bitowej podczas jej 
przetwarzania.

NOWOŚĆ – Efekty stylów graficznych: Programy CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT oddają do dyspozycji użytkowników szeroką gamę 
ustawień wstępnych AI, inspirowanych różnymi gatunkami i artystami 
– umożliwia to stworzenie kreatywnych, stylizowanych wersji obrazu 
lub obiektu.

AKTUALIZACJA – Maski w programie Corel PHOTO-PAINT: Nowe, inte-
ligentne narzędzie maski pozwala szybko i dokładnie zaznaczyć odpo-
wiedni obszar poprzez rozszerzanie zaznaczenia i znajdowanie krawędzi. 
Funkcja Transformacja maski umożliwia teraz stosowanie transformacji 
do pikseli w obszarze maski.

Płynna współpraca oraz przyspieszony i uprosz-
czony proces recenzji
Wydajna praca, korzystanie z nowej opcji współpracy w aplikacji Corel-
DRAW.app, która jest dostępna wyłącznie w ramach subskrypcji pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem serwisowania lub 
z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

NOWOŚĆ – Łatwe udostępnianie plików na potrzeby zbiorowego recen-
zowania i zatwierdzania: Aplikacja CorelDRAW.app zapewnia o wiele lep-
sze metody komunikacji z zespołem i klientami w czasie rzeczywistym, 
dzięki czemu może służyć jako centrum udostępniania plików pakietu 
CorelDRAW (CDR) klientom i współpracownikom. Nowy tok współ-
pracy ułatwia wprowadzanie zmian w projektach oraz ich recenzowanie 
i zatwierdzanie dzięki możliwości zarządzania przez projektanta infor-
macjami zwrotnymi od jednego lub wielu współpracowników w jednym 
pliku roboczym.

NOWOŚĆ – Komentarze i adnotacje: Teraz wszyscy mogą być na bie-
żąco za sprawą nowego okna inspektora komentarzy, umożliwiającego 
przeglądanie opinii, odpowiadanie na nie i wyjaśnianie zawartych w nich 
kwestii. Szczegółowe komentarze i zaznaczenia z adnotacjami, takimi jak 
ikony notatek, strzałki, prostokąty, elipsy, linie proste i odręczne dopiski 
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można dodawać bezpośrednio w dokumencie – pozwala to zaoszczędzić 
czas i miejsce na ekranie.

NOWOŚĆ – Łatwe logowanie: Dostęp do współdzielonych plików projek-
tów oraz możliwość dodawania uwag i sugestii uzyskać można po zalo-
gowaniu się do aplikacji CorelDRAW.app w przeglądarce na dowolnym 
urządzeniu jako gość lub przy użyciu naszego konta użytkownika Corel.

Zupełnie nowe narzędzia kreatywne i funkcje 
typograficzne
Nowe narzędzia kreatywne i znaczne ulepszenia funkcji tekstowych, 
w tym możliwość tworzenia własnych wielopoziomowych list umożli-
wiają wydajniejszą pracę.

NOWOŚĆ – Praca z użyciem czcionek zmiennych: Najnowsza technolo-
gia fontów z obsługą czcionek zmiennych OpenType ułatwia dobranie 
wyglądu tekstu oraz uzyskanie różnorodnych efektów przy użyciu jed-
nego kroju pisma. Pozwala to na płynną i elastyczną pracę z funkcjami 
typograficznymi, a w wielu przypadkach również znaczne zmniejszenie 
rozmiaru pliku wykorzystującego wiele czcionek.
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NOWOŚĆ – Narzędzie Cień wewnętrzny: Do elementów projektu można 
zastosować cienie wewnętrzne, aby nadać im głębi 3D. Nowe narzędzie 
Cień wewnętrzny pozwala użytkownikom zasymulować światło padające 
na obiekt, a następnie precyzyjnie dostroić cień wewnętrzny.

NOWOŚĆ – Soczewki map bitowych: Programy CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT pozwalają stosować efekty map bitowych jako soczewki. 
Można je precyzyjnie nanosić poprzez poruszanie i manipulowanie 
soczewką oraz stosowanie efektu wtapiania w celu płynnego wpasowa-
nia obiektów wektorowych i map bitowych w istniejący projekt.

NOWOŚĆ – Niedestrukcyjne efekty w programie Corel PHOTO-PAINT: 
Nowe okno inspektor efekty ułatwia stosowanie i modyfikowanie efek-
tów oraz eksperymentowanie z nimi – a wszystko to bez zmiany ory-
ginalnego obiektu. Możliwe jest uzyskanie różnych rezultatów poprzez 
dodanie wielu efektów, zmianę ich kolejności na liście lub ich włączanie 
i wyłączanie.

Znaczne zwiększenie wydajności całego pakietu
Wyraźnie szybsze i płynniejsze działanie całego pakietu aplikacji pozwala 
osiągać lepsze rezultaty. Użytkownicy mogą teraz realizować swoje 
pomysły, wykonując wiele złożonych działań w czasie do dziesięciu razy 
krótszym w porównaniu z poprzednią wersją.

AKTUALIZACJA – Szybkie działanie i uruchamianie: Teraz można szybciej 
uruchamiać program oraz sprawniej otwierać, zamykać, zapisywać, dru-
kować i eksportować nawet najbardziej złożone projekty.

AKTUALIZACJA – Działanie pędzli w programie Corel PHOTO-PAINT: 
Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia teraz szybszą pracę dzięki 
sprawniejszemu działaniu pędzli. Narzędzia Pędzel, Klonowanie korygu-
jące i Gumka działają w nowej wersji znacznie sprawniej, zwłaszcza przy 
dużych rozmiarach końcówek.

AKTUALIZACJA – Szybkie kadry: Ekspresowe wyświetlanie i płynniejsza 
edycja nawet najbardziej złożonych projektów zawierających wiele szyb-
kich kadrów.
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Dostępność i ceny
Pakiety CorelDRAW Graphics Suite 2020 dla macOS oraz Windows są 
dostępne w następujących językach: polskim, angielskim, czeskim, chiń-
skim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, 
holenderskim, japońskim, niemieckim, portugalskim (brazylijskim), rosyj-
skim, tureckim oraz włoskim. Cena subskrypcji wynosi 1600 zł za rok. 
Licencje stałe są dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 3199 zł. Ceny 
zawierają podatek VAT.

Funkcje współpracy w aplikacji CorelDRAW.app są dostępne tylko 
w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji z pro-
gramem serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posia-
daczy licencji stałej. Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać bezpłatną, 
15-dniową wersję próbną, warto odwiedzić stronę.

Więcej informacji na temat opcji licencjonowania pakietu CorelDRAW, w tym 
licencjonowania grupowego, programu serwisowania, wdrażania sieciowego 
i wirtualizacji znajduje się na stronie.
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Pad Elite do Xboxa One to bezsprzecznie jeden z najlepszych 
kontrolerów dostępnych na rynku. Sony podeszło do tego inaczej, 
certyfikując zaawansowane pady producentów trzecich, zamiast 
tworzyć ulepszoną wersję DualShocka 4. Niedawno na rynek trafił 
jednak dodatek, który pozwala uczynić standardowy kontroler do 
PlayStation bardziej profesjonalnym.

DualShock 4 Back Button 
Attachment – jeszcze dwaPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

DualShock 4 Back Button Attachment – jeszcze dwa  |  Paweł Hać
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DualShock 4 Back Button Attachment to produkt, którego nikt się nie spo-
dziewał, bo od premiery nowej generacji konsoli, a tym samym nowszych 
kontrolerów, dzielą nas nie lata, a miesiące. Ponadto na rynku można dostać 
kilka bardzo dobrych zamienników DualShocka 4, dlatego też zapowiedź, 
a następnie wprowadzenie do sprzedaży Back Button Attachment były nie-
małym zaskoczeniem. Ponadto na pierwszy rzut oka przydatność tego akce-
sorium jest dyskusyjna – to tylko dwa przyciski, które na dodatek są jedynie 
kopią już istniejących, nie można przypisać do nich żadnych kombinacji. 
Mimo wszystko bardzo czekałem na to urządzenie, głównie z powodu Call 
of Duty, w którym zdejmowanie kciuka z prawego analoga po to, by przeła-
dować broń czy kucnąć, jest zwyczajnie uciążliwe. Back Button Attachment 
podłączany jest do gniazda na dole pada, zasłania co prawda port mini Jack, 
ale ma też wbudowany własny, więc nie tracimy możliwości podłączenia 
słuchawek. Dostajemy za to dwa nieopisane przyciski, znajdujące się pod 
palcami serdecznymi lub środkowymi. Na środku mamy też monochroma-
tyczny ekran OLED, który podświetla się na chwilę, gdy go wciśniemy (jest 
fizycznym przyciskiem), by podejrzeć konfigurację przycisków, przełączyć 
na inny zestaw zmapowanych klawiszy lub je edytować. Przyciski mają 
doskonale wyczuwalny skok, są trochę luźne, ale klikają ciszej niż pozostałe 

Back Button Attachment sprawia wrażenie lepiej wykonanego 

niż DualShock 4, ale nie jest to żadne osiągnięcie.
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przyciski pada. Back Button Attachment sprawia wrażenie lepiej wykonanego 
niż DualShock 4, ale nie jest to żadne osiągnięcie (jeden z moich padów po 
sześciu latach trzeszczy i skrzypi). Sądzę, że wytrzyma długo, ale gdy piszę ten 
tekst, używam go tylko od miesiąca – przez ten czas nie zrobił się głośniejszy, 
działa też tak samo dobrze, jak na początku.

Dodatkowe przyciski do pada nie wymagają żadnej konfiguracji w konsoli 
– wszystko odbywa się na ekranie z tyłu pada. Podłączenie do kontrolera jest 
trochę trudne, pomimo ruchomego wtyku, który odchyla się w pionie. Nie 
wyobrażam sobie, by przełączać go często pomiędzy padami (na przykład 
w sytuacji, gdy jeden się wyładuje i bierzemy drugi, by kontynuować grę). 
Po zamontowaniu akcesorium jest bardzo stabilne – ani drgnie, jakby było 
integralnym elementem pada. Półokrągła obudowa pod analogami wydaje 
się duża, ale nie przeszkadza w sięganiu do osadzonego pomiędzy gałkami 
przycisku. Back Button Attachment jest zasilany z baterii kontrolera, co dość 
mocno czuć. Choć są to tylko dwa dodatkowe przyciski, czas gry na padzie 
jest krótszy o około 30 minut (porównywałem grę w te same tytuły, a więc 
intensywność rozgrywki i wykorzystania kontrolera była zbliżona). To sporo, 
zwłaszcza że bateria moich DualShocków 4 wystarcza mi na około 4 godziny 
grania – 30 minut to znaczna część tego czasu. Korzyści, jakie dają dodatkowe 
przyciski, są jednak na tyle duże, że starałem się zawsze mieć naładowanego 
pada, do którego miałem je podpięte.
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Konfiguracja urządzenia jest banalna – wystarczy wcisnąć krótko ekran, by 
go podświetlić, a następnie wciskać go dwukrotnie (ale nie za szybko), by 
przechodzić pomiędzy kolejnymi presetami. Możemy ustawić trzy zestawy 
funkcji, przy czym do przycisków można przypisać nie tylko klawisze D-Pada, 
klawisze akcji czy spusty, ale też L3 i R3, a nawet Option. Ponadto do obu 
przycisków można przypisać te same akcje. Nie da się natomiast skonfigu-
rować pod jednym klawiszem żadnej kombinacji ani tym bardziej tworzyć 
makr – uważam, że to rozsądne ograniczenie, które pozwoli zachować balans 
w rozgrywkach sieciowych. Co właściwie dają te klawisze? Okazuje się, że 
zaskakująco wiele. Wspominałem już o Call of Duty, w które gram online 
od lat. Prawy analog, służący do celowania, obsługiwany jest kciukiem – ten 
sam palec wciska też przyciski akcji, w tym dwa najważniejsze, czyli przeła-
dowanie broni i kucanie (bądź wślizg). Dzięki zmapowaniu kwadratu i kółka 
na tylnych przyciskach mogę wykonywać wspomniane akcje, zachowując 
jednocześnie możliwość rozglądania się. W tak szybkiej grze różnicę czuć 
natychmiast. Back Button Attachment uwalnia kciuki, co przydaje się nie 
tylko w FPS-ach. To jednak nie koniec zastosowań – używam go też do 
odpoczynku w tych tytułach, które wymagają monotonnego wciskania 
lub przytrzymywania przycisków. W Death Stranding zmapowałem R2 i L2 
wykorzystywane do łapania równowagi – dzięki temu nie musiałem w trud-
niejszych momentach trzymać cały czas spustów środkowymi palcami, 
mogłem zamiennie naciskać tylne przyciski palcami serdecznymi. Podobnie 
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było w Red Dead Redemption 2, w którym do jednego 
z nowych przycisków przypisałem X, który wciska się 
rytmicznie podczas jazdy konno (stanowiącej dużą część 
rozgrywki). Przydawał się mi też w Star Wars Jedi: Fallen 
Order i Titanfall 2, nie znalazłem natomiast dla niego 
zastosowania w Hollow Knight i Inside – tam, gdzie ste-
rowanie jest mniej złożone bądź akcja wolniejsza, dodat-
kowe przyciski są zbędne.

Większość graczy może myśleć, że nie potrzebuje 
dodatkowych przycisków na padzie. Prawdopodobnie 
faktycznie tak jest, ale Back Button Attachment daje 
możliwości, jakich „goły” DualShock 4 nie ma. Nie dość, 
że palce mogą odpocząć, to ponadto da się też używać 
jednocześnie analoga i przycisków po tej samej stronie 
pada. Za tym akcesorium przemawia też cena, przynaj-
mniej trzykrotnie niższa niż zaawansowanego kontrolera. 
Fakt, prawdopodobnie każdy profesjonalny pad daje 
więcej możliwości, ale nie zawsze są to funkcje, z których 
każdy skorzysta.

DualShock 4 Back Button  
Attachment   

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

 Plusy:
• większa swoboda w obsłudze pada
• możliwość odpoczynku podczas gry
• znacznie tańszy od profesjonal-

nego kontrolera

 Minusy:
• plastik przeciętnej jakości 
• zauważalnie wyższe zużycie bate-

rii pada

Cena: około 120 PLN
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Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majk

rì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majk

rì

Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é +

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majk

rì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majk

rí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

r

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

r

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

r

Prezentacja firmowa- j

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

r

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

r
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Jakim jesteś iPadem?
Apple obecnie w ofercie ma pięć modeli iPadów i każdy z nich nadaje 
się lepiej lub gorzej do pewnych zadań, więc zrozumiałe jest, że 
wybór nie jest prosty. Prawdopodobnie najprostszym sposobem jest 
prześledzenie cen poszczególnych wersji, bo w przypadku wielu osób 
to zweryfikuje, czy są gotowi na wydanie takich kwot na tablet, który 
nie zawsze jest w stanie nam zastąpić Maca.

iPad 10,2”
Najtańszym iPadem jest model z 10,2” ekranem, 
wyposażonym w Apple A10 (pochodzący z iPho-
ne’a 7, czyli 2016 roku). Ten model zaczyna się od 
1699 zł za 32 GB przestrzeni dla nas, ale z góry odra-
dzam to każdemu, nawet jeśli płacicie za dodatkową 
przestrzeń w chmurze. Realnie należy wybrać model 
128 GB za 2199 zł i jeśli planujecie wychodzić z nim 
z domu raz w tygodniu lub częściej, to poważnie roz-
ważcie zainwestowanie w model LTE, który kosztuje 
już 2799 zł w wersji 128 GB. 10,2-calowy iPad wspiera 
Touch ID, Pencil 1. generacji oraz Smart Keyboard, 
więc teoretycznie może nam służyć do poważniej-
szych zadań. Niska cena podstawowego modelu 
wynika też z tego, że ekran nie jest w pełni lami-
nowany, więc upewnijcie się, że nie będzie Wam to 
przeszkadzało. Nie ma też powłoki antyodblaskowej, 
a panel LCD nie wspiera Display P3 ani True Tone.

Polecane modele:
• 128 GB Wi-FI – 2199 zł
• 128 GB LTE – 2799 zł

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Jakim jesteś iPadem?  |  Wojtek Pietrusiewicz
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iPad mini
Maluszek od Apple’a ma ekran 7,9”, Touch ID oraz procesor A12, więc 
będzie sporo szybszy od modelu 10,2”. Jego pojemność zaczyna się od 
już bardzo używalnych 64 GB, a cena od 1899 zł. Dopłata do LTE podnosi 
cenę do 2499 zł, a to maleństwo tak wygodnie się nosi ze sobą, że grzech 
tego nie zrobić, ale jeśli nie planujecie go wynosić poza mieszkanie, to 
wystarczy Wam model z Wi-Fi. Z moich doświadczeń wynika, że to naj-
lepszy tablet do czytania książek i internetu, chociaż do naszego maga-
zynu osobiście polecam większy ekran – robi wtedy większe wrażenie. 
Na koniec jeszcze wspomnę, że iPad mini też wspiera Pencil 1. generacji, 
ale nie ma do niego Smart Keyboard, więc trzeba podłączyć kompa-
tybilną klawiaturę przez Bluetooth, a sam ekran jest lepszy od tego 
w modelu 10,2-calowym, ponieważ jest laminowany, wspiera Display P3 
i True Tone oraz ma powłokę antyodblaskową.

Polecane modele:
• 64 GB Wi-FI – 1899 zł
• 64 GB LTE – 2499 zł
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iPad Air
Ten model ma nieznacznie większy ekran 10,5” i ciut wyższą rozdzielczość, 
dzięki czemu więcej na nim widać. Poza tym ekran ma podobne parame-
try, jak ten w iPadzie mini i również wyposażono go w Touch ID i Apple 
A12. Niestety, w odróżnieniu od już nieprodukowanego iPada Pro 10,5”, 
ten model nie ma ProMotion, który sobie tak bardzo cenię. Masz też dwa 
głośniki zamiast czterech, podobnie jak tańsi bracia, o których wspomi-
nałem wcześniej oraz Touch ID, wspiera Pencil 1. generacji oraz można do 
niego dokupić Smart Keyboard. Cena zaczyna się od 2499 zł za model 64 
GB z Wi-Fi i ten powinien większości w zupełności wystarczyć, a miejsce 
należy dokupywać zależnie od potrzeb. Jak zwykle polecam dopłatę do 
LTE, ale cena wtedy rośnie do 3099 zł.

Polecane modele:
• 64 GB Wi-FI – 2499 zł
• 64 GB LTE – 3099 zł
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iPad Pro 11” i 12,9”
To są najlepsze i najbardziej dopieszczone iPady, wyposażone w odmienny 
design oraz ekran z zaokrąglonymi rogami, dzięki czemu ramki wokół niego 
są takiej samej szerokości z każdej strony. Ekran dodatkowo wspiera Pro-
Motion (odświeżany jest 120 razy na sekundę, zamiast typowych 60 razy, 
dzięki czemu jest bardzo płynny). Ten design obecny jest od końca 2018 roku 
i nadal mi się nie znudził – wygląda naprawdę znakomicie. Pod maską wło-
żono najnowszego A12Z, który ma wydajniejsze, 8-rdzeniowe GPU w porów-
naniu do A12X w poprzedniku (z 7-rdzeniowym GPU) oraz poprawiono w nim 

design termiczny, przez co powi-
nien się mniej grzać i potrafić 
dłużej pracować pod pełnym 
obciążeniem. Jest też nowy 
moduł aparatu, składający się 
z dwóch obiektywów, znanych 
z iPhone’a 11 (szeroki i ultrasze-
roki kąt), oraz LiDAR, do wyko-
nywania pomiarów otoczenia, co 
jest przydatne przy zastosowa-
niach AR.

Najnowszym akcesorium, które 
nie jest dostępne dla pozostałych 
iPadów, ale które będzie współ-
pracowało z iPadami 11” i 12,9” 

poprzedniej generacji (te o tym samym wyglądzie, wyposażone w A12X), jest 
Magic Keyboard z trackpadem, które zamienia iPada w bardziej laptopowe 
urządzenie. Te iPady Pro wyposażono również w złącze USB-C, a Magic Key-
board dodaje jeszcze jeden port, dla osób potrzebujących.

Ceny zaczynają się od 3899 zł za model 11-calowy oraz 4899 zł za 12,9-calowy 
i w tej cenie otrzymujemy 128 GB przestrzeni. Dopłata do LTE wynosi 800 zł 
i ponownie, jeśli się będziecie przemieszczali z iPadem, to warto dopłacić.

Polecane modele:
• 128 GB Wi-FI – 11” za 3899 lub 12,9” za 4899 zł
• 128 GB LTE – 11” za 4699 lub 12,9” za 5699 zł
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iOS i korzystanie 
z pseudonimówMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Obecnie na swoich telefonach trzymamy pewnie wiele kontaktów. 
Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy – mamy do nich 
zapisany choćby numer telefonu. Do niektórych z nich zwracamy się, 
używając ich pseudonimu. iOS również umożliwia nam posługiwanie 
się pseudonimami.

Aby jednak z nich 
korzystać, musimy się 
upewnić, czy włączona 
jest opcja wyświetla-
nia tychże. W tym celu 
udajemy się najpierw 
do aplikacji Ustawie-
nia i odnajdujemy tam 
Kontakty.

Następnie przechodzimy 
do sekcji Nazwa skrócona.

iOS i korzystanie z pseudonimów |  Maciej Skrzypczak
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Żeby wszystko prawi-
dłowo działało, musi 
być włączona funkcja 
Preferuj pseudonimy.

Kiedy mamy już pew-
ność, że jest to włą-
czone, możemy przejść 
do następnej części, 
czyli edycji kontaktu 
w aplikacji Kontakty.

Wybieramy zatem 
pierwszą osobę, której 
chcemy przypisać pseu-
donim i wchodzimy do 
trybu edycji.

Zapewne zauważymy, 
że nigdzie nie ma pola, 
które pozwoliłoby na 
wpisanie pseudonimu. 
Należy je dodać. Aby 
to zrobić, zjeżdżamy na 
sam dół, gdzie wciskamy 
przycisk dodaj pole.
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Z listy dodatkowych pól 
wybieramy oczywiście 
Pseudonim.

Zostanie ono (to pole) 
dodane zaraz pod imie-
niem i nazwiskiem kon-
taktu. Wpisujemy tam 
żądane słowo.

Teraz można wejść na 
przykład do aplikacji 
Wiadomości, żeby zoba-
czyć, że nasz kontakt 
będzie wyświetlany 
według pseudonimu.

Po zapisaniu kontaktu 
pseudonim będzie 
wyświetlony w cudzy-
słowie pod imieniem 
i nazwiskiem.
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Gołym okiem widać, że świat nie będzie już taki sam.

Będzie inaczejKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Będzie inaczej  |  Kinga Ochendowska
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N
Na razie naszym podstawowym problemem jest uporanie się z bezpośred-
nim zagrożeniem, czyli pandemią. Jednak gołym okiem widać, że świat 
nie będzie już taki sam i to wielu aspektach. Niektóre z tych zmian będą 
pozytywne, inne mogą się nam bardzo nie spodobać. Aż kusi, żeby zapytać: 
mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chcesz usłyszeć najpierw?

Zacznijmy od tego, że z olbrzymim prawdopodobieństwem zmieni się 
podejście do edukacji. Wiadomo nie od dziś, że pomimo wielu starań pod 
względem technologicznym szkoły znajdują się tysiąc lat za mamutami. 
Od dawna mamy dostęp do pełnego wachlarza narzędzi do pracy zdalnej, 
jednak ich wykorzystanie pozostawia wiele do życzenia. W obliczu zaist-
niałej sytuacji, pod przymusem i presją czasu, wdrażane są rozwiązania, 
które mogą zostać z nami na dłużej i spowodować, że szkoła przeprosi się 
z technologią i zacznie dostosowywać swój sposób funkcjonowania do rze-
czywistości. Może to zaowocować wieloma korzystnymi zmianami, takimi 
jak większa liczba interaktywnych materiałów czy użyciem popularnych 
platform do tworzenia treści edukacyjnych. Część nauczycieli robiła to do 
tej pory nieoficjalnie – na przykład w formie filmów na YT, teraz może to 
okazać się nieocenioną pomocą w procesie nauczania. Skostniałe szkoły 
będą musiały rozprostować stare kości i nauczyć się nadążać za światem, 
zamiast uparcie korzystać z przestarzałych metod i formatów.

Jeśli szkoły i zdalne nauczanie, to również zdalna praca. Do tej pory pra-
codawcy dość niechętnie podchodzili do kwestii pracy zdalnej czy pracy 
z domu. Przede wszystkim dlatego, że do szerszego zastosowania rozwiązań 
niestandardowych konieczna jest zmiana mentalności, na którą potrzeba 
czasu. Pracodawca nie lubi tracić pracownika z oczu, ma bowiem wtedy 

Od dawna mamy dostęp do pełnego wachlarza narzędzi do pracy 

zdalnej, jednak ich wykorzystanie pozostawia wiele do życzenia. 

W obliczu zaistniałej sytuacji, pod przymusem i presją czasu, 

wdrażane są rozwiązania, które mogą zostać z nami na dłużej 

i spowodować, że szkoła przeprosi się z technologią i zacznie 

dostosowywać swój sposób funkcjonowania do rzeczywistości.
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wrażenie, że pracownika nie posiada ani że nie ma nad nim żadnej kon-
troli. Podobnie jak w przypadku szkół, wymuszona praca zdalna stwarza 
możliwość bliższego zapoznania się z tą formą funkcjonowania relacji pra-
codawca–pracownik i pełnego docenienia zalet z niej płynących. Jestem 
przekonana, że brak konieczności posiadania dużej przestrzeni biurowej 
oraz obcięcie kosztów utrzymywania pracowników na miejscu przemówi 
do wielu pracodawców. Zwłaszcza jeśli efekty nie będą odbiegały od tych, 
które otrzymywali w starym systemie. To zarówno dobra, jak i zła informa-
cja. Dobra, bo daje pracownikom zdecydowanie więcej wolności w zarzą-
dzaniu swoim czasem, zła – bo praca zdalna, zwłaszcza praca z domu, 
wymaga sporej samodyscypliny, na którą nie wszystkich stać. Dość często 

okazuje się, że praca z sypialni czy salonu zaciera granice pomiędzy życiem 
prywatnym i służbowym, co utrudnia podział czasu na pracę i odpoczy-
nek. Jest za to zbawienne dla rodziców przebywających w domu z dziećmi 
lub mających trudności ze znalezieniem dla nich przedszkola.

O ile w dwóch powyższych przypadkach plusy są bardzo wyraźne, o tyle 
w pozostałych już niekoniecznie. Wiele może zmienić się w kwestiach spo-
łeczno-politycznych. Już teraz zaczynamy dostrzegać problem z alienacją 
społeczną, zwłaszcza u młodych ludzi. Pisałam o tym niejednokrotnie przy 
okazji poruszania tematów związanych ze zmianami generacyjnymi czy 
większą podatnością młodzieży na stres, depresję i choroby psychiczne. 
Restrykcje nałożone w czasie pandemii pozostaną prawdopodobnie 

Jestem przekonana, że brak 

konieczności posiadania dużej 

przestrzeni biurowej oraz 

obcięcie kosztów utrzymywania 

pracowników na miejscu przemó-

wi do wielu pracodawców. 
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w mocy przez kilkanaście miesięcy, co może spowodować drastyczne 
zmiany w zakresie interakcji społecznych. Mówiąc krótko, mając do dys-
pozycji zdalną pracę i nauczanie, zdalne koncerty i przedstawienia, może 
okazać się, że po inicjalnym okresie buntu nastąpi przyzwyczajenie, które 
następnie przejdzie w nawyk i rutynę zamykania się w domu. Za kilka lat to, 
że wychodzimy na ulicę tylko wtedy, kiedy to konieczne, może stać się spo-
łecznie akceptowalną normą.

Warto przyjrzeć się też kwestiom politycznym, bo tu 
konsekwencje mogą być najbardziej dotkliwe. Trudno 
nie zauważyć, że pojawia się już nacjonalistyczna 
matematyka, kalkulująca możliwość zamknięcia czy 
większej kontroli granic. Doskonałym argumentem 
jest tu fakt, że pandemia zaistniała głównie dzięki 
swobodnemu przepływowi ludzi i towarów. To nie-
bezpieczna ideologia, prowadzi ona bowiem do 
rozpalania i wykorzystywania społecznego niepokoju 
w celu osiągnięcia pozycji politycznej, bazującej na 
skrajnym nacjonalizmie lub nawet ksenofobii. Poru-
szanie się tą drogą może być początkiem końca idei 
jedności państw europejskich i zwiastunem ery roz-
padu struktur unijnych.

I w końcu, na epidemii skorzystać może planeta, bo, 
jak wskazują liczby, jakość powietrza w zamkniętych 
krajach poprawiła się na bezprecedensową skalę. 

To niezaplanowany efekt epidemii, jednak wskazuje jasno, jakie zmiany 
powinny być dokonane w niedalekiej przyszłości oraz udowadnia skutecz-
ność zdecydowanych rozwiązań.

Jakkolwiek się stanie, możemy śmiało przyjąć, że katastrofa na tak olbrzy-
mią skalę z pewnością zmieni świat, który znamy. Na razie pozostaje nam 
czekać i mieć nadzieję, że uda nam się zdać egzamin z człowieczeństwa 
i wyciągnąć z tej sytuacji lekcję na przyszłość.

Oby jak najniższym kosztem.

Warto przyjrzeć się też 

kwestiom politycznym, 

bo tu konsekwencje mogą 

być najbardziej dotkli-

we. Trudno nie zauważyć, 

że pojawia się już nac-

jonalistyczna matematy-

ka, kalkulująca możliwość 

zamknięcia czy większej 

kontroli granic.
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Jeśli nie stosujesz się do zaleceń w czasie pandemii, jesteś dupkiem 
i kretynem. Nie, to nie jest kwestia dyskusyjna. Po prostu najwyższy czas 
zacząć nazywać rzeczy po imieniu.

Zostań w domu, 
do cholery! KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Zostań w domu, do cholery!  |  Kinga Ochendowska
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M
Możecie mi wierzyć, że po raz pierwszy w życiu nie byłam w stanie 
zebrać myśli do kupy. Siadałam do pisania felietonu kilkakrotnie, pró-
bowałam przyjąć różne punkty widzenia i nic, kompletna pustka. Nie 
dlatego, że nie ma nic do powiedzenia – wręcz przeciwnie, to czas, 
w którym do powiedzenia jest bardzo wiele. Tylko nie do końca jestem 
przekonana, czy warto jeszcze otwierać usta.

Nie to, że głupota ludzka objawiła mi się znienacka. Po prostu nie spo-
dziewałam się, że będzie aż tak bardzo obezwładniająca. Optymistycznie 
zakładałam, że ludzi mądrych i odpowiedzialnych jest więcej niż głupich, 
po prostu o tych drugich częściej słychać, bo bardziej rzucają się w oczy. 
Tymczasem pandemia pokazała nam, że europejskie społeczeństwa to 
przystanie kretynizmu i samolubstwa. Nie mówię tu o postawie rządzą-
cych ani o tym, czy wprowadzane przez nich strategie są wystarczająco 
skuteczne. Gołym okiem widać, że kraje azjatyckie dużo lepiej radzą 
sobie z ogarnianiem sytuacji. Taki Tajwan na przykład – na wyciągnięcie 
ręki od Chin, olbrzymia część obywateli pracująca w pobliżu ogniska 
wirusa i co? Wczesna reakcja oraz metody oparte na strategicznej pre-
wencji utrzymują wirusa w ryzach. Skostniała Europa, nienawykła do 

zagrożeń, zanim zabrała się do działania, ofiary 
wirusa można było liczyć w setkach. Ale polityka 
pozostanie polityką, na to poradzić można w obec-
nej sytuacji niewiele. Największy wpływ mamy 
na to, w jaki sposób sami będziemy zachowywać 
się w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu. 
A zachowujemy się jak zbuntowane dwulatki, któ-
rym rodzice nie pozwolili iść do piaskownicy.

Nie rozumiem ogromu egoizmu, którym kierują się 
ludzie, niestosujący się do zaleceń w kwestii ogra-
niczenia kontaktów społecznych. Nie rozumiem 
poziomu głupoty tych, którzy uważają, że koronawi-
rus to taka grypa i nie ma się czym przejmować. Po 
prostu nie pojmuję, nie mieści mi się to w głowie.

Wczoraj wprowadzono w UK pierwsze prawdziwe 
restrykcje, bo do tej pory rząd grzecznie prosił 
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i patrzył, jak ludzie ignorują zalecenia. W swej naiwności spodziewałam 
się, że rano ulice będą puste, z kilkoma nieśmiałymi samochodami prze-
mykającymi się ukradkiem. Jakież było moje zdziwienie, gdy przemierza-
jąc trasę praca–dom, spotkałam się z praktycznie takim samym ruchem 
drogowym jak zazwyczaj, gdy zobaczyłam ludzi siedzących na ławkach, 
pchających się do autobusów czy spacerujących po chodnikach.

Należę do grupy pracowników, których rząd określa mianem kluczowych 
– pracuję w edukacji specjalnej i zajmuję się młodzieżą z autyzmem 
i Aspergerem. Nie mogę zostać w domu, przed ekranem komputera, bo 
mojej pracy nie da się świadczyć zdalnie. Nie mam więc tego szczęścia, 
jakie mają ci z Was, którzy mogą po prostu wykonać zalecenia i zostać 
w domu. Każdego dnia muszę wyjść na ulicę ze świadomością, że dzięki 
ogólnej panice i brakowi odpowiedzialności, brakuje nam środków 

ochronnych, żeli antybakteryjnych i innych podstawowych produk-
tów. Do tego rozglądam się dookoła i widzę, że jestem otoczona przez 
idiotów, którzy stoją w grupach, prawie ocierając się o siebie i nic sobie 
z tego nie robią. Bo przecież ich to nie spotka, to choroba starych ludzi. 
A starych ludzi wcale nie szkoda.

Tylko raz w ciągu dwunastu lat nie dostarczyłam do redakcji mojego 
comiesięcznego artykułu. Było to kilka lat temu, w czasie epidemii 
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świńskiej grypy, której przebieg był relatywnie podobny, chociaż nigdy 
nie osiągnął takiej skali, jakiej doświadczamy w przypadku Covid-19. Na 
początku występowały objawy grypy, następnie rozwijało się zapalenie 
płuc, które stanowiło główne zagrożenie w czasie zakażenia. I uwierzcie 
mi, że nie życzę tego nikomu, bo dokładnie pamiętam walkę o każdy 
oddech. Kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo nam wyobrażać sobie, że jesteśmy 
w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Dużo trudniej jest zrobić to wtedy, 
kiedy płuca instynktownie próbują zaczerpnąć powietrza, ale nie ma 
w nich dla niego miejsca, bo wypełniają się wydzieliną szybciej, niż jeste-
śmy w stanie ją usunąć, kaszląc. A i samo kasłanie jest tak intensywne, że 
powoduje ucisk wszystkich organów wewnętrznych. Nie można ani leżeć, 
ani siedzieć, ani stać. Żadna zmiana pozycji nie przynosi ulgi. A wtedy 
mieliśmy przynajmniej Tamiflu, który był względnie skuteczny, jeśli cho-
dzi o wirusową część zakażenia. Teraz nie mamy nic i pewnie przez jakiś 
czas sytuacja się nie zmieni.

Nie mam więc słów, którymi mogę opisać stopień bezradności w sto-
sunku do ludzkiej głupoty i egoizmu. Patrzę i oczom nie wierzę, próbuję 
zrozumieć, ale nie mieści mi się to w głowie. Cokolwiek powiem, to nie 
wystarczy – bo pochwalamy głupotę.

Więc ten jeden raz spróbuję nie trzymać fasonu i powiem:

Jeśli nie stosujesz się do zaleceń w czasie pandemii, jesteś kretynem, 
idiotą i najniższą formą życia. Jesteś egoistycznym śmieciem, który nie 
powinien mieć prawa korzystania z dorobku społecznego. Swoją igno-
rancją zabijasz ludzi. Nie, to nie metafora – zabijasz ich dosłownie, wła-
snymi rękoma. Twoja decyzja, Twoja odpowiedzialność. Za to powinieneś 
stanąć przed rodzinami tych, których Covid-19 zabił na całym świecie 
i spojrzeć im prosto w oczy. I taka powinna być dla Ciebie kara piekielna 
– patrzenie im w oczy i słuchanie ostatnich, charczących oddechów 
przez całą wieczność.

Zostań w domu, do cholery. 

Zostań w domu i nie zabijaj.
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W kwietniu, gdy mamy wiosnę – przynajmniej kalendarzową – i miejmy 
nadzieję, że tę faktyczną także, przychodzę do Was z tematem, który 
w kontekście produktywności uważam za po stokroć ważniejszy 
niż kwestię tego, którego narzędzia GTD używacie. Pogadajmy 
o żonglowaniu.

Sztuka żonglowaniaKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Sztuka żonglowania  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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A
Gotowość na brak gotowości
Bo widzicie, wiele mówi się dziś na temat negatywnych stron wielozada-
niowości. Multitasking utożsamiany jest z odmianą tego czy innego wirusa, 
przynależnego do grupy „wymówkozy”, a w promieniu kilku metrów obok 
ludzi, którzy dobrze się w tym nawale tematów i spraw odnajdują, zawsze 
znajdzie się ktoś, kto wie lepiej. Tymczasem takie, a nie inne mamy czasy 
i możemy oczywiście żyć od jednego wyjazdu w dzicz do kolejnego (za rok), 
a pomiędzy nimi odchodzić od zmysłów lub podejść do sprawy sprytniej.

Od ponad dwóch lat korzystam z kalendarza w taki sam sposób jak 
zapewne większość z Was, z jedną różnicą. Każdy dzień mam podzielony 
na bloki czasowe. Wstaję mniej więcej o tej samej godzinie (wcześnie rano), 
zatem blok „Poranek” trwa zazwyczaj do około 8:00. W tym czasie zajmuję 
się rutyną poranka, ale to temat na osobny tekst. W każdym razie robię to, 
co kocham i co pozwala mi stać się trochę kuloodpornym na resztę dnia. 
Drugi w kolejności jest blok „Praca”, który trwa od 6 do 8 godzin i w trakcie 
którego wykonuję rzeczy przynoszące dochód stały. Potem mamy okno na 
„Sport” (drugie w ciągu dnia, ponieważ poranek także zawiera zestaw ćwi-
czeń), a następnie blok „Mój Czas” – który zagospodarowuję wg uznania. 
Od godziny 21:00 mamy już „Wieczór” na domknięcie dnia. Pomiędzy każ-
dym z tych bloków mam zostawione 45 minut przerwy, gdyby coś poszło 
nie tak. Po co są mi te bloki?

Bo widzicie, dzięki nim każde kolejno wpisywane do kalendarza zadanie 
zostaje osadzone w którymś z nich. Widać więc jak na dłoni, czy poświę-
cam czas na odpowiednie rzeczy w tym momencie dnia, w którym chcę. 
Pozwala mi to łatwo decydować o eliminacji dodatkowych zobowiązań, 
jeśli te miałbym realizować w „Moim Czasie” lub o ich podjęciu i odpo-
wiednim wycenieniu, jeśli uznam, że są tego warte. Taka perspektywa 
wiele ułatwia. Ułatwia przede wszystkim mówienie „Nie”, gdy na przykład 
ktoś proponuje wideokonferencję w czasie, którego na pracę przeznaczyć 
nie planowałem. Oczywiście, zdarzają się wyjątki, ale coraz rzadziej i to 
– zamiast przynosić nie wiadomo jak skrajne konsekwencje – wiele razy 
przyniosło wręcz zyski. Okazuje się, że szanowanie własnego czasu nie 
tylko skutecznie sprzedaje, ale przede wszystkim daje przestrzeń na łapa-
nie oddechu każdego dnia, a nie od święta. A ja lubię, jak wiele się dzieje. 
Taką mam już przypadłość i po to właśnie staram się być zorganizowanym, 
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aby móc pozwolić sobie na elastyczność tam, gdzie warto i można powie-
dzieć „Nie” tym, którzy próbują wcisnąć mnie w ich – a nie w moje – ramy.

No dobra, a co z zadaniami, bo o nich miało być? Już do nich wracam. 
Większość z nas podchodzi do tematów listy zadań od złej strony. Zasta-
nawiamy się, co wpisać na listę, aby mieć te 100% pewności, że zdołamy to 
czy tamto zadanie wykonać. A wiecie dobrze, że i tak od czasu do czasu 
przychodzi taki dzień, że nie zdołamy. Albo pojawi się jakiś wirus, który 
sparaliżuje połowę tego świata i będzie miał gdzieś kolejność priorytetów 
na Waszej liście. Czy to nie przeczy idei bloków, o której pisałem wyżej? 
Bynajmniej, ponieważ zarówno ona, jak i sztuka żonglowania pozwalają 
spoglądać z boku na to, co świat nazywa „kryzysami”.

Żonglerka
Przeprowadzka, zarządzanie zespołem, wyjazd służbowy, przygotowania 
do triatlonu – to wszytko wymaga nie tylko zorganizowania i dobrego 
zarządzania czasem swoim i innych, ale przede wszystkim gotowości na 
zmianę. I tego absolutnie nikt nie chce nas dziś uczyć. Uczymy się zapi-
sywać, priorytetyzować, planować i analizować zadania według setek 
metodologii, a na końcu rozkładamy bezradnie ręce, gdy okazuje się, że 
zapisaliśmy je w złym miejscu, priorytet z niskiego nagle stał się wysoki, 
a na koniec tygodnia wykonaliśmy zaledwie 10% zakładanego celu. I co? 
I właśnie kompletnie nic, bo nikt nigdy nie da nam gwarancji, że jutro 
zacznie się tak, jak dziś.

Dlatego w całej produktywności lub po prostu ogarniętym życiu (o wiele 
bardziej wolę to określenie) idzie o jedno: o bycie gotowym na zmianę. 
O posiadanie listy tematów, które wymagają naszego udziału i które to 
zadania czy cele chcemy osiągnąć, ale głównie po to – by nie musieć o ich 
wykonaniu myśleć. By mieć je zapisane wstępnie na ten czy inny dzień 
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i być gotowym na to, aby wraz z rozwojem sytuacji w ciągu dnia umiejętnie 
nimi żonglować. Bo widzisz, jeśli wiesz, że dziś lepiej będzie wykonać to, 
a nie tamto (bo nagle wyskoczyłeś z biura dwie godziny wcześniej i masz 
po drodze), to może warto tamto przenieść np. na pojutrze, gdy akurat 
w „Twoim Czasie” widzisz się z Andrzejem, a pod drodze mijasz ulubioną 
kawiarnię, gdzie będzie pisało ci się lepiej.

To, co odkryłem przez ostatnie lata, to siła sprawnego żonglowania tema-
tami oraz świadomość tego, jak powinna być podzielona moja doba, abym 
nie wykończył się psychicznie i fizycznie. I wierzcie mi, że często słyszę 
o pracoholizmie, rzekomo zarywanych nocach i złowrogim braku 30 minut 

snu więcej, ale na koniec dnia czuję się OK z samym sobą i o wiele częściej 
ostatnimi czasy słyszę, że inni także czują się OK ze mną. Bo nic tak nie 
uwiera świata, jak tysiąc osób, z których każda siedzi na drzazdze, ale nie 
wstanie z krzesła, żeby sobie ulżyć, bo ktoś napisał, że lepiej na tym krze-
śle podskakiwać do mety.

Więc możecie zignorować ten tekst, jeśli wolicie życie bez kalendarzy 
i list zadań lub z listą, która musi się spełnić w 100% każdego dnia. Jeśli 
to Wam wychodzi i dzięki temu widzicie każdego dnia w lustrze banana 
– chylę czoła! U mnie cymes w tym, że ja lubię, gdy wiele się dzieje. Taką 
mam już przypadłość i choć wiele razy dostałem już niejedną piłeczką 
w głowę podczas tego całego żonglowania, to wolę tak, bo przynajmniej 
wiem, że czerwonymi boli najbardziej.
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Apple TV+ wystartowało już kilka miesięcy temu i pomimo tego, że 
wciąż nie jest potęgą, to zaczyna nabierać rozpędu. Powolnego, ale 
widać, że coś się tam dzieje. Zapowiada się również na to, że będzie 
jeszcze lepiej.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

The Banker |  Jan Urbanowicz

The Banker
Ocena iMagazine

FILM 223

https://youtu.be/J_-nk9-sMus
https://twitter.com/yasiek_
https://tv.apple.com/us/movie/the-banker/umc.cmc.2f8qhsa039voq5x0iwn1eixj1


Nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem 
usługi streamingowej Apple, kiedy wchodziła 
na rynek. Co tu dużo mówić, wyglądało to 
dość marnie, jeśli chodzi o katalog produkcji, 
a i same seriale, choć poprawne, nie zdobyły 
mojego serca. Na ten moment zaczyna to 
wyglądać coraz lepiej, a pewnie w przy-
szłości poprawi się przez wzgląd na kolejne 
sezony niektórych tytułów. Najbardziej cie-
kawi mnie, kiedy zaczniemy dostawać filmy, 
które będą produkowane przez Apple – tak 
jak to się dzieje od kilku lat np. w przypadku 
Netfliksa. Na szczęście mamy już przedsmak, 
ponieważ na platformie pojawił się nie-
dawno film „The Banker”, w którym główne 
role zagrali Samuel L. Jackson oraz Anthony 
Mackie i Nicholas Hoult.

Historia oparta na faktach, o tym, jak 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
w Stanach Zjednoczonych dwójka Afroame-
rykanów wzbogaciła się na handlu nieru-
chomościami w „białych dzielnicach”. Całość 
w późniejszym czasie bardzo przyczyniła się 
do zniesienia segregacji rasowej na rynku 
mieszkaniowym. Nie ma co ukrywać, że taki 
temat na film jest dość nośny, zwłaszcza 
w samych Stanach Zjednoczonych i w przy-
padku samego Apple, które bardzo pokazuje 
od wielu lat, że jest ponad podziałami i stoi 
za równością – notabene słusznie.
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Film ma nie tylko ciekawy temat, ale również bardzo dobrą obsadę 
i nie ma co ukrywać, że całość wypada zadowalająco. Sam bardzo lubię 
wszystkich trzech aktorów, którzy zagrali w filmie główne role i każdy 
z nich zagrał dokładnie na takim poziomie, jak tego oczekiwałem. Naj-
większą frajdę sprawił jak zwykle Samuel L. Jackson, który wprowadził 
do całości sporą dawkę humoru – nawet samym swoim, jak zwykle 
rozbrajającym, śmiechem. Anthony Mackie – na równi z Michaelem B. 
Jordanem – to jeden z ciekawszych afroamerykańskich aktorów młod-
szego pokolenia i zawsze chętnie sięgam po pozycje, w których mogę 
go obejrzeć.

Całość była dokładnie tym, czego się spodziewałem po produkcji Apple. 
Nakręcona bardzo dobrze wizualnie, z dość uniwersalną historią, napi-
saną tak, by trafiała niemal do każdego, zagrana na wysokim poziomie. 
Jednocześnie, tak jak myślałem, nie jest to film wyjątkowy. To taki ide-
alny przykład filmu na streaming. Pewnie gdybym zobaczył go w kinie, 
to nieco bym żałował poświęconego czasu, ale oglądanie z domowej 
kanapy dało mi sporo radości. Mimo tego, że temat jest dość ważny, to 
całość utrzymana jest momentami w dość lekkim tonie i daje nam to 
po prostu dobrą rozrywkę z morałem na sobotnie lub niedzielne popo-
łudnie. Trudno jest się tu do czegoś przyczepić, ale też nie za bardzo 
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jest co wychwalać. Mam po prostu wrażenie, że 
takich filmów było bardzo wiele. 

Cieszy mnie jednak fakt, że Apple zaczyna 
również tworzyć filmy na swoją platformę. 
Mam już lekki przesyt seriali i chętnie zobaczę 
jakąś dobrze napisaną historię, która będzie 
zamknięta w dwugodzinnym metrażu. Tak jest 
w przypadku „The Banker”. Nieco zabrakło mu 
świeżości, ale lekkości odmówić mu nie można.

Historia oparta na faktach, o tym, 

jak w latach sześćdziesiątych 
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Horror był do tej pory mocno pomijany w polskiej kinematografii. 
Można go zaliczyć do kina gatunkowego, które w głównym nurcie 
w zasadzie nie istnieje, a już o podgatunkach trudno cokolwiek 
powiedzieć. Pomimo takiego stanu rzeczy może być to szansa dla 
niektórych twórców, by wybić się ze swoimi pomysłami i nie zaginąć 
w nawale komedii romantycznych oraz innych mainstreamowych 
filmów. Taką szansę wykorzystał Bartosz M. Kowalski. 

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

W lesie dziś nie zaśnie nikt  |  Jan Urbanowicz

W lesie dziś nie 
zaśnie nikt

Ocena iMagazine

FILM 227
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Kilka lat temu opisywałem w iMagazine pełnometrażowy debiut tego 
reżysera „Plac zabaw”, który miałem okazję obejrzeć na jednej z edycji 
Warszawskiego Festiwalu Filmowego – dziś możecie go obejrzeć np. na 
Netfliksie. Już wtedy Kowalski zrobił na mnie duże wrażenie i nie mogłem 
się doczekać kolejnej produkcji tego reżysera. W 2020 roku się tego docze-
kałem i ku mojemu zdziwieniu tym razem twórca postanowił wziąć się za 
horror, a właściwie za slasher, który dumnie jest promowany jako „pierwszy 
polski slasher”. Oczywiście „W lesie dziś nie zaśnie nikt” nie jest pierwszym 
filmem tego gatunku, jaki powstał w Polsce, ale jednak żaden z powstałych 
wcześniej nie przebił się do masowej świadomości.

Najnowszy film Kowalskiego miał wejść do polskich kin 13 marca (w pią-
tek), jednak z uwagi na epidemię koronawirusa i zamknięcie kin premiera 
została odwołana. Zapewne długo byśmy jeszcze o tym tytule nie usłyszeli, 
gdyby nie to, że tydzień po planowanej premierze film niespodziewanie 
pojawił się na Netfliksie – dlatego, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to po 
lekturze tego tekstu właśnie tam powinniście się udać.

Zakładam jednak, że wielu osobom się on nie spodoba, przede wszystkim 
tym, którzy nie lubią lub nie są zaznajomieni z konwencją slasherów. Jeżeli 
jednak tego typu filmy są nam znane i je lubimy, to „W lesie dziś nie zaśnie 
nikt” może być dla nas idealną pozycją na wieczór, choć właściwie nie 
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znajdziemy tu niczego, czego nie widzieliśmy 
wcześniej. Twórcy zdecydowali się na zasto-
sowanie tu niemal wszystkich gatunkowych 
klisz, ale trudno powiedzieć, iż jest to wada. 
Tak naprawdę po kilkunastu minutach seansu 
możemy się dokładnie domyślić, kto i kiedy 
zginie, bo, w myśl „slasherowego dekalogu”, nie 
powinno się w filmie uprawiać seksu lub wracać 
po upuszczony telefon podczas ucieczki, bo 
może się to skończyć źle. To właśnie widoczne 
nawiązania do klasyków gatunku są największą 
siłą tego obrazu. Widać w nim miłość reżysera 
do obrazów z lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku.

Na wielką pochwałę zasługuje tu sama realiza-
cja i gra aktorska. Jak wspomniałem wcześniej, 
na pewno nie można obrazu Kowalskiego 
nazwać pierwszym polskim horrorem czy też 
slasherem, bo takie powstawały już wcześniej. 
Były to jednak filmy o bardzo niskich budże-
tach, wręcz filmy fanowskie, które nie miały 
czym do siebie zachęcić przeciętnego widza, 
a jedynie wielkich fanów gatunku. „W lesie dziś 
nie zaśnie nikt” jest inny, ponieważ realizacja 
stoi tu na bardzo wysokim poziomie. Pochwały 
należy zacząć od świetnych zdjęć Cezarego 
Stoleckiego, które momentami niewiele odstają 
od wielkich zachodnich produkcji. Co tu się 
dziwić, Stolecki był operatorem przy tak dużych 
tytułach, jak „Wataha” czy „1983”, więc miał 
gdzie nabierać doświadczenia. Podobnie jest 
od strony efektów czy charakteryzacji, które 
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wypadają bardzo naturalnie i cieszą oko. Jeżeli natomiast bardziej liczycie na 
wrażenia dźwiękowe, to może przypaść Wam do gustu ścieżka dźwiękowa, 
której twórcą jest Jimek. Co prawda jest ona momentami dość nierówna, ale 
moim absolutnym faworytem jest utwór na napisach końcowych.

Aktorsko również „W lesie dziś nie zaśnie nikt” wypada niespodziewanie 
dobrze. Niespodziewanie, bo w zasadzie nie ujrzymy w filmie głośniejszych 
nazwisk, poza gościnnymi występami i grającą główną rolę młodą Julią Wie-
niawą. Sam osobiście nie widziałem jej w żadnej innej produkcji, ale dotarły 
do mnie nie do końca dobre opinie o tej młodej aktorce i piosenkarce – jak 
się okazało podczas seansu, bezpodstawne. 

Odnoszę wrażenie, że w dłuższej perspektywie może to być bardzo ważny 
film dla polskiego kina gatunkowego. Pokazuje on bowiem, że można je two-
rzyć w sposób świadomy, ale jednocześnie bawić się konwencją i kierować 
obraz do masowego odbiorcy, a nie tylko niszowych fanów. Dochodzi do tego 
jeszcze fakt, że jako pierwszy polski film „W lesie dziś nie zaśnie nikt” osta-
tecznie nie pojawił się w kinach i wszedł od razu na platformę streamingową. 
Zobaczymy, jak to się przełoży na inne tytuły. Ostatecznie powinno to temu 
filmowi wyjść na plus, bo większe były szanse, że wiele osób zobaczy go na 
Netfliksie, niż że wszyscy szturmem uderzą do kin.
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Premiery streamingowe 
kwiecień 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe kwiecień 2020  |  Jan Urbanowicz

Rodzina Addamsów 1 i 2 
Coś z klasyki czarnych komedii z elementami grozy. 
Nie ma chyba popularniejszej rodziny w horrorach 
niż rodzina Addamsów. Pomimo tego, że chyba każdy 
doskonale kojarzy oba filmy, to są to jednak pozycje, 
do których warto wracać. Mnie one zawsze poprawiają 
humor i uwielbiam obie części.

Premiera: 01.04               

Mamma Mia! Here we go again
Kontynuacja znanego musicalowego przeboju. Tym 
razem, poza dalszym ciągiem losów bohaterów 
znanych nam z pierwszej części, poznajemy historię, 
która miała miejsce na długo przed tą, którą 
mogliśmy zobaczyć w poprzednim filmie. Dowiemy 
się, jak doszło do tego, że Donna nie była pewna, kto 
dokładnie jest ojcem jej córki.

Premiera: 27.04        
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Seberg 
Film biograficzny o Jean Seberg, z Kristen Stewart 
w roli tytułowej. Historia skupia się na momencie, 
w którym młoda aktorka angażuje się w ruch na 
rzecz praw obywatelskich. Wtedy zaczyna się 
nią interesować FBI. Jeden z ciekawszych filmów 
zeszłego roku, który niestety ominął polską 
dystrybucję. Warto nadrobić!

Premiera: 15.04         

The Bloodshot
Pomimo tego, że ten film zaliczył dość 
mocną klapę, a później zaczęła się akcja 
z koronawirusem i zszedł dość szybko z kin, to 
można go obejrzeć w domu. Co prawda trzeba 
za niego zapłacić, ale myślę, że fani Vina Diesla 
są skłonni ponieść taką cenę. Sam jestem 
ciekaw tej historii o zmodyfikowany byłym 
żołnierzu. Film powstał na bazie komiksu pod 
tym samym tytułem.

Premiera: 01.04      
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Przyznam Wam się do czegoś – ten czas był dla mnie bardzo ciężki. 
Źle znoszę ten cały szum informacyjny, te wszystkie posty, fake newsy 
i ogólne pompowanie paniki przez światowe media. Co miałem zrobić? 
Zabunkrowałem się w domu, zmuszając się tym samym chyba pierwszy 
raz w życiu do bycia samemu ze sobą 24/7.

Terapeutyczna rola muzyki  |  Maciej Szamowski

Terapeutyczna 
rola muzyki
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Czy to proste? Zupełnie nie, mimo iż zawsze uważałem, że lubię być sam 
i raczej jestem samotnikiem. To jednak brak możliwości wyjścia do zna-
jomych i ten strach, który nam towarzyszy, sprawia, że przesiadywanie 
w domu nabiera zupełnie innego wymiaru i nie jest już tak przyjemne, 
jak kiedyś. Jak widać – jeśli ktoś cię do czegoś zmusza, to niekoniecznie 
za tym przepadasz.

Pojawił się też kolejny problem – co zrobić, gdy umyślnie wyciąłem się 
z internetu, zrezygnowałem z radia, tv, prasy – ponieważ nie chcę czytać 
kolejnych odkrywczych newsów? Wybrałem rozwiązania bezpieczne: 
filmy, seriale, gry, no i muzykę. Pytanie tylko: Co może taka muzyka zrobić, 
w jaki sposób może nam w tak ciężkich sytuacjach pomóc?

Mnie pomaga przede wszystkim wyciszyć się i oczyścić moją głowę 
z niepotrzebnych myśli i analiz, tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, 
ale i na świecie. 

Okazało się, że sięgnąłem do piosenek starych, których dawno już nie słu-
chałem, o których pozornie zapomniałem, w końcu nie słuchałem ich nie-
rzadko od kilku ładnych lat, a tu proszę – jak trwoga, to do Boga.

I tak siedzę sobie w domu na home office i słucham całymi dniami muzyki, 
o której wydawałoby się – zapomniałem. Oglądam wykonania na żywo, 
koncerty, teledyski i tak myślę, że bez tej muzyki byłoby zdecydowanie 
trudniej – to po prostu idealny sposób na wyluzowanie się. Oczywiście 
można zawsze wypić pół litra wódki, ale to w końcu się skończy i co dalej?

Ja wybieram muzykę i tego Wam również życzę – żebyście mieli coś, co 
pozwala Wam się odstresować, może to być film, może to być gra, ale 
warto mieć tę jedną rzecz, 
która pozwoli Wam osiągnąć 
ten złoty środek i poczuć się 
bezpiecznie i spokojnie.

Tego życzę tak naprawdę 
nam wszystkim.
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Ciasteczka z jabłkiem 
i żurawinąMAŁGORZATA ŁADA

Ciasteczka z jabłkiem i żurawiną  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 2 jajka
• 0,5 szklanki cukru 
• cukier wani-

liowy lub esencja 
waniliowa

• 100 g masła
• 300 g mąki
• 1,5 łyżeczki proszku 

do pieczenia
• 2 duże, deserowe 

jabłka
• duża garść suszonej 

żurawiny lub ew. 
rodzynek

• 1/2 łyżeczki 
sproszkowanego 
cynamonu 

• cukier puder do 
posypania

Masło delikatnie rozpuszczamy i w wysokiej temperaturze 
i pozostawiamy do przestygnięcia. Jajka ubijamy z cukrem, gdy 
już będą pulchne, dodajemy cukier puder, jeszcze chwilę ubi-
jamy. Następnie dodajemy roztopione masło i dalej ubijamy na 
pulchną masę.

Gdy masa już będzie wystarczająco pulchna, dodajemy około 
1/3 przesianej mąki, proszek do pieczenia i delikatnie mie-
szamy mikserem. Gdy już zgęstnieje, dalej wyrabiamy delikat-
nie łyżką, powoli dodając resztę mąki. 

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w drobne 
kawałki, mieszamy z żurawiną i cynamonem i dodajemy do 
ciasta. Z ciasta formujemy nieduże ciasteczka i układamy je na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°C i pieczemy przez ok. 
20–25 min, aż się ładnie zarumienią.

Upieczone posypujemy cukrem pudrem.
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