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Słuchawki z serii QuietPoint® to odpowiedź na potrzeby wymagających 
miłośników muzyki, którzy nie chcą rezygnować z pięknego dźwięku 
nawet w ekstremalnie głośnym otoczeniu – w samolocie, w biurze lub 
w centrum miasta. Zaawansowane układy ANC, od aktywnej redukcji 
hałasu w modelach ATH-ANC100BT, ANC500BT i ANC700BT, aż do 
cyfrowej wersji hybrydowej w referencyjnych słuchawkach ATH-ANC900BT, 
pozwalają słuchać muzyki, oglądać filmy i prowadzić rozmowy telefoniczne 
bez utraty dźwiękowych detali.

Otocz się swoją muzyką.
Wyłącz hałas

www.tophifi.pl

Salony firmowe Audio-Technica

ATH-ANC100BT

ATH-ANC500BT

ATH-ANC700BT

ATH-ANC900BT

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow.html?%20utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=200429&utm_content=img-lp-full-page-sluchawki-anc&utm_term=tophifi
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Wreszcie się udało i mamy specjalnie dla Was 
wszystkie nowości Apple, jakie pojawiły się 
w ostatnim czasie. Niewątpliwym hitem będzie 
zaprezentowany iPhone SE. Cena i podzespoły 
z modelu iPhone 11 rekompensują „stary” design. 
Jednak trzeba pamiętać, że to jest produkt dla 
specyficznej grupy użytkowników, dla których 
nie jest najważniejszy FaceID i duży ekran. Mamy 
też najnowszego iPada Pro wyposażonego 
w radar LiDAR wraz z Magic Keyboard. Na deser 
najnowszy Mac mini. O MacBooku Air przeczyta-
cie w najbliższym czasie na naszej stronie www.

Ale nowości Apple to oczywiście nie jedyny 
temat, który poruszamy. W numerze znajdzie-
cie też dużo materiałów o supersamochodach, 
audio, akcesoriach i programach.

Polecam też nasze kolejne wydanie specjalne 
– iMag HomeCinema. Kompendium wiedzy 
o kinie domowym. Przegląd aktualnych telewi-
zorów, soundbarów i serwisów VOD.

Majowy iMagazine wraz z iMag HomeCinema 
to jest idealny zestaw na majówkę! 

Zapraszamy do lektury.  Dominik Łada
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.
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Dziury w Mail dla iOS 
potencjalnie pozwalają 
hackerom na całkowity 
dostęp do danych 
iPhone’a i iPada

Czytaj dalej....

iMag HomeCinema 2/2020

Czytaj dalej....

Apple wydało oświadczenie 
ws. najnowszych dziur   
w Mail dla iOS 

Czytaj dalej....

Aktualności
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Uaktualnienie 
uzupełniające macOS  
Catalina 10.15.4

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 13.4.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 
13.4.1

Czytaj dalej....
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Właściciele wielopokojowych mieszkań lub domów jednorodzinnych 
często mają problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej lub 
ze zbyt długim buforowaniem. Jeśli sieć WiFi nie dociera do niektórych 
pomieszczeń lub jest za słaba, żeby sprawnie transmitować dane, rozwią-
zaniem problemu może być najnowszy w portfolio TP-Link mesh z obsługą 
technologii WiFi 6 - Deco X60.

Podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, model X60 pozwala na 
zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym 
domu. Jednym z jego największych atutów jest obsługa standardu WiFi 6, 
dzięki której nowy model zapewni niespotykane do tej pory prędkości, 
zasięg, pojemość i stabilność transmisji.  

System Deco X60 zapewnia zawrotne prędkości sięgające łącznie aż do 
3000 Mb/s: do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz. 

TP-Link przedstawia 
pierwszy system WiFi Mesh 
w standardzie WiFi 6

AKTUALNOŚCI 15



Model  oferuje WiFi w standardzie 802.11ax i sześć jednoczesnych strumieni 
danych, co przekłada się na niezwykłą przepustowość i pojemność sieci. 
W praktyce oznacza to, że można połączyć bezprzewodowo nawet ponad 
100 urządzeń i swobodnie grać bez opóźnień w przesyle lub oglądać filmy 
w świetnej jakości 8K, ciesząc się nieskazitelnością obrazu i dźwięku nawet 
wtedy, gdy w tym samym czasie pozostali domownicy generują na swoich 
urządzeniach intensywny ruch danych. 

W najnowszym meshu od TP-Link zastoso-
wano także technologie  OFDMA oraz MU-
-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje 
zwiększoną wydajność i możliwość transmisji 
danych do jeszcze większej liczby urządzeń 
w tym samym czasie. Z kolei zastosowanie 
technologii Beamforming i kolorowania BSS 
pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu 
i stabilności połączeń WiFi, redukując zakłó-
cenia sygnału generowane na przykład przez 
sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsied-
nich mieszkaniach.  Za podłączenie urządzeń 
kablowych odpowiadają dwa gigabitowe porty 
Ethernet w każdej jednostce Deco.

Współpracujące ze sobą routery Deco X60 tworzą jednolitą sieć WiFi, 
dlatego podczas przemieszczania się po domu twój smartfon lub tablet 
zawsze połączy się z tym routerem, który oferuje najlepsze połączenie - 
bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości. Dzięki 
zastosowaniu protokołów roamingowych  802.11k/v/r połączenie kilku 
jednostek Deco X60 tworzy bardzo wydajną sieć bezprzewodową nawet 
w wielopiętrowym budynku. W razie potrzeby system można rozbudowy-
wać o kolejne urządzenia. 

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-
-Link HomeCare, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych 
funkcji i pozwalają użytkownikowi stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową 
dostosowaną do swoich potrzeb.  Dzięki rozbudowanym funkcjom kontroli 
rodzicielskiej zagwarantowanie bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom 
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Internetu nigdy nie było tak proste. Każdy domownik  (a także gość) może 
posiadać osobny profil z ustalonymi limitami czasowymi oraz założonymi fil-
trami, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. 
Deco X60 wyposażono także w antywirusa oraz QoS (Quality of Service), aby 
korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X60 są banalnie proste. Wystarczy zainsta-
lować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android 
i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie 
smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do 
instalacji urządzeń. Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi 
modelami Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa.

Urządzenia Deco X60 są już dostępne w sprzedaży w zestawach po 3 sztuki. 
W najbliższych miesiącach pojawią się również zestawy obejmujące jedno lub 
dwa urządzenia.  Nowy model został objęty 3-letnią gwarancją producenta.

Więcej informacji na temat Deco X60 dostępnych jest na stronie 
internetowej.
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Porsche stworzyło PCCM 
z CarPlay dla klasycznych 
modeli Porsche

Czytaj dalej....

Apple Music od dziś na 
telewizorach Samsung 
Smart TV

Czytaj dalej....

Netflix z rekordowym przy-
rostem abonentów

Czytaj dalej....
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Apple rozwijać będzie 
swoją ofertę słuchawek, 
ale to jeszcze nie koniec 
marki Beats

Czytaj dalej....

Disney+ już z 50 milionami 
subskrybentów

Czytaj dalej....

Informacja o AirTag 
pojawiła się na filmie Apple 
– mogą zadebiutować lada 
moment

Czytaj dalej....
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JBL Live 300 TWS to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe True Wire-
less z technologią Smart Ambient i Bluetooth 5.0

Słuchawki JBL Live 300 TWS pozwalają być zawsze połączonym 
z muzyką, nie tracąc kontaktu z otaczającym światem. Bezprzewodowe 
połączenie zapewnia maksymalną swobodę oraz unikalne brzmienie 
JBL. Muzyki można słuchać z funkcją kontroli dźwięków, zachowując 
świadomość otoczenia dzięki funkcji Ambient Aware lub korzystając 
z TalkThru, aby rozmawiać z osobami w otoczeniu, bez zdejmowania słu-
chawek. Asystent głosowy, odbieranie połączeń telefonicznych, regulacja 
głośności i kontrola dźwięków są obsługiwane dotykowo i zwiększają 
wygodę użytkowania. Funkcja szybkiego ładowania pozwala wzno-
wić odsłuch w krótkim czasie. Szeroki wybór kolorów pozwala znaleźć 
model idealny. To kompaktowy rozmiar, lecz wielka moc!

Słuchawki JBL Live 300 TWS, choć niewielkich rozmiarów, dostarczają 
potężne brzmienie audio, jakiego oczekuje się od JBL. Dzięki tech-
nologiom Ambient Aware i TalkThru można kontrolować otoczenie. 

JBL Live 300 TWS
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Natychmiast przejść od maksymalnej 
immersji w muzyce do koncentracji na 
otoczeniu dzięki Ambient Aware oraz roz-
mawiać z osobami w otoczeniu bez zdejmo-
wania słuchawek dzięki TalkThru. Wystarczy 
przeciągnąć palcem po słuchawce, aby je 
aktywować.

Słuchawki JBL Live 300 TWS są całkowicie 
bezprzewodowe. Niezależnie od tego, gdzie 
znajduje się użytkownik i co robi, muzykę 
może zabrać ze sobą i zachować łączność, 
korzystając z doskonałych połączeń ste-
reo bez dźwięków z otoczenia. To również 
całkowita swoboda odbierania połączeń 
telefonicznych bez zakłóceń, dzięki łatwo 
dostępnemu sterowaniu dotykowemu.

Błyskawiczny dostęp do asystenta głoso-
wego zapewnia komfort aplikacji Google 
Assistant i Amazon Alexa, jeszcze bar-
dziej ułatwiając dostęp do tego, co jest 
potrzebne. Wybierz swój model z aplikacją 
My JBL Headphones i gotowe. Wystarczy 
przeciągnąć palcem po słuchawkach, aby je 
aktywować.

Spersonalizuj swoje wrażenia odsłuchu, gdyż 
to słuchawki powinny pasować do użytkow-
nika, a nie na odwrót. Słuchawki JBL LIVE 
300 TWS pozwalają dostosować preferencje 
brzmienia dzięki equalizerowi dostępnemu 
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w bezpłatnej aplikacji My JBL Headpho-
nes. Wybieraj spośród gotowych trybów 
dźwięku lub stwórz swój własny.

Nie rozstawaj się z muzyką. Słuchawki JBL 
Live 300 TWS zapewniają sześć godzin 
ciągłego odtwarzania muzyki dzięki wbu-
dowanemu akumulatorowi. Dodatkowo 
etui ładujące pozwala uzyskać dodatkowe 
14 godzin odsłuchu. Po upływie 10 minut 
otrzymasz kolejną godzinę z muzyką. 
Komfortowe i bezpieczne dopasowanie 
dzięki wkładkom dokanałowym w trzech 
rozmiarach i wkładkom stabilizującym 
w czterech rozmiarach umożliwia słucha-
nie muzyki cały dzień w całkowitym kom-
forcie. JBL Live 300 TWS są też odporne na 
pot i wodę dzięki ochronie w stopniu IPX5. 

Specyfikacja techniczna:
Rozmiar przetwornika: 5,8 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Efektywność: 95 dB SPL dla 1 kHz/1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 110 dB
Czułość mikrofonu: -24 dBV dla 1 kHz/Pa
Impedancja: 16 Ω
Moc nadawania Bluetooth: 11 dBm
Modulacja nadawania Bluetooth: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK
Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Wersja Bluetooth: 5.0
Typ akumulatora w słuchawkach: Akumulator 
litowo-jonowy (60 mAh / 3,7 V DC)
Typ akumulatora w etui ładującym: Akumulator 
litowo-jonowy (450 mAh / 3,7 V DC)
Czas ładowania (słuchawki i etui ładujące): < 2 h 
od pełnego rozładowania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 
Bluetooth: 6 h na słuchawkach; 14 h z etui 
ładującym.
Masa: 65,7 g
Sugerowana cena detaliczna: 639 zł
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MacLife planuje 40 ser-
wisów naprawiających 
sprzęt Apple w całej Polsce 
[wywiad]

Czytaj dalej....

Przyłbice prosto z Cupertino

Czytaj dalej....

Sign in with Apple – zaczyna 
się upowszechniać

Czytaj dalej....
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Apple pozwoliło Amazonowi 
i innym aplikacjom wideo 
obchodzić mikropłatności   
w AppStore

Czytaj dalej....

Cykl życia produktów 
ulegnie zmianie? To może 
być jedna z lepszych 
rzeczy, która czeka nas po 
COVID-19

Czytaj dalej....

Apple Music próbuje 
przeciwdziałać negatywnym 
skutkom kwarantanny

Czytaj dalej....
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Google Meet za dar-
mo dla wszystkich od 
przyszłego miesiąca

Czytaj dalej....

Nowy 23-calowy iMac na  
horyzoncie

Czytaj dalej....

Seminarium online 
dotyczące Dostępności, 
czyli najważniejszy test 
przed WWDC 2020

Czytaj dalej....
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Zaprezentowany na targach IFA 2019 w Berlinie soundbar TCL RAY-DANZ 
właśnie trafia na sklepowe półki. To 3.1-kanałowy soundbar ze wspar-
ciem Dolby Atmos. System ma zapewniać najwyższej jakości domowe 
audio z ekspansywną sceną dźwiękową. TCL konsekwentnie rozwija 
swoją ofertę soundbarów na naszym rynku.

Listwy dźwiękowe zdobywają coraz większą popularność. Są mile 
widziane przez konsumentów, u których nie ma warunków lub chęci 
na rozbudowany system audio z wieloma głośnikami. Wiele produktów 
typu soundbar to jednak kompromis, jeśli chodzi o scenę dźwiękową. 
Konstrukcja soundbara TCL RAY-DANZ ma zapewniać znacznie lepsze 
doznania dźwiękowe. Dźwięk z dwóch głośników jest „wystrzeliwany” 
na boki i odbijany od odbłyśników z każdej strony. Dzięki temu tworzy 
się naturalny pogłos i znacznie szersza scena dźwiękowa. Trzeci gło-
śnik – centralny – ma zapewniać krystalicznie czyste dialogi podczas 

TCL wprowadza na rynek nowy 
wysokiej jakości 3.1-kanałowy 
soundbar Dolby Atmos
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Dźwięk Dolby Atmos jest otrzymywany wirtualnie, ale 

użytkownicy są w stanie usłyszeć realny dźwięk przestrzenny.

filmowych seansów. Dźwięk Dolby Atmos jest otrzymywany wirtualnie, 
ale użytkownicy są w stanie usłyszeć realny dźwięk przestrzenny. Dopeł-
nieniem całej konstrukcji jest subwoofer dający naprawdę mocny bas. 
Moc RMS soundbara to 540 W.

TCL intensyfikuje swoje działania w obszarze produktów audio. Wprowa-
dza na rynek liczne słuchawki. Na polskim rynku dostępne są już cztery 
inne soundbary w atrakcyjnych cenach – dwa z bezprzewodowym sub-
wooferem, a dwa oferujące dźwięk stereo. To modele TS7010, TS5010, 
TS5000 i TS7000. Ich ceny zaczynają się od 449 zł.
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Sonos uruchomiła nową usługę streamingu radia o nazwie Sonos Radio. 
Serwis jest darmowy i dostępny wyłącznie dla właścicieli systemów Sonos. 
Sonos Radio ułatwia słuchanie ponad 60 000 stacji radiowych z całego 
globu. Użytkownicy usługi otrzymają również dostęp do oryginalnych tre-
ści od Sonos tworzonych we współpracy z artystami ze świata muzyki. 

Streaming stacji radiowych z całego świata 
Sonos Radio łączy w jednym miejscu takie usługi radiowe jak TuneIn czy 
iHeart Radio i jest dopełnieniem ponad 100 serwisów streamingowych 
dostępnych na platformie Sonos. Użytkownicy mogą słuchać muzyki, 
relacji sportowych, wiadomości oraz innych audycji zarówno w lokalnych 
stacjach radiowych wyselekcjonowanych w oparciu o kod pocztowy, jak 
i w wybranych rozgłośniach z całego świata. Usługa będzie regularnie roz-
szerzana o nowych partnerów i nadawców. 

Sonos Radio – nowa usługa 
streamingu radia od Sonos 
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W erze streamingu radio przechodzi ewolucję, dopeł-
niając ofertę usług z treściami na żądanie i podcastami. 
Według statystyk, ponad połowa czasu spędzanego 
z urządzeniami Sonos przeznaczana jest na słuchanie 
ulubionych stacji radiowych i DJ-ów. 

– Zawsze staraliśmy się ułatwić naszym użytkownikom 
odkrywanie zalet serwisów streamingowych. Tworzymy 
produkty premium o nie tylko świetnym brzmieniu, ale 
dające również wolność w wyborze usług – tłumaczy 
Patrick Spence, dyrektor generalny Sonos. – Sonos 
Radio w prosty i elegancki sposób łączy strumieniowa-

nie stacji radiowych z dostępem do oryginalnych, wyselekcjonowanych tre-
ści. To jednak dopiero początek. Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które 
zapewnią użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenia i dadzą naszym 
partnerom szansę na wyróżnienie swoich najlepszych materiałów. 

Oryginalne treści Sonos: nowe odkrycia 
muzyczne i współpraca z artystami 
W ramach nowej usługi, Sonos przygotował własne, oryginalne treści. 

Sztandarowym projektem jest stacja Sonos Sound System, prowadzona 
bezpośrednio przez zespół Sonos. Nagrania odbywają się w nowym studio 
radiowym zlokalizowanym we flagowym salonie marki w Nowym Jorku. Słu-
chacze stacji będą mogli cieszyć się znaną – czasami odkrywaną na nowo 
– muzyką oraz poznawać utwory słyszane po raz pierwszy. Nie zabraknie 
relacji zza kulis oraz gości specjalnych, takich jak: Angel Olsen, JPEGMA-
FIA, Phoebe Bridgers, Jeff Parker (Tortoise), Vagabon i innych. Co środę 
nadawane będą audycje przygotowywane bezpośrednio przez artystów. 
60-minutowy program będzie wypełniony muzyką oraz komentarzami 
o inspirujących twórcach. W trakcie audycji będą się też odbywały premiery 
nowych utworów – również tych autorstwa samych prowadzących. 

W Sonos Radio znajdą się też osobne stacje z muzyką dobraną przez 
koneserów, DJ-ów i artystów. Swoimi inspiracjami i ulubionymi utworami 
podzieli się m.in. Thom Yorke – lider grupy Radiohead. Jego stacja nosi 
nazwę In the absence thereof... 

Sonos Radio w prosty 

i elegancki sposób łączy 

strumieniowanie stacji 

radiowych z dostępem do 

oryginalnych, wyselekcjo-

nowanych treści. 
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– Poznacie tu w nowej formie mój nawyk tworzenia kompilacji i kata-
logów swoich niedawnych odkryć. Tego, co mnie fascynuje, porusza, 
pochłania, rzuca mi wyzwanie, otwiera nowe drzwi lub przypomina 
o tym, o czym mogłem zapomnieć. Usłyszycie tu zarówno rzeczy nie-
zwykle złożone, jak i subtelnie proste. Gwałtowne, śmieszne, niepoukła-
dane, lekkie oraz ciężkie. Po prostu wszystko, co ostatnio wpadło mi 
w ucho. Mogą to być zarówno klasyki, odkryte na nowo starsze kawałki, 
jak i świeże odkrycia. Mam nadzieję, że moja stacja zapewni przyjemną 
odskocznię w tym okresie, kiedy wszyscy spędzamy dużo czasu za 
zamkniętymi drzwiami naszych domów. Być może dzięki temu ściany tak 
szybko nas nie przytłoczą – mówi Thom Yorke, zdradzając więcej szczegó-
łów na temat swojej stacji. 

W najbliższych tygodniach wystartują kolejne stacje tworzone przez arty-
stów – prowadzona przez Brittany Howard z zespołu Alabama Snakes, 
Davida Byrne’a znanego z Talking Heads oraz autorstwa wytwórni Third 
Man Records. Nowe stacje twórców będą regularnie dodawane do Sonos 
Radio. Zarówno Sonos Sound System, jak i selekcje artystów nie będą prze-
rywane reklamami. 

Kolejnym elementem usługi są Sonos Stations, czyli ponad 30 stacji radio-
wych, inspirowanych ulubionymi gatunkami muzycznymi użytkowników 
Sonos. To zaskakujący miks muzyki wyselekcjonowanej przez Sonos, 

AKTUALNOŚCI 30



dostępnej między innymi w ramach takich stacji jak: Concert Hall, Country 
Outlaws, Hip Hop Archive czy Kids Rock. 

Przy projektowaniu Sonos Radio stworzono specjalny zestaw narzędzi do 
tworzenia audycji i selekcji treści dla Sonos Stations. Gwarantują one regu-
larnie aktualizowany miks nowej, ręcznie dobranej muzyki. Sonos nawiązał 
również współpracę z firmą Super Hi-Fi. Oparte na sztucznej inteligencji 
rozwiązania firmy zapewniają wyrównywanie głośności oraz miksowanie 
utworów i komentarzy głosowych. 

Sonos Radio już dostępne 
Usługę można znaleźć w menu aplikacji Sonos po zainstalowaniu aktualizacji. 

Funkcja streamingu stacji radiowych z całego świata w ramach Sonos Radio 
jest dostępna globalnie, w tym w Polsce. Oryginalne stacje radiowe Sonos 
(Sonos Sound System, stacje artystów oraz Sonos Stations) będą dostępne 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Austra-
lii. Dostępność tych stacji będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejne kraje.

Dystrybutorem marki Sonos w Polsce jest firma Horn.
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Xcode na iPadOS już podc-
zas tegorocznego WWDC?

Czytaj dalej....

Aplikacja Kwarantanna 
Domowa obowiązkowa – 
na ile jest bezpieczna dla 
naszej prywatności?

Czytaj dalej....

Nowa plakietka „Works with 
Apple Health”

Czytaj dalej....
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Świetna wizualizacja 
iPhone’a 12 Pro Max

Czytaj dalej....

Blackmagic eGPU Pro wyco-
fany ze sprzedaży w USA  
i są też nowe akcesoria dla 
Maca Pro

Czytaj dalej....

Nowe słuchawki AirPods 
pojawią się prawdopodob-
nie w maju

Czytaj dalej....
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Apple zysk ze sprzedaży 
urządzeń (PRODUCT) 
RED przekaże na walkę 
z koronawirusem

Czytaj dalej....

Apple Music przez 
przeglądarkę już w pełnej 
wersji

Czytaj dalej....

Najtańszy produkt Apple? 
Wymienny zestaw gumek 
do AirPods Pro dostępny 
w Apple Online Store

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Możecie już zamówić 
komplety kółek oraz 
nóżek do Maca Pro

Czytaj dalej....

Aplikacje śledzące kontakty 
międzyludzkie muszą być 
zgodne z wytycznymi UE

Czytaj dalej....

Apple i Google wprowadzą 
protokół, który pozwo-
li na szybką weryfikację 
spotkań użytkowników 
smartfonów w związku 
z koronawirusem

Czytaj dalej....
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Wybrane produkcje Apple 
TV+ za darmo

Czytaj dalej....

Facebook z poziomu Apple 
Watch, czyli debiut „Kit”

Czytaj dalej....

Apple udostępniło 
narzędzie do monitoro-
wania trendów w prze-
mieszczaniu się

Czytaj dalej....
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Amerykańska 
młodzież wybiera 
iPhone’y

Czytaj dalej....

Przed nami premiery: 
iPhone’ów 5G, małego 
HomePoda i lokalizatora 
AirTag

Czytaj dalej....
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w w w.tp-l ink .com.pl 

Elektroniczna niania Psoty pod kontrolą

Monitoring

Bezpiecznie, 
inteligentnie, prosto.
To, co najważniejsze, zawsze pod kontrolą

Tapo C100 
Kamera WiFi Full HD

Tapo C200  
Obrotowa kamera 

WiFi Full HD

http://tp-link.com.pl


Jak może wiesz, iPad już od ponad ośmiu lat jest moim głównym 
komputerem do pracy. Zacząłem w kwietniu 2012 r. z iPadem 3. 
Teraz, w roku 2020, mam iPada Pro i akurat na tę rocznicę firma 
Apple zrobiła mi piękny prezent, dostarczając przed czasem 
najnowszą klawiaturę Magic Keyboard. 

Magiczne przejście na #iPadOnly 
dzięki klawiaturze, którą iPad 
wraca do korzeni!MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Magiczne przejście na #iPadOnly dzięki klawiaturze, którą iPad wraca do korzeni!  |  Michał Śliwiński
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Prezent oczywiście sprawiłem sobie sam i to aż za półtora tysiąca, więc 
może pojawić się pytanie, czy było warto? Właśnie o tym będę pisał dzi-
siaj z punktu widzenia osoby, dla której iPad jest najważniejszym kom-
puterem do pracy.

Dużo piszę, więc klawiatura jest dla mnie 
kluczowa
W jednym z poprzednich numerów iMagazine, w którym mogliście zoba-
czyć zdjęcia mojej Smart Keyboard Folio, widać było, jak bardzo jest już 
zużyta. Wszystko dlatego, że piszę na iPadzie po kilka godzin dziennie za 
pomocą różnych aplikacji.
• Projekty i zadania, a także dłuższe komentarze dla mojego zespołu 

opracowuję w Nozbe Teams.
• Sugestie zmian i usprawnień tejże aplikacji opisuję w formie doku-

mentów w Dropbox Paper.
• Wewnętrzne pogaduszki w naszej firmie odbywają się na Slacku.
• Artykuły do iMagazine, na blog oraz pierwszy szkic książki „No Office” 

piszę w iA Writer. Na pisaniu w tej aplikacji spędzam chyba najwięcej 
czasu. Uwielbiam dostępny w niej tryb focus mode.

• Struktury tekstów opracowuję za pomocą map myśli w Mind Node.
• Dziennik i luźne przemyślenia notuję w Ulysses.
• Plan dnia spisuję na bieżąco za pomocą Shortcuts spiętym z aplikacją Bear.
• Kod (np. stron internetowych) poprawiam za pomocą Textastic.
• Nowe wersje kodu i tekstów wysyłam do GitHuba poprzez Working Copy.

Do tego wszystkiego dobra klawiatura jest niezbędna. Magic Keyboard 
spełnia to zadanie wyśmienicie. Ma również fajny „klik” i przyjemnie się 
na niej pisze, a oprócz tego oferuje kilka dodatkowych usprawnień.

Trackpad jest dla mnie odkryciem. Do nawiga-
cji i edycji
Wsparcie dla gładzika jest nowe w iOS 13 i do tej pory tak często z niego 
nie korzystałem. Ale teraz, mając Magic Keyboard i ten całkiem szeroki 
Trackpad między rękami, aż trudno z niego nie korzystać.

Szczególnie często używam gestu trzech palców w górę. Wtedy albo 
przytrzymuję palce dłużej, aby wybrać inną aplikację z expose, albo 
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robię szybki gest w górę i wychodzę z aplikacji do 
głównego ekranu iPada.

Trackpad przydaje się przy edycji tekstu. Kursorem 
dużo precyzyjniej niż grubym palcem mogę naje-
chać na miejsce, które chcę poprawić. Superwy-
godne! Ponadto, kiedy kliknie się dwoma palcami 
naraz, pojawia się menu kontekstowe.

Pisanie na kolanach jest bardzo 
stabilne, a podświetlenie robi 
dodatkową robotę wieczorami
Jest godzina 23:00. Piszę te słowa, usypiając córki. 
Siedzę na fotelu koło łóżek 3-letniej Liliany i 7-let-
niej Emilii. Mam iPadOS ustawiony w trybie ciem-
nym i klawiaturę na kolanach. Pisze się świetnie.

Klawiatura podświetlona wygląda przepięknie i nadaje klimat, a przecież 
nie muszę na nią patrzeć, bo piszę bezwzrokowo! To delikatne podświe-
tlenie plus niewielka ilość światła, jaką wydziela iPad w trybie ciemnym 
aplikacji iA Writer oraz ciche klikanie klawiszy spowodowały, że dziew-
czynki zasnęły i mogę skończyć artykuł. Bajka.

Magic Keyboard jest sztywna, co w połączeniu z konstrukcją z lekko 
uniesionym iPadem oraz miejscami na nadgarstki sprawia, że pisanie 
w fotelu z iPadem na kolanach jest naprawdę wygodne. Kąt ekranu 
mogę ustawić sobie dokładnie tak, jak chcę.

Więcej niż dwie pozycje, czyli idealny kąt 
ekranu podniesionego na podstawce
Moja firma od zawsze pracuje zdalnie, więc wideokonferencje przez 
Zoom to codzienność. W poprzedniej klawiaturze zawsze irytowało mnie 
to, że oferowała tylko dwa kąty ustawienia ekranu. Teraz mogę dosto-
sować kąt do sytuacji, a także wysokości biurka, przy którym siedzę lub 
stoję. Dzięki temu mogę ustawić się idealnie w kadrze, aby rozmówca nie 
musiał oglądać np. moich dziurek w nosie.

Wsparcie dla gładzika 

jest nowe w iOS 13 i do tej 

pory tak często z niego 

nie korzystałem. Ale teraz, 

mając Magic Keyboard 

i ten całkiem szeroki 

Trackpad między rękami, 

aż trudno z niego nie 

korzystać.
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Jak już wspominałem, takie ustawienie iPada jest wygodne dla oczu i szyi 
– nie trzeba się tak bardzo schylać. Ale także powoduje, że iPad znajduje 
się dokładnie nad klawiaturą. Dzięki temu odległość ekranu od palców 
spoczywających na klawiaturze jest niewielka. Mam blisko zarówno do 
gładzika, jak i do ekranu, więc faktycznie korzystam z obu sposobów 
interakcji z iPadem. Szczególnie, kiedy piszę po angielsku i tuż nad kla-
wiaturą mam sugestie słów – szybko dotykam ekranu, aby wybrać tę 
właściwą. Szkoda, że ciągle brakuje tego rozwiązania w języku polskim.

Magic Keyboard do góry nogami staje się pod-
pórką do rysowania!
Nie jestem rysownikiem, ale lubię czasami sobie bazgrać rysikiem Apple 
Pencil. Często podczas spotkań robię też w ten sposób notatki, używając 
aplikacji Linea.

Do tej pory musiałem kłaść iPada płasko na biurku, ale teraz, dzięki 
Magic Keyboard, mam idealny sposób na podniesienie iPada na tyle, aby 
rysowanie było dużo bardziej przyjemne.

Wystarczy po prostu obrócić go, czyli tak naprawdę postawić do góry 
nogami, a jego sztywna konstrukcja sprawi, że otrzymujemy idealną 
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podstawkę do rysowania, a sama klawiatura zasłania bazgroły przed 
oczami ciekawskich. Idealna sprawa!

Choć dwa razy cięższa od poprzedniej klawia-
tury, nie odczuwam tego…
Na początku spora waga Magic Keyboard zrobiła na mnie negatywne 
wrażenie, ale dziś, po kilku dniach, już przywykłem. Ta klawiatura 
waży dokładnie dwa razy więcej niż poprzednia, ale przez to, że nie 
różnią się pod względem wielkości, nie odczuwam się tego – mój 
11-calowy iPad Pro ciągle jest tak samo mały, przenośny i poręczny. 
Ludziom z Apple skutecznie udało się ukryć odczuwalną wagę tego 
urządzenia.

Powrót do korzeni – iPad staje się znowu 
tabletem, kiedy akurat nie muszę dużo pisać
Wszystko dzięki magnesom, które mocują iPada Pro do Magic Key-
board. To jest genialne zagranie, bo w ten sposób, kiedy tylko kończę 
pisanie, jednym gestem chwytam, odłączam iPada od tej przenośnej 
stacji dokującej i zaczynam używać go jak tabletu, przy czym iPad 
Pro jest cienki i bardzo wygodnie się go trzyma jedną ręką (szczegól-
nie rozmiar 11 cali).

Wtedy przeglądam strony w Safari, czytam nowinki z moich ulubio-
nych blogów w Reeder albo czytam Twittera za pomocą Tweetbota. 
Czytam książki w iBooks lub Kindle albo po prostu oglądam coś 
nowego na Netfliksie czy Amazon Video.

Wystarczy po prostu obrócić go, czyli tak naprawdę postawić 

do góry nogami, a jego sztywna konstrukcja sprawi, że otrzy-

mujemy idealną podstawkę do rysowania, a sama klawiatura 

zasłania bazgroły przed oczami ciekawskich. Idealna sprawa!
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Mogę też zrobić zrzut ekranu mojej aplikacji Nozbe Teams, aby 
następnie za pomocą Apple Pencil zaznaczyć miejsca, które trzeba 
przeprojektować lub poprawić.

I tak oto, dzięki Magic Keyboard, mam świetny „laptop” z iOS, który 
w każdym momencie może wrócić do formy poręcznego tabletu, 
gotowego do konsumpcji treści.

Tak jak pisałem wcześniej – to nie jest tylko klawiatura – to jest 
mobilna stacja dokująca, którą mogę wszędzie ze sobą zabrać i wraz 
z iPadem zmieścić do każdej torby lub plecaka.

Czy warto wydać tyle pieniędzy na akcesorium do iPada? Nie, jeśli 
mamy korzystać z niego tylko czasami. Jednak dla mnie iPad Pro to 
główny komputer do pracy, a Magic Keyboard wielokrotnie zwróci się 
w ciągu kilku następnych lat, ponieważ rzeczywiście zwiększa moją 
produktywność i mobilność.
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Sorel Kinetic Lace – ceny od 419 PLN
Spacery czasem stają się prawdziwym wyzwaniem. W wielu miej-
scach miasto przypomina turystyczne szlaki, pełne nierówności i nie-
spodzianek. Specjalnie dla odważnych i dynamicznych kobiet SOREL 
zaprojektował sneakersy Kinetic Lace. Miękka, materiałowa cholewka 
i usztywniany zapiętek gwarantują komfort spacerów. A szerokie sznu-
rowanie i wyraźnie zarysowany bieżnik wyróżniają ten model spośród 
innych sneakersów. Za sprawą technologii pianki EVA w butach Sorel 
każdy stawiany krok będzie skutecznie amortyzowany, co odciąży stawy, 
a także zapewni wygodę marszu. Nazwa EVA oznacza tworzywo o struk-
turze pianki. To bardzo lekki, elastyczny materiał, odporny na ścieranie 
i gwarantujący wysoki komfort codziennych spacerów.

Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Mazda z papieru
Każdy stara się w czasie #zostanwdomu jakoś urozmaicać 
sobie czas. Dobrze robić to w kreatywny sposób. Mazda, przede 
wszystkim dla dzieci, ale też dla wszystkich innych miłośników 
czterech kółek, ma świetną propozycje. Na stronie japońskiego 
producenta znajdziemy szablony 10 modeli Mazd (CX-3, CX-5, 
MX-5, 2, 3, 6, Cosmo Sport, R360 Coupe, Luce Rotary Coupe oraz 
Familia), które należy sobie wydrukować, najlepiej na jakimś 
twardszym papierze i skleić. Szablony są podzielone na trzy 
poziomy trudności. Po sklejeniu można je dodatkowo pokoloro-
wać na ulubiony kolor lub wzory. Inwencja należy do Was!

Zobacz więcej...
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Kidoriman – japońskie spodnie
Każdy chce wyglądać stylowo i oryginalnie. Jedną 
z bardziej oryginalnie wyglądających nacji, dbającą 
o styl, są Japończycy. Kidoriman to marka inspirująca 
się japońską moda uliczną. W ofercie jest dużo róż-
nych ubrań, ale warto szczególnie zwrócić uwagę na 
spodnie będące mieszanką konserwatyzmu i nowo-
czesności. Spodnie są uszyte z bawełny i lnu. Koniecz-
nie trzeba tylko pamiętać o rozmiarach. Japońskie L 
to nasze… XXL. Weźcie to pod uwagę podczas zama-
wiania. Wysyłka dostępna jest do Polski. 

Ceny zaczynają się od 29 dolarów
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Omega Seamaster Planet Ocean 600M
Omega to niewątpliwie jedna z najważniejszych marek zegarków w histo-
rii. Właśnie mija 15 lat od premiery jednej z najważniejszych linii – tzw. 
nurków – Seamaster Planet Ocean. Z tej okazji Omega zaprezentowała 
model jubileuszowy. Oznaczenie 600M mówi samo za siebie i zobo-
wiązuje. Można z nim nurkować na głębokość właśnie 600 m. Automat, 
koperta o średnicy 43,5 mm, szkło szafirowe, ceramiczny bezel i oczywi-
ście pomarańczowe akcenty. Zegarek dostępny w wersji ze stalową bran-
soletą lub czarno-pomarańczowym paskiem NATO.

Cena 6550 USD
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Apple w końcu wypuściło następcę bardzo cenionego przez wielu 
iPhone’a SE z 4-calowym ekranem, ale tym razem oferuje go 
nie na podstawie iPhone’a 5 i 5S, ale na bazie konstrukcji znanej 
z iPhone’a 6, 6S, 7, 7S i 8. Ma 4,7-calowy ekran, Touch ID i nowsze 
podzespoły. Ma też stosunkowo niską cenę, ale czy wystarczająco?

(Prawie) wszystko
o nowym iPhone SE 
(oraz krótkie przemyślenia)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) wszystko o nowym iPhone SE (oraz krótkie przemyślenia)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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  iPhone 6 iPhone SE 2016 iPhone 11 iPhone SE 2020

Rok prezentacji 2014 2016 2019 2020

SoC Apple A8 Apple A9 Apple A13 Apple A13

RAM 1 GB 2 GB 4 GB 3 GB

Ekran 4,7" 4" 6,1" 4,7"

Rozdzielczość 1334x750 1136x640 1792x828 1334x750

PPI 326 326   326 326

Biometria Touch ID Touch ID Face ID Touch ID

Wi-Fi 802.11ac 802.11ac 802.11ax 802.11ax

Bluetooth 4.2 4.2 5.0 5.0

Ultra wideband Nie  Nie Tak Nie

Bateria (mAh) 1810 1624 3110 1821

True Tone Nie  Nie Tak  Tak

Gamut sRGB sRGB P3 P3

Pamięć flash (GB) 16 / 32 / 64 / 128 16 / 32 / 64 / 128 64 / 128 / 256 64 / 128 / 256

Aparat tylny

Aparat przedni

Apple Pay Tak Tak Tak Tak

3,5 mm jack Tak Tak Nie Nie

SIM NanoSIM NanoSIM + eSIM

Wodoszczlność Brak Brak IP68 IP67

Waga (g) 129 113 194 148

  649 399 699 399

8 MP f/2.2 
(29 mm)

1.2 MP f/2.2 
(31 mm)

12 MP f/2.2 
(29 mm)

1.2 MP f/2.4 
(31 mm)

Cena podczas 
premiery (USD za 
najtańszą wersję)

12 MP f/2.2 
(23 mm)

12 MP f/1.8 
(26 mm)

7 MP f/2.2

12 MP f/1.8 (26 mm)
12 MP f/1.4 (13mm)

Porównanie
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Jak widać, chociażby po samym procesorze oraz aparatach, skok na 
nowego iPhone’a SE będzie znaczący dla posiadaczy iPhone’ów 6 (i 6S) 
oraz pierwszej generacji SE. Osobiście uważam, że jeśli ktoś jeszcze ma 
7-kę, to warto również ten model rozważyć, chociaż polecam przesiadkę 
na iPhone’a 11 (lub jego następcę, który może zostać zaprezentowany 
jeszcze w tym roku).

Co nowego, co starego?
Nowy iPhone SE ma w zasadzie wszystko, co inne współczesne modele 
z serii 11, z pominięciem nowego układu Ultra Wideband, który służy do 
lokalizowania innych iPhone’ów w trójwymiarowej przestrzeni (nowe 
iPady Pro też go nie mają). Ten układ jest w zasadzie obecnie niewyko-
rzystany, więc wiele z tego tytułu nie tracicie. W zamian za to jest nowy 
aparat tylny i przedni, które obsługują Tryb Portretowy (działają tylko 
w przypadku ludzi) oraz nagrywanie wideo w 4K. Czas pracy na baterii 
jest porównywalny do iPhone’a 8, więc tragedii nie ma, ale rewelacji też 
nie – w tej kwestii iPhone 11 będzie zdecydowanie lepszym wyborem.

Niestety zabrakło Trybu Nocnego w aparacie!
Sporą różnicą, względem współczesnych modeli, jest oczywiście ekran 
z bródką i czołem, co oznacza, że ekran nie wypełnia ramki telefonu, nie 
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ma Face ID, ale ma Touch ID. O ile na co dzień Face 
ID uważam za zdecydowanie lepsze rozwiązanie, to 
niestety w dzisiejszych czasach, jeśli często będziecie 
korzystali z niego podczas noszenia maski na twarzy, 
Touch ID sprawdzi się lepiej.

Nowy SoC powinien zapewnić znaczący skok wydaj-
ności, bo to skok z Apple A8 lub A9 na A13 – Apple 
podpowiada, że będzie przynajmniej do 4× szybszy 
w przypadku operacji na procesorze oraz do 10× szyb-
szy w przypadku operacji graficznych. To może być 
jeszcze bardziej widoczne dla użytkowników, którzy 
nadal mają stare baterie w swoich iPhone’ach, przez 
co ich wydajność jest ograniczana i telefon resetuje 
się bez ostrzeżenia.

Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że nowy iPhone SE 
korzysta z najnowszej wersji iOS-a (i nowszych przez 
przynajmniej 5 lat), co umożliwia bardziej zaawan-
sowane wykorzystanie NFC, nowe funkcje aparatu 
i aplikacji Zdjęcia, Dark Mode, dostęp do nowych apli-
kacji lub takich, które wymagają iOS 13, Apple Arcade, 
nowych Apple Maps, poprawionej Siri, Memoji i Ani-
moji, nowych emoji, Shorcuts wbudowanych w sys-
tem, poprawionego CarPlay i więcej.

Warto?
Powiem szczerze, że zawiodłem się trochę na cenie. 
To konstrukcja jest rozwijana od 2014 roku, a więc ma 
już prawie 6 lat, i pomimo że wiele jej elementów 
każdego kolejnego roku było poprawianych, to cena 
399 dolarów jest ciut za wysoka, szczególnie że ten 
model ma ogromny brak w postaci niedostępnego 
Trybu Nocnego aparatu – konkurencja w tej cenie go 
ma. Gdyby kosztował w rejonie 299–349, to nie powie-
działbym złego słowa, ale te 399 dolarów przeliczono 
na 2199 zł w Polsce i nie udało się firmie wstrzelić 
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w 1999 zł. Cena z jedynką z przodu byłaby niesamowitą zachętą dla 
wszystkich. Niezależnie od tego 2199 zł za najważniejsze nowości Apple 
i nadal bardzo dobry ekran jest całkiem rozsądną propozycją, szczegól-
nie dla osób wymieniających bardzo stare modele. Dla porównania XR 
z końca 2018 roku, wyposażony w A12 i też jeden aparat, ale znacznie 
większy, 6,1-calowy ekran, kosztuje 3149 zł, podczas gdy zeszłoroczny 
iPhone 11, z dwoma aparatami i również 6,1-calowym ekranem, kosztuje 
3599 zł. To istotna różnica i jeśli Was stać, to polecam upgrade do 11-tki, 
ale XR warto wziąć tylko, jeśli chcecie koniecznie mieć większy ekran 
i dłuższy czas pracy na baterii (istotnie dłuższy).

Myślę, że gdybym dzisiaj miał iPhone’a 6, 6S lub 7, to prawdopodobnie 
wymieniłbym go właśnie na nowego SE, pod warunkiem, że zadowa-
lałby mnie czas pracy na baterii, nie chciałbym mieć więcej obiektywów 
w aparacie i nie potrzebowałbym większego ekranu. Nie zawiódłbym się 
na takiej decyzji.
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iPhone SE pojawił się w idealnym momencie. Akurat zarówno moja żona, jak 
i mój syn, muszą zmienić telefon. Jedno musi się przesiąść z 5S, a drugie z 6. 
Jedno i drugie nie chciało mieć… FaceID, nie pytajcie, a teraz, w dobie masek, 
tym bardziej. W tym kontekście nowy iPhone SE ze swoim „starym” designem 
i TouchID idealnie się wpasował. Raptem „konkurencja” nie ma już argumentów do 
hejtowania, tym bardziej, że cena też jest świetna.

iPhone SE – namieszał na rynku |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

iPhone SE 
– namieszał na rynku
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Ale zanim któreś z nich wylosuje zapałkę i przejmie nowiutkiego, czerwo-
nego iPhone’a SE, przez chwilę ja go poużywam. Przyznam się, że to będzie 
mój pierwszy raz z tym rozmiarem. Nigdy nie miałem iPhone’a z ekranem 
4,7”. W momencie premiery iPhone’a 6 od razu kupiłem model 6 Plus.

Budowa
To, na co zwróciłem w pierwszej kolejności uwagę, to jego rozmiar. Ależ 
on jest mały i lekki – 148 g. Prawie go nie czuję. Dla mnie to lekki szok, ale 
wszyscy użytkownicy modeli 6/6S/7/8 nie zauważą różnicy.

Oczywiście, jak to jest już od iPhone’a 7, w SE nie znajdziemy wejścia Jack. 
W pudełku z telefonem dostajemy EarPods ze złączem Lightning.

Wodoodporność iPhone SE ma na poziomie IP67 (iPhone 11 ma IP68). IP67 
to jest zanurzenie na 30 min do 1 m głębokości, a IP68 to w zasadzie pełna 
wodoodporność. Czyli możemy w zasadzie bez stresu używać telefonu 
podczas deszczu. Zamoczenie go w wodzie, upuszczenie w wannie itp. nie 
będą dla niego groźne.

Najważniejszą według mnie cechą nowego iPhone’a SE jest jego procesor. 
Apple zdecydowanie się na chip A13 Bionic, czyli ten sam, który napędza 
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najnowsze iPhone’y 11 Pro. Dzięki temu możemy w zasadzie być spokojni 
w kontekście długiej żywotności naszej słuchawki. Najnowszy w tym 
momencie procesor gwarantuje nam wsparcie systemowe kilka lat do 
przodu.

Logo Apple zostało przeniesione na środek tylnej obudowy, a w zasadzie 
szkła. Szklane plecy, tak jak w iPhonie 8, są podyktowane dostępnością 
ładowania indukcyjnego. Ponownie, jeśli ktoś miał iPhone’a 8, to nie będzie 
to dla niego nic nowego, ale dla całej reszty jest to jedna z killer features. 
Używając na co dzień 11 Pro Max, muszę powiedzieć, że kabel przypinam 
tylko w samochodzie żony, wszędzie indziej używam ładowarek indukcyj-
nych, które zwyczajnie są po prostu wygodniejsze.

Jak już użyjemy kabla, to warto wspomnieć, że iPhone SE wspiera szybkie 
ładowanie. Teoretycznie używając ładowarki od iPada Pro i kabla USB-C do 
Lightning, 50% baterii powinniśmy naładować w 25 min.

Głośnik jest głośny i wyraźny, przy tej wielkości urządzenia wystarcza, nie 
można się do niego przyczepić. TouchID w dzisiejszych czasach, gdy cho-
dzimy w masce, to zbawienie, działa szybko i pewnie.
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iPhone’a SE odróżnia od poprzedników 
Dual SIM. Mamy klasyczną kartę nano-
SIM oraz eSIM, czyli działają nam usługi 
typu Truphone czy GigSky. Ale działać 
nam też będzie Apple Watch LTE, który 
wymaga właśnie eSIM.

Aparaty
Aparat tylny ma 12 Mpx i pochodzi 
prawdopodobnie z 11, choć teoretycznie 
8 miał podobne parametry. Robi bardzo 
dobre zdjęcia w dobrych warunkach 
oświetleniowych. Niestety, już takie 
sobie, oczywiście na dzisiejsze stan-
dardy, gdy jest ciemniej.

Przedni aparat to 7 Mpx, czyli wygląda 
na to, że przód jest z iPhone 8, bo w 11 
jest 12 Mpx. Od razu zaznaczam, że nie 
dostrzegam problemów, jakie były np. 
w X, gdzie przedni aparat robił… mydło. 
A właśnie – tryb portretowy działa też 
z przednim aparatem, jak w moim 11 
Pro. Jak już jesteśmy przy trybie por-
tretowym, to, niestety, działa on tylko 
z ludźmi… Czymś, niestety obawiam się, 
że w sztuczny sposób, Apple chce pozy-
cjonować swoje produkty. Doskwiera 
chyba jeszcze bardziej niż ograniczenia 
w trybie portretowym, brak trybu noc-
nego do robienia zdjęć. Niestety.

Ekran
Ekran 4,7” na dzisiejsze standardy jest 
malutki, ale z drugiej strony ma ppi lep-
sze niż iPhone 11 – 326 vs. 324.
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Brak w SE 3D Touch, który był w iPhone 8. Funkcja zlikwidowana jest 
już systemowo, najnowsze modele też go nie mają. Zakładam, że jest 
to podyktowane kosztami produkcji. Z drugiej strony, nie jest to już 
potrzebne ze względu na system iOS 13, który ma wprowadzone funkcje 
długiego wciśnięcia, oczywiście działające w SE.

Doskwiera mi brak gestów, cały czas się łapię na tym, że je stosuję, przez 
co wysuwam z dołu menu. Muszę się ponownie przyzwyczaić do wciska-
nia Home. Pozostali użytkownicy, którzy będą przesiadać się ze starszych 
modeli, nie zwrócą zapewne na to kompletnie uwagi.

Ekran jest wykonany w technologii LCD. OLED to nie jest, przez to czer-
nie nie będą takie jak w X/XS/11 Pro, ale jest i tak świetnej jakości, jak to 
w Apple. Trochę mały dla mnie po tylu latach obcowania z większymi 
ekranami, ale da się przeżyć. Niestety ekran jest ciemniejszy od tych 
OLED-owych, co jest odczuwalne w szczególności na dworze w silnym 
słońcu, nadal jest to jednak akceptowalny poziom.
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Wydajność
Działanie jest superszybkie, niewątpliwie 
zastosowanie najnowszego procesora 
ze starym i małym ekranem robi dobrą 
robotę. Wyniki testów Geekbench i Atutu 
są powalające! iPhone SE wykręca lepsze 
wyniki niż mój trzy razy droższy iPhone 
11 Pro Max. Daje to nam poczucie, że 
powinniśmy jeszcze długo cieszyć się 
zwinnym telefonem, nawet po kolejnych 
aktualizacjach systemu.

Bateria spokojnie starcza mi na dzień 
użytkowania, przy czym teraz cały czas 
się nim bawię. Gdy przejdzie „efekt wow”, 
który zawsze występuje, gdy testuję 
coś nowego i zacznę z niego normalnie 
korzystać, podejrzewam, że czas pracy 
odczuwalnie się wydłuży.

Wersje i ceny
Cena świetna, realnie cena zbliżona 
do średniej półki Androidów, które nie 
oferują takiego wsparcia dla użytkow-
nika, jakie daje nam iOS. Na dzień dobry 
mamy wszystko – całe wsparcie dla 
ekosystemu Apple, iMessage, Apple Pay, 
HomeKit itd.

(PRODUCT)RED teraz wspiera walkę 
z COVID-19 i nie ukrywam, że to była 
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jedna z głównych przyczyn wyboru koloru podczas zakupu. Czerwień jest 
baaaardzo czerwona. Ślicznie wygląda na żywo.

Jakie są wersje iPhone SE? Jest czarna, biała i czerwona (PRODUCT)RED. 
Wszystkie SE mają czarny przód, i to jest akurat super, wiele osób chciało 
takiego rozwiązania. Nawet biały ma czarny przód. Cały czarny ekran 
wygląda dużo lepiej.

Do tego dochodzą trzy pojemności 64, 128 i 256 GB. Najrozsądniejszą 
cenowo i najbardziej według mnie „przyszłościową” jest wersja 128 GB, 
którą wyceniono w Polsce na 2449 zł. Najtańszy, 64 GB, kosztuje 2199 zł. 
Najdroższy, 256 GB, kosztuje 2949 zł i w sumie ze względu na cenę i grupę 
docelową mogłoby spokojnie go nie być w ofercie w mojej opinii.

Podsumowanie
iPhone na miarę naszych czasów. Apple idealnie wstrzeliło się z jego pre-
zentacją. Teraz pojawia się pytanie z kategorii teorii spisku – czy prace nad 
nim trwały, zanim nastąpiła pandemia COVID-19, czy to jest szybka i zimna 
kalkulacja, zmiana planów (bo przecież plotki mówiły, że SE inaczej będzie 
wyglądać) i wypuszczenie na szybko produktu „po taniości”, wykorzystu-
jącego dostępne części i przez to z lepszą ceną? Tak czy siak, według mnie 
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to strzał w dziesiątkę. Cena, szybkość urządzenia i możliwości są idealnym 
połączeniem dla złapania nowych klientów, a jednocześnie do zatrzymania 
tych starych, którzy nie pędzą za nowinkami, przez to nie interesuje ich 
kompletnie cena z kosmosu. Bez wątpienia będzie to też teraz ulubiony 
telefon korporacyjny – bezpieczeństwo i dostosowanie do korporacyjnych 
standardów za mniej niż 1800 zł (netto) z gwarancją aktualizacji przez 
kolejne 3–5 lat. To jest no-brainer.

Cena świetna, aczkolwiek jakby udało się zejść poniżej 2000 zł przy wersji 
64 GB, to byłby już absolutny killer. Wiele osób może się przyczepić, dla-
czego Apple zarabia na nas, ponownie sprzedając nam „ten sam telefon 
jeszcze raz”. Niezupełnie. Owszem, mamy tę samą obudowę i elementy 
z poprzednich modeli, jednak właśnie dzięki temu, że nie trzeba było ich 
ponownie projektować, Apple mogło zejść tak mocno z ceny. Przypomnę 
tylko, że iPhone 11 kosztuje 3599 zł za model 64 GB, a wnętrzności ma 
bardzo podobne. Pierwotnie miałem przekonanie, że to będzie nieporo-
zumienie, teraz, po paru dniach z SE, wiem, że Apple strzeliło w dziesiątkę 
i będzie to hit sprzedaży. Mogę go spokojnie wszystkim polecić, którzy nie 
potrzebują najdroższego Pro – nie zawiodą się.
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iPad, niezależnie od modelu, przez wiele lat nie miał klawiatury, 
która pozwalałaby wykorzystać go jako narzędzie do pracy na 
kolanach. Wygodnego narzędzia. Brakowało wsparcia dla trackpada 
w iOS-ie i brakowało dobrej klawiatury. Magic Keyboard, pod 
warunkiem, że będzie pasowało do naszego sposobu pracy, ten 
problem rozwiązuje.

(Prawie) Wszystko o Magic 
Keyboard dla 11-calowego 
iPada ProWOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) Wszystko o Magic Keyboard dla 11-calowego iPada Pro  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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W pudełku
Pudełko z Magic Keyboard dla iPada Pro jest takie, jakiego się możemy 
spodziewać. Apple’owe. Białe, z grafiką pokazującą, co jest w środku. 
Ciężkie. Zaskakująco. Na łamach iMagazine wspominałem, że model dla 
11-calowego iPada Pro waży 601 gramów, a zestaw z iPadem w sumie 1,07 
kg. Nie bez powodu. Typowy laptop ma całe bebechy w podstawie kom-
putera, dzięki czemu ekran jest bardzo lekki. iPad, siłą rzeczy, bebechy 
ma w górnej części, więc dół musi być na tyle ciężki, aby stanowił prze-
ciwwagę dla niego. Podpowiem, że siedzę teraz w fotelu, z wyciągniętymi 
nogami, a tylna część iPad Magic Keyboard spoczywa mi przed kola-
nami, na udach, i nie czuję żadnego strachu, że całość mi się przewróci, 
pomimo że spód tego akcesorium jest pod lekkim kątem względem 
podłogi. Apple odrobiło zadanie domowe.

W środku pudełka znajduje się Magic Keyboard dla iPada Pro i jest zapa-
kowana w folię dokładnie tak, jak iPady lub MacBooki. Wyjęcie całości 
zajęło mi kilka sekund, a potem zostało już tylko magnetyczne wczepie-
nie iPada w tego „docka”, aby rozpocząć pracę.
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Hardware
Magic Keyboard dla iPada Pro korzysta z mechanizmu nożycowego, a więc 
jest pokrewne z klawiaturami w starszych MacBookach (2012-2015), w nowym 
16-calowym Pro (late 2019), nowym Airze (early 2020) i zapewne z nadcho-
dzącym 13-calowym Pro. Klawisze są czarne, podobnie jak guma, silikon, czy 
fluoelastomer, z którego wykonano spód klawiatury. Dostajemy też bardzo 
sztywny zawias, który zapewnie ładowanie iPadowi – prąd dociera do niego 
przez Smart Connector. To ładowanie jest wolniejsze niż gdybyśmy się pod-
łączyli bezpośrednio do portu USB-C, ale mamy za to wolny port, do którego 
możemy podłączyć cokolwiek innego. Za zawiasem znajduje się część pio-
nowa, która przylega do pleców iPada. Wyłożono ją od środka mikrofibrą, 
a jej wnętrze skrywa wiele bardzo silnych magnesów, które zapewniają iPa-
dowi zaskakującą stabilność. Nie mam ani obaw, ani problemów, z przeno-
szeniem iPada z Magic Keyboard, trzymając zestaw za spód brzeg klawiatury. 
Plecy, do których przylega iPad, mają kolejny zawias, za pomocą którego 
regulujemy kąt nachylenia ekranu. Maksymalne rozwarcie wynosi 130° i dla 
niektórych może być to ciut za mało, szczególnie jeśli trzymacie iPada blisko 
siebie, ale do pracy na kolanach jest to więcej niż wystarczające. Bałem się, że 
będzie za mało – myliłem się.

Klawisze są dodatkowo podświetlane, a iPad automatycznie reguluje natęże-
nie światła. Jeśli jednak chcecie je wyregulować ręcznie, to trzeba to zrobić 
w Ustawieniach, w General / Ogólne → Keyboard / Klawiatura → Hardware 
Keyboard / Klawiatura sprzętowa. Sam Magic Keyboard nie ma rządu klawiszy 
funkcyjnych, więc jest to layout pośredni pomiędzy 60% a 65%. Biorąc pod 
uwagę, jak iPad „wisi” nad klawiaturą w powietrzu, to do dodatkowego rzędu 
byłby utrudniony dostęp. Brak tego rzędu oznacza też, że nie mamy możli-
wości sterowania muzyką (pozostaje Centrum Sterowania), jasnością ekranu 
(mam włączony automat), głośnością (przyciski na obudowie iPada działają) i... 
zabrakło też klawisza ESC. Mam więc MacBooka Pro „Escape”, bo nie ma Touch 
Bara i ma klawisz ESC, oraz iPada Pro „No Escape”. Finalnie nie brakuje mi tego 
rzędu klawiszy, bo jestem przyzwyczajony do pracy bez niego, ale na szczęście 
brak klawisza ESC, który jest rzadko kiedy potrzebny w iOS-ie, można wywo-
łać skrótem klawiszowym Command + kropka (to działa też pod macOS).
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Same wrażenia z pisania są pozytywne. Nie jest to klasa klawiatury mecha-
nicznej z moim ulubionymi przełącznikami, ale już po paru minutach 
osiągnąłem na niej 89 słów na minutę, a po paru godzinach zbliżałem się 
do 100. Najbardziej zaszokował mnie fakt, że przecież nie jest to klawia-
tura pełnowymiarowa (modelowi Magic Keyboard dla 12,9-calowego iPada 
Pro bliżej do pełnego układu) i niektóre przyciski są mniejsze. Fakt, robię 
jeszcze więcej błędów niż zwykle, ale za tydzień prawdopodobnie się zde-
cydowanie poprawię. Same klawisze brzmią dobrze, podczas ich naciska-
nia, ale ciut mniej basowo niż w nowych MacBookach. Pomimo tego jest 
cicha i nawet specjalnie nie przeszkadza mi, że klawisze brzmią ciut bar-
dziej plastikowo niż w Macach. Cały ten tekst powstaje na tej klawiaturze 
i w żadnym momencie nie miałem jeszcze chęci, aby ją porzucić i wrócić 
do „dużej”.

Miałem ją zwrócić
Spodziewałem się, że go oddam ten Magic Keyboard, kosztujący 1499 zł 
brutto, po paru dniach, Myślałem, że nie będzie mi odpowiadał, ale 
niestety myliłem się. Dam jej jeszcze kilka dni, aby potwierdzić swoje 
obserwacje, ale wygląda na to, że zostanie na dłużej. Głównym powodem 
takiego stanu rzeczy jest to, że zapewnia mi możliwość pisania na iPa-
dzie, trzymając go na kolanach, w wygodny dla mnie sposób. To zwiększa 
użyteczność tego tabletu dla mnie i pewnie bzdurą jest wydawać 1499 zł, 
zamiast po prostu sięgnąć po MacBooka, ale teraz wiem, że wyjeżdżając, 
będę mógł częściej tego drugiego zostawiać w domu, aby być #iPadOnly. 
Fakt, że nadal na nim wszystkiego nie zrobię, ale będzie łatwiej.

„Programowanie” Magic Keyboard
Jak część z Was zapewne słyszała, jestem fanem klawiatur mechanicznych, 
które na dodatek są programowalne za pomocą open source’owego QMK, 
co umożliwia mi ustawienie całości pod swoje potrzeby. Korzystam z tego 
głównie do tego, aby zamienić miejscami prawy klawisz Command i prawy 
klawisz Option, żebym mógł kciukiem wygodnie obsługiwać ten ostatni 
do wprowadzania polskich znaków. macOS i iPadOS oferują możliwość 
modyfikacji zachowania modyfikatorów, ale tylko obu naraz, więc nie jest 
to funkcja, która by cokolwiek w moim życiu zmieniła. Fakt, że zmieniłem 
ustawienie Caps Lock na klawisz Control, dzięki czemu mam spójność 
z moim pozostałymi klawiaturami, ale to nadal ciut za mało.
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W Settings / Ustawienia → Accessibi-
lity / Dostępność → Pointer Control 
/ Kontrola kursora znajdziecje opcję 
Pointer Animations / Animacje kur-
sora, która wyłącza zmianę zachowa-
nia kursora, jak najedziecie na jakiś 
przycisk. Osobiście pozostawiłem 
to włączone, bo działa to lepiej niż 
dobrze, ale jednocześnie rozumiem, 
jak komuś to nie odpowiada.

Opcję zmiany zachowania modyfi-
katorów znajdziecie w Ustawieniach 
pod General / Ogólne → Keyboard 
/ Klawiatura → Hardware Keyboard 
/ Klawiatura sprzętowa → Modifier 
Keys / Klawisze modyfikujące.

W Settings / Ustawienia → General 
/ Ogólne → Trackpad możecie zmie-
nić kierunek przewijania (wyłączy-
łem naturalne przewijanie, bo dla 
mnie pozostało nienaturalne) i kilka 
innych funkcji.
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Zamawiając klawiaturę w zeszłym tygodniu, zapomniałem niestety cał-
kowicie o moim problemie z prawym Option do wprowadzania polskich 
znaków, głównie dlatego, że od ponad roku korzystam albo z klawiatury 
ekranowej, albo z mechanicznej. Jest jednak iskierka nadziei. Jeśli spojrzy-
cie na załączone zdjęcie, to zobaczycie, że klawisz Spacji kończy się mniej 
więcej pod klawiszem przecinka, a pod klawiszem kropki jest klawisz Code, 
którego naciskam do wprowadzania polskich znaków.

Magic Keyboard dla 11-calowego iPada Pro 
nie jest jednak pełnowymiarowa, bo nie ma 
takiej fizycznej możliwości, ale najważniej-
sze klawisze są rozstawione tak, że nawet 
całkiem wygodnie mi się na niej pisze. 
Mniej ważne klawisze jednak musiały zostać 
zmniejszone, aby zmieścić całość i to tutaj 
znalazłem swoje zbawienie! Klawisz Spacji 
kończy się pod klawiszem M, pod prze-
cinkiem jest Command, a pod kropką jest 
właśnie prawy Option, czyli prawie w tym 
samym miejscu co na mojej mechanicznej. 
Co ciekawe, nawet na modelu 12,9-calowym, 
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ten klawisz nie jest wiele dalej na prawo niż na 11-tce, więc być może i do 
niej bym się przyzwyczaił. To nie zmienia faktu, że wolałbym, aby ten kla-
wisz był bliżej Spacji, ale przeboleję tę niedogodność, bo jest lepiej, niż się 
spodziewałem.

Trackpad
Trackpad wydaje się mieć ¼ powierzchni tego w moim MacBooku Pro 13” 
i prawdopodobnie nie jest aż tak mały, ale jest więcej niż użyteczny. Roz-
poznawanie dotyku jest iście perfekcyjne, przewijanie jest wzorowe i chyba 
jedynie żałuję ciut, że klik jest fizycznym klikiem trackpada (rusza się), a nie 
wykorzystuje silniczki do symulacji kliku, jak w MacBookach. Rozumiem 
jednak, że całość jest za cienka, aby ten mechanizm tam zmieścić.

iOS i obsługa iPada bez sięgania palcem do ekranu
Używanie klawiatur z iOS-em przez wiele lat było niesamowicie frustru-
jące dla mnie, bo wymagało to często sięgania do ekranu. Ten system nie 
został zaprojektowany pod jego obsługę wyłącznie za pomocą klawiatury, 
bo rozpoczął przecież życie na iPhonie, w odróżnieniu chociażby od Win-
dowsa czy macOS, które da się używać bez myszki. Kilka lat temu było to 
łatwiejsze, ale nawet dzisiaj jest to możliwe. Tak czy siak, Apple dodało ofi-
cjalne wsparcie dla myszek i trackpadów w iOS 13.4 i szczerze mówiąc... nie 
spodziewałem się, że ten dzień kiedykolwiek nadejdzie, a jak już nadszedł, 
to nie bałem się go sprawdzić, bo nie chciałem się zawieźć. Unikałem pod-
łączania trackpada do dnia, w którym otrzymałem od kuriera przesyłkę 
z bohaterem tej recenzji i chyba dobrze zrobiłem, bo nie lubię pracować 
na iPadzie przy biurku, a tego wymagałby Magic Trackpad.

Moje pierwsze doświadczenia z Magic Keyboard dla iPada Pro oraz obsłu-
giwanie iOS-a za pomocą kursora zamiast dotyku były więc całkowicie 
dziewicze. Nie przeczytałem nawet instrukcji Apple’a, aby sprawdzić 
wszystkie gesty, jakie iOS wspiera za pomocą trackpada i, jak się okazało, 
nie musiałem – po latach korzystania z nich na macOS, okazały się niesa-
mowicie naturalne i intuicyjne. Nie zmienia to faktu, że warto je przejrzeć, 
bo być może znajdziecie coś, co ułatwi Wam życie.

Po paru dniach korzystania z 11-calowego iPada Pro podłączonego magne-
tycznie do Magic Keyboard miło mi zdradzić, że nie znalazłem jeszcze 
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sytuacji, w której musiałbym sięgnąć do ekranu, aby cokolwiek zrobić. Nie-
którzy podpowiadają, że aplikacja YouTube’a takich rzeczy wymaga, ale nie 
jest to program, z którego korzystam, gdy iPad podłączony jest do Magic 
Keyboard. Nie wątpię, że znajdzie się więcej tego typu aplikacji i nie zdzi-
wię się, jeśli w końcu znajdę coś, co mnie zaskoczy, ale na obecną chwilę 
wszystko jest proste i przejrzyste.

Jedyną bardziej skomplikowaną i mniej intuicyjną czynność, jaką napo-
tkałem, był tryb Slide Over, gdzie aplikacja wysuwa się z prawego brzegu 
ekranu i „wisi” nad aplikacją zajmującą cały ekran. Otóż, aby wywołać Slide 
Over, należy dosunąć kursor do prawego brzegu ekranu i potem przesunąć 
go jeszcze dalej w prawo, co wysunie ostatnio używaną aplikację. Problem 
miałem z jej ponownym schowaniem. Okazuje się, że ponownie trzeba zro-
bić to samo – dosunąć kursor do brzegu i ponownie go „popchnąć w prawo”.

Ciekawostką w kwestii wsparcia myszek i trackpadów w iOS-ie jest kursor. 
Otóż nie jest on strzałką, jak w macOS czy innych OS, ale jest kropką (jej 
rozmiar/średnicę można regulować w Ustawieniach), co podpowiada nam 
przy okazji, że to przecież UI stworzone pod dotyk. Apple jednak zadbało, 
w typowym dla nich stylu, o detale. Gdy najedziemy kursorem nad jakiś 
przycisk na ekranie, to kursor znika, a przycisk się podświetla. Sam kursor 
nadal działa jak kursor, ale go po prostu nie widzimy. Można to wyłączyć 
w Ustawieniach, ale osobiście bardzo mi to odpowiada. Pobawcie się tym 
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chwilę, aby zrozumieć fizykę stojącą za tą funkcją. Jeśli natomiast kursor 
przesuniemy nad tekst, to zamienia się on w pionową kreskę, która ułatwia 
zaznaczanie tekstu lub precyzyjne umiejscowienie kursora.

Przypomnę, że iPad Pro ma 120 Hz ekran, a te wszystkie animacje są super 
płynne i praca z iPadOS to teraz czysta przyjemność. Autentycznie rozsze-
rzyło to – znacząco – funkcjonalność tego urządzenia dla mnie, umożliwia-
jąc mi wykonywanie na nim zdecydowanie więcej zadań.

Magic Keyboard dla iPada Pro to nie pokrowiec 
z klawiaturą – to dock dla niego
Wiele osób narzeka na fakt, że Magic Keyboard dla iPada Pro nie można 
odwrócić na plecy, aby nadal korzystać z niego jako tabletu, np. do czy-
tania magazynu, książki lub przeglądania internetu. Wystarczy po prostu 
inaczej na to spojrzeć. Ta klawiatura z trackpadem to nie Smart Keyboard 
– to dock, który umożliwia zamianę gołego iPada (w tej formie korzystam 
z niego dla 99% zadań, które na nim wykonuję) w maszynę do pisania lub 
czegokolwiek innego, co wymaga klawiatury i gładzika. Smart Keyboard 
akurat też dosyć prosto się odczepia od iPada, ale nigdy nie rozumiałem 
osoby, które decydowały się na pancerny obudowy dla iPada, posiadające 
wbudowane klawiatury, z których wyjęcie iPada to poważniejsze przedsię-
wzięcie. Finalnie to od Was będzie zależało, czy taki dock w postaci Magic 
Keyboard, spełni wszelkie oczekiwania, ale ten produkt wpasował się 
idealnie w moje potrzeby. Sekretem jest jedynie trzymanie go gdzieś pod 
ręką, aby móc szybko go podłączyć.

Internet oczywiście zwrócił uwagę na fakt, że Microsoft lepiej rozwiązał ten 
temat i jestem skłonny się z nimi zgodzić. Każdy Surface Pro i Surface Pro 
X mają stojak wbudowany w plecy urządzenia, co pozwala magnetycznie 
podłączyć samą klawiaturę z touchpadem do nich, która może zachowy-
wać się tak, jak Smart Keyboard. Problem z tym rozwiązaniem jest jeden 
– da się go wygodnie używać na kolanach lub udach, ale jeszcze wygod-
niej jest, gdy ten zawias nie wbija nam się w skórę. Zimą, gdy mamy długie 
spodnie, może nie jest to problemem, ale lato zbliża się dużymi krokami 
i wtedy dla niektórych może to być istotna różnica. Osobiście uważam, 
że zintegrowany zawias jest genialny, bo zwiększa też użyteczność Sur-
face, gdy nie mamy podłączonej klawiatury z gładzikiem, ale rozwiązanie 
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Apple’a jest akceptowalne i uważam je o ogromny krok do przodu wzglę-
dem Smart Keyboard. Nie zmienia to jednak faktu, że design Microsoftu 
pozwala zawinąć klawiaturę na plecy...

Zamrożenia
Przez pierwszych kilka godzin korzystania z Magic Keyboard dla iPad Pro, 
kursor mi dwukrotnie zniknął z ekranu, a trackpad przestał działać. Po 
paru sekundach wrócił. Klawiatura w tym czasie nadal działała. Biorąc pod 
uwagę, ile bugów nadal pozostało w iOS 13.4 (spotykam je codziennie), 
to podejrzewam, że to wina systemu, ale będę dalej obserwował temat 
– zawsze może się okazać, że to problem sprzętowy. To się nie powtórzyło 
od tamtej pory i mam nadzieję, że ten problem już nie wróci. Dajcie znać, 
jeśli doświadczyliście czegoś podobnego.

Naked Robotic Core
iPad Pro jest znakomitym przykładem urządzenia wpasowującego się 
w definicję koncepcji „naked robotic core”, czyli maksymalnie „gołego” 
urządzenia, którego możemy transformować, za pomocą akcesoriów, w bar-
dziej ukierunkowane narzędzie. Na to właśnie pozwala Magic Keyboard 
dla iPada Pro. Być może dla niektórych będzie to dock w domu, w biurze, 
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na kanapie lub na biurku, a w biegu dodatkowo będą przyczepiali Smart 
Keyboard. Piękne w tych wszystkich magnetycznych akcesoriach jest to, że 
wystarczy sekunda, aby odpiąć iPada od Magic Keyboard i żeby założyć na 
niego Smart Folio lub Smart Keyboard... lub korzystać z niego bez niczego, 
bo jest już wieczór i chcemy wrócić do naszej książki lub filmu. Niestety, 
to wszystko kosztuje. 11-calowy iPad Pro w wersji 256 GB kosztuje 4399 zł 
(bez LTE), czyli zaledwie o 600 zł mniej niż podstawowy MacBook Air (early 
2020) – model z LTE będzie droższy. Fakt, że możemy oszczędzić kilka zło-
tych, biorąc wersję 128 GB, bo integracja z chmurą na iPadzie jest bardzo 
dobra, ale to nadal iPad bez klawiatury i trackpada, które już posiada Air. 
Jeśli doliczymy do tego Magic Keyboard za 1499 zł, to mamy kwotę 5898 zł, 
czyli zbliżamy się do podstawowego MacBooka Pro 13” (6499 zł). Jeśli nato-
miast policzymy, zamiast modelu 11-calowego, model 12,9-calowy, to cena 
rośnie o dodatkowe 1000 zł, do blisko 7000 zł, a jeszcze nie doliczyłem 
przecież Smart Folio lub Smart Keyboard.

Dla mnie osobiście idealnym zestawem byłby iPad Pro 11” w wersji 128 GB 
z LTE, Smart Folio i Magic Keyboard, co kosztowałoby w sumie 6600 zł, 
licząc po oficjalnych cenach Apple’a.

Takie porównanie cen iPada do Maca jednak uważam za bezcelowe, ponie-
waż jest najczęściej popełniane przez osoby, których wymagania za w więk-
szym stopniu zapewniane przez jedną lub drugą platformę i one często nie 
rozumieją potrzeba swoich lustrzanych odbić. Po co mi MacBook Air, jeśli 
większość czasu spędzam na rysowaniu z Pencilem? Air nie ma przecież 
ekranu dotykowego. Po co mi klawiatura i trackpad, jeśli większość czasu 
spędzam na czytaniu i oglądaniu wideo? Wygodniej mieć ekran w dłoni 
i Magic Keyboard, na te okazje, kiedy jest ona potrzebna. iPad Pro z Magic 
Keyboard będzie spełniał oczekiwania grupy osób, ale oczywiście nie wszyst-
kich. Pamiętajmy o tym, że to komputer dobieramy do swoich potrzeb, a nie 
dopasowujemy potrzeby do komputera. Magic Keyboard niewątpliwie zwięk-
sza funkcjonalność iPada, szczególnie jeśli zestawimy go ze zmianami w iOS 
13.4, które umożliwiają wiele nowych rzeczy.

Bateria
Ciężko mi ocenić o ile Magic Keyboard zwiększa zużycie baterii, bo odkąd 
zainstalowałem iOS 13, to mam skrajnie różne wyniki każdego dnia, bez 
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podpinania czegokolwiek. Nie wiem, czy to bateria mi się zestarzała, czy 
jakaś aplikacja źle się zachowuje, czy to po prostu jakiś bug w iOS 13.x, 
ale jednego dnia w ciągu godziny zużywam 6% baterii, a innego 20%. Nie 
znalazłem żadnej przyczyny takiego stanu rzeczy i obecnie szukam wol-
nej chwili, aby wyczyścić iPada do zera i przywrócić go z backupu. Może 
pomoże, a może nie, ale nowy sposób raportowania zużycia baterii zupeł-
nie nie sprzyja sprawdzaniu, czy jakaś aplikacja pożera prąd w tle bez 
naszej wiedzy. To są niestety minusy zamkniętego systemu i urządzenia 
– diagnoza tego samego na Macu byłaby banalnie prosta.

Po dniu pełnym niepokoju, że nie wypełniłem swojego obowiązku, posta-
nowiłem jednak przeprowadzić bardziej szczegółowy test. Po pierwsze, ze 
względu na problemy z iPadem, zrobiłem mu pełnym backup do iTunes 
(szyfrowany), po czym zainstalowałem mu od nowa iOS-a 13.4.1, prosto 
z pobranego od Apple pliku IPSW. Następnie przywróciłem wszystkie 
swoje dane z backupu z iTunes. Po jednym dniu testów okazało się, że iPad 
przestał wariować i zaczął normalnie pracować.

Następny dzień z kolei poświę-
ciłem na bardziej szczegółowe 
testy baterii. Jak widać powy-
żej, na wykresie stanu baterii 
w iOS, poranek spędziłem na 
czytaniu i nadrabianiu new-
sów (Tweetbot, Safari, Feedly), 
a potem usiadłem do pisania, 
między innymi tego artykułu. 
Pisałem ponad dwie godziny 
i to ładnie pokazało, jak zwięk-
szył się pobór prądu. Potem, 
dla porządku dziennego, 
korzystałem jeszcze z iPada 
bez podłączonej klawiatury. 
Jutro powtórzę test, aby mieć 
pewność, ale Dominik również 
raportuje zwiększone zuży-
cia baterii. iPad dotychczas 
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zapewniał mi od 10 do 12 godzin pracy w ciągu dnia, czyli w zasadzie włączo-
nego ekranu – przez 1 godzinę pobierał od 8-10%. Liczę się oczywiście z tym, 
że to komputer z 2018 roku, więc podłączyłem go po CoconutBattery, aby 
sprawdzić stan jego baterii. Program zdradził, że akumulator zdegradował 
o zaledwie 3%, co mnie mocno zaskoczyło. Magic Keyboard do iPada Pro 
widocznie ma większe wymagania, niż się spodziewałem – w jego wnętrzu 
na pewno znajdują się układy do sterowania podświetleniem (informacje na 
temat jasności pobiera z czujnika natężenia światła w iPadzie) oraz portem 
USB-C i prawdopodobnie jest też jeszcze jakiś procesor, który ma większy 
pobór mocy, niż się spodziewałem, bo jeśli nie ma tego ostatniego, to nie za 
bardzo rozumiem, gdzie ten prąd znika.

Czy Magic Keyboard jest warta swojej ceny?
Jakość wykonania tego akcesorium dla iPada jest wzorowa. Spisuje się też 
znakomicie w sytuacji, w której używamy jej jako docka, a nie pokrowca 
chroniącego iPada z wbudowaną klawiaturą. Pamiętajcie o tym, bo ona 
może po prostu nie pasować do Waszego stylu pracy. Pomimo tego, uwa-
żam, że jest za droga o przynajmniej o połowę. W świecie, w którym Apple 
nie odleciało już w kosmos, ta klawiatura kosztowałaby 799 zł. Realnie do 
zaakceptowania byłoby 999 zł. Obecna cena, wynosząca 1499 zł, to kom-
pletny absurd i mogę ją tylko porównać do kółek dla Maca Pro, kosztu-
jących 3499 zł. Co więcej, jak wiemy z historii, nawet najmniejsza zmiana 
w konstrukcji urządzenia kolejnej generacji powoduje, że dane akcesorium 
traci kompatybilność. Cudem jest, że Magic Keyboard wspiera iPady Pro 
z 2018 oraz 2020 roku, ale jeśli nie będzie ona obsługiwała przynajmniej 
dwóch kolejnych modeli, do 2022 roku, to będzie trzeba przeprowadzić 
poważną rozmowę z firmą z Cupertino.
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Jak już wspominałem, kupiłem tę klawiaturę i na razie jeszcze nie żałuję 
decyzji. Zapewnia mi sporo nowych możliwości w wykorzystaniu iPada 
Pro, a jeszcze nie miałem okazji wyjechać z takim zestawem w podróż 
(i sytuacja w kraju nie zapowiada się, żeby to się miało w najbliższym czasie 
zmienić), gdzie liczę na to, że pozwoli mi z czystszym sumieniem zostawić 
MacBooka Pro w domu. Wkurzę się jedynie, jeśli kolejnej generacji iPad nie 
będzie jej wspierał...

24 godzin później…
Jednak zmieniłem zdanie – Magic Keyboard dla iPada Pro wraca do 
Apple’a. Doszedłem do wniosku, że kompletną fanaberią jest kupowanie 
klawiatury za 1499 zł do iPada, skoro pod ręką mam przecież MacBo-
oka, gdy potrzebuję zrobić coś ambitniejszego. Magic Keyboard ułatwia 
robienie wielu trudniejszych zadań, do których wolałem sięgnąć po 
macOS, ale nadal wiele czynności jest dla mnie bardziej skomplikowana, 
głównie przez to, że przesyłanie plików między Files, Affinity Photo, 
Safari i paroma innymi narzędziami, zajmuje więcej czasu, niż powinno. 
Drugim powodem, poza ceną, jest wspomniany pobór energii, który 
powoduje, że musiałbym się doładowywać w ciągu dnia, a robić tego nie 
chcę. Jako ciekawostkę dodam, że Dominik obecnie testuje iPada Pro 
z 2020 roku, wyposażonego w A12Z, z nową Magic Keyboard. Raportuje 
mi, że nowy iPad Pro 11” ma zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie 
na prąd niż model z 2018 roku. Fakt, że jego iPad ma baterię w gorszym 

stanie niż moja (92% vs. 97%) i być może w rze-
czywistości pobiera tyle, co u mnie, ale nie sądzę 
– podejrzewam, że Apple poczyniło tutaj jakieś 
aktualizacje lub optymalizacje. Gdyby cena tego 
akcesorium oscylowała w rejonie 800–999 zł, to 
prawdopodobnie bym go zostawił, ale w takiej 
sytuacji wolę te pieniądze przeznaczyć na 
kolejną klawiaturę mechaniczną.

Jak już podjąłem decyzję o zwrocie, to trochę 
żałuję, a to oznacza, że polubiłem się z nią i to, co 
oferuje. Bardziej jednak szkoda mi tego, że Apple 
całkowicie odleciało w przestworza z tą ceną.

Magic             
Keyboard   

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

Komentarz do oceny:
Obniżenie oceny końcowej wynika 
z wysokiej ceny urządzenia. Bez bra-
nia jej pod uwagę, wyniosłaby 5/6.
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iPad jest chyba moim ulubionym urządzeniem od Apple od samego 
początku, od swojej premiery. Korzystam z niego namiętnie, 
codziennie. To moje główne narzędzie pracy. Noszę go ze sobą 
wszędzie – do biura, na kanapę, do kawiarni, na wyjazdy – te krótkie 
i te dłuższe. 

iPad Pro A.D. 2020 
– czy warto się przesiąść?

iPad Pro A.D. 2020 – czy warto się przesiąść? |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Gdyby nie kilka rzeczy, które zwyczajnie 
szybciej lub niestety wygodniej nadal robi 
się na komputerze, to pewnie przeszedłbym 
na #iPadOnly, niczym Michał Śliwiński. Jak 
na razie czasami jeszcze korzystam z Mac-
booka Pro. Najlepszym, co nie dziwi, dotych-
czasowym iPadem był oczywiście model 
Pro z 2018 r. Wreszcie mamy jego następcę. 
Ale czy warto się na niego przesiąść?

To trudne pytanie. Zacznę od tradycyjnego 
w tej sytuacji – to zależy.

„Nowy procesor” i więcej „RAM”
Nowy iPad Pro, zaprezentowany miesiąc 
temu, nie ma się co oszukiwać, to jest model 
2018 z nowym aparatem. Zaraz podniosą 
się krzyki, że przecież jest jeszcze nowy 
procesor, więcej RAM-u. Od razu tłumaczę. 
Nowy procesor, A12Z to tak naprawdę stary 
procesor A12X z… odblokowanym dodat-
kowym rdzeniem. Dobrze przeczytaliście. 
ODBLOKOWANYM. W „starych” iPadach 
Pro macie ten sam procesor z tym samym 
rdzeniem, ale zablokowanym. Jego odbloko-
wanie tudzież zablokowanie Apple ogarnęło 
programowo. Niestety nie spodziewajcie 
się aktualizacji do modeli z 2018 r., która 
„zmieni” Wam procesor. Jakoś Apple będzie 
rozróżniać modele.

Większy RAM? I tak, i nie. Owszem, to 
teraz 6 GB, jest więc większy od trzech 
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najsłabszych wersji pamięciowych (64, 256 
i 512 GB – poprzednio miały 4 GB), jest to 
jednak tyle samo, co w wersji największej 
– 1 TB w 2018 r. Ale i tak, pocieszeniem będzie 
dla wszystkich użytkowników poprzedniego 
iPada Pro, w tym mnie, że różnica w prędko-
ści jest praktycznie niezauważalna. W pro-
gramach testowych różnice są na poziomie 
1–5%.

iPada Pro z 2018 r. bardzo dokładnie prze-
testowałem i testuję do tej pory. Zdania nie 
zmieniam. To moje podstawowe narzędzie. 
Wygodne i megaszybkie, które możemy 
łatwo doposażyć w dodatkową klawiaturę 
czy akcesoria przez USB-C. Z najnowszym 
modelem jest dokładnie tak samo.

Aparat i LiDAR
Faktyczna różnica między modelami z 2018 r. 
i 2020 to aparat. W modelu z 2018 r. mamy 
tylko jeden aparat tylny. W modelu z 2020 r. 
mamy dwa i do tego radar LiDAR pomaga-
jący w obsłudze AR. No i teraz mam na serio 
dylemat, co o tym sądzić. Bo z jednej strony 
nowy, lepszy aparat to fajna sprawa, dodat-
kowo dwa obiektywy, w tym szeroki. Ale 
czy ja robię zdjęcia tabletem? No… zdecy-
dowanie nie. LiDAR i AR? To ciekawy temat 
i zapewne znajdzie się już teraz grupa użyt-
kowników, zdecydowanie profesjonalnych, 
którzy to wykorzystają. Dla przeważającej 
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reszty to gadżet. Sam nie widzę żadnej różnicy w zabawie AR moim Pro 
z 2018 r. i wypożyczonym przez Cortland modelem najnowszym. AR 
działa, tak samo szybko ładują mi się obiekty w aplikacji Ikea czy Maki 
Pro ze strony Apple.com. W zasadzie nie widzę różnicy w tej kwestii, 
zatem z mojego punktu widzenia, po co przepłacać?

Nowa pojemność
Podoba mi się w nowej wersji zmiana pojemności. Model 64 GB został zastą-
piony wersją 128 GB. I to jest świetna sprawa, bo właśnie tej pojemności mi 
brakowało. Sam mam model 64 GB, bo 256 GB był dla mnie za drogi. Wpro-
wadzenie modelu 128 GB w cenie poprzedniego 64 GB to genialny ruch dla 
klientów. Mieszczę się na 64 GB, ale balansując na granicy. Gdybym miał 
128 GB, nie musiałbym się nawet zastanawiać – wszystko by mi się mieściło. 
Pozostałe opcje pojemności pozostały bez zmian – 256, 512 GB i 1 TB.

Magic Keyboard
Kończąc, muszę jeszcze wspomnieć o Magic Keyboard. W numerze opi-
sują ją zarówno Wojtek, jak i Michał. Ja już nie będę tego robić. Swoje 
wrażenia opublikowałem na www. Tutaj dopiszę tylko jedno – klawiatura 
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jest genialna, świetnie się na niej pisze, ale będzie pierwszym produktem 
Apple, który kupiłem i zwrócę. Niestety, cena jest z kosmosu, a jedno-
cześnie mam wrażenie (teoria spisku Mode On), że jej obsługa jest lepiej 
zoptymalizowana na iPadach Pro 2020 niż na poprzednim modelu. Mój 
iPad Pro podłączony do niej potrafi tracić baterię w tempie 10–20% na 
godzinę. Jednocześnie nie obserwuję takiej sytuacji w modelu z 2020 r. 
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No i wreszcie ostatnia refleksja na jej temat – podejrzewam, że kolejny 
iPad Pro będzie mieć ten sam format i wygląd, co modele 2018 i 2020. 
Według mnie Apple nie wprowadzałoby produktu, który jest akceso-
rium, na krótki czas do oferty przy tej cenie. Raczej obstawiam, że Apple 
myśli o Magic Keyboard jak o uniwersalnym sprzęcie na dłużej. Podej-
rzewam też, że firma planowała wprowadzenie kolejnego modelu, już 
z 5G na jesieni. Już raz tak było w historii, gdy wyłamali się z jesiennej 
premiery, przenieśli ją na marzec i potem, po pół roku, już w normalnym 
jesiennym terminie, wprowadzili kolejny model. Chodzi mi o modele 
iPada 3 i 4. Ale, jak to się mówi – pożyjemy, zobaczymy.

Zatem czy warto przesiąść się na nowego iPada Pro?
Macie starego iPada lub nowego, ale nie z serii Pro, to według mnie 
warto się przesiąść. Dla wygody korzystania, dla USB-C, dla świetnej kla-
wiatury magicznej, dla mocy obliczeniowej. To w zasadzie sprawa prosta. 
Jeśli natomiast macie poprzedniego iPada Pro z 2018 r., to przesiadka 
jest w mojej ocenie bezsensowna. Szkoda wydawać pieniądze. Różnica 
będzie praktycznie niezauważalna, dopłatę poczujecie, a podejrzewam, 
że jesienią będzie kolejny model, jeśli koronawirus nie pokrzyżuje pla-
nów wydawniczych Apple.

Dziękujemy firmie Cortland za wypożyczenie nowego iPada Pro do testów.

84NOWOŚCI APPLE

https://www.cortland.pl/


Tak się ciekawie złożyło, że do tego wydania iMagazine miałem dwa 
powroty do przeszłości. Jednym z nich był powrót do Corela, teraz 
natomiast dzięki uprzejmości firmy Cortland, mogłem przetestować 
najnowszego Maca mini.

Nowy Mac mini 
– nadal ma to „coś”MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Nowy Mac mini – nadal ma to „coś” |  Maciej Skrzypczak
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Nie pamiętam, ile dokładnie minęło czasu, odkąd miałem ostatnią stycz-
ność z najtańszym komputerem stacjonarnym od Apple. Pamiętam za 
to, że tamten model miał jeszcze wbudowany napęd optyczny, musiało 
więc minąć parę ładnych lat. W tamtym okresie kolejne aktualizacje tego 
sprzętu pojawiały się dość regularnie. Obecnie jest z tym nieco gorzej. 
Dość powiedzieć, że ostatnia premiera odbyła się dwa lata temu, choć 
w marcu bieżącego roku pojawiły się modele, nieco odświeżone. Z naci-
skiem na „nieco”. Do testów otrzymałem wersję podstawową z procesorem 
Intel Core i3, 8 GB pamięci RAM i 256 GB dyskiem SSD. 

Najpierw jednak chciałbym opisać moje wrażenia zaraz po wyjęciu naj-
nowszego Maca mini z pudełka. Zawsze mnie fascynowało, że na tak małej 
powierzchni upchnięty jest komputer stacjonarny. Kiedyś to było niesa-
mowite, dziś natomiast, wraz z postępem technologii i miniaturyzacji – już 
mniej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że styl budowy, wygląd czy chociażby 
wnętrze tego komputera (które można podejrzeć choćby na stronie iFi-
xit.com) nadal wzbudzają zachwyt. W tej kwestii widać filozofię „starego 
Apple”, gdzie dbałość o szczegóły jest obecna na każdym kroku.

Po włączeniu „miniacza” kolejną rzeczą, która mnie uderzyła, była całko-
wita cisza. Być może dla wielu z Was to już normalne, ale jako posiadacz 
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7-letniego MacBooka Pro oraz PC ze standardowymi wiatraczkami kontrast 
jest uderzający. Przy tym wszystkim system chodzi płynnie, nie tnie się 
i całkiem nieźle daje sobie radę z bardziej wymagającymi aplikacjami. Nie 
miałem na przykład większych problemów z działaniem aplikacji z pakietu 
Affinity. I nawet wtedy komputer chodził bezgłośnie. A musimy pamiętać, 
że Maki mini nie mają dodatkowej karty graficznej i korzystają ze zinte-
growanej – w tym przypadku z układu Intel UHD Graphics 630, który i tak 
potrafi obsłużyć dwa ekrany 4K!

Następnym elementem, który przyciągnął moją uwagę, była liczba portów. 
W Macu mini nadal jest ich sporo, choć w nomenklaturze Apple powinni-
śmy raczej użyć sformułowania „dużo”. 4 porty USB-C, 2 porty USB-A 3.0, 
Ethernet, wejście HDMI czy wreszcie 3,5 mm minijack. Sporo z tych portów 
uważanych jest za „martwe”, ale cieszy ich obecność. 

Na początku nadmieniłem, że wersja, którą otrzymałem do testów, jest 
„nieco” odświeżona względem tej z 2018 roku. Problem w tym, że to 
odświeżenie polega wyłącznie na zwiększeniu pojemności pamięci maso-
wej SSD. Procesor czy pamięci RAM to już konstrukcje sprzed prawie trzech 
lat, a w świecie technologii to szmat czasu. To pokazuje, jak niszowym pro-
duktem, nawet dla samego Apple, jest Mac mini.
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Z drugiej strony trzeba jednak szczerze przyznać, że nikt nie oczekuje, 
żeby na tym komputerze wykonywać jakieś skomplikowane zadania 
i operacje. Mac mini nie jest też sprzętem do gier. W związku z tym 
„stary” procesor i pamięć RAM nie będą przeszkadzały docelowemu 
klientowi. Łyżkę dziegciu stanowi jednak dopłata do pamięci RAM, która 
jest horrendalnie wysoka. Na szczęście, poświęcając nieco czasu, można 
samemu wymienić pamięć na tańszą i większą (oczywiście pamiętając 
o wszystkich konsekwencjach, jak choćby utrata gwarancji).

Mac mini to nadal świetny komputer dla kogoś z ograniczonym budże-
tem, kto chciałby wejść w środowisko Apple lub po prostu nie ma wielu 
wymagań, a nie potrzebuje mobilności, jaką daje którykolwiek MacBook. 
Poza tym ma nad tym ostatnim sporą przewagę – liczbę i różnorodność 
portów. Komputer przy tym świetnie się prezentuje w kolorze Gwiezdnej 
Szarości, więc spokojnie może być ustawiony w widocznym miejscu.

Dziękujemy firmie Cortland za wypożyczenie nowego Maca mini do testów.

Gdzie kupić: Cortland 
Cena: 3 999 PLN (zapisywaną konfigurację)

Ocena iMagazine     
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Zestaw audio wcale nie musi zajmować mnóstwa miejsca i być 
skomplikowany, by fenomenalnie brzmieć. Linn Series 3 to esencja 
tego, co najlepsze w pełnowymiarowych głośnikach i amplitunerach, 
zamknięta w usypiających czujność gabarytami obudowach.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Linn Series 3 (301 & 302) – skondensowana jakość  |  Paweł Hać

Linn Series 3 (301 & 302)    
– skondensowana jakość
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Sukces prostych w obsłudze głośników, które pozwalają użytkownikowi 
swobodnie rozbudowywać i konfigurować system audio, jest widoczny 
w każdym segmencie cenowym. Zaczynając od popularnego HomePoda 
od Apple, przez Sonos i Bowers & Wilkins po Linn, producenci starają się 
zaoferować swoim klientom dokładnie tego typu urządzenia. Ostatnia 
z wymienionych firm, czyli szkocki Linn, ma już doświadczenie z syste-
mami multiroom, ale dopiero Series 3 nie wymaga dodatkowej jednostki 
sterującej. Tę rolę odgrywa jeden z głośników (model 301), w którym 
oprócz gniazda zasilania oraz portu Exakt Link do łączenia z kolejnymi 
głośnikami, znalazło się także HDMI (z ARC) i Ethernet, ponadto umiesz-
czono na nim panel sterowania systemem. Nie ma natomiast żadnych 
wejść analogowych. Ma jeszcze wbudowane Bluetooth oraz Wi-Fi, umoż-
liwiające używanie AirPlay oraz połączenie się z domową siecią bez kabli. 
W parze z głośnikiem 301 testowałem model 302, różniący się tym, że nie 
może działać samodzielnie, wymaga podłączenia przez Exakt Link do 301. 
Oba głośniki wyglądają właściwie identycznie, nie licząc zestawu portów 
z tyłu oraz przycisków i pierścienia wyświetlającego głośność na modelu 
301. Są, jak na tak małe głośniki, bardzo ciężkie. Pomimo wymiarów, zale-
dwie 250 × 206 × 296 mm, każdy z nich waży aż 6,9 kg. Jakość materiałów 
i spasowania nie pozostawia nic do życzenia – to najwyższa półka, a ta 
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zobowiązuje. Obudowy wykonano z cera-
miki, a ich górne panele są szklane. Całość 
wykończono ręcznie. Na spodzie znalazła się 
gumowa obwódka, a także gwintowany otwór 
do zamontowania głośnika na podstawce. 
W każdej kolumnie zamontowano dwa gło-
śniki: wysokotonowy o średnicy 19 mm oraz 
średnio-niskotonowy o średnicy 160 mm. 
Przykrywa je magnetyczna osłona, którą bar-
dzo łatwo można zdemontować.

Uruchomienie zestawu nie zajmuje wiele 
czasu, choć, prócz podłączenia wszystkiego, 
wymaga też wstępnej konfiguracji przez apli-
kację na smartfonie. Głównym krokiem jest 
połączenie z internetem, zwłaszcza że zestaw 
korzysta nie tylko z lokalnej sieci do transmi-
sji strumieniowej, ale też łączy się bezpośred-
nio z serwisami muzycznymi, nie wymagając 
tym samym jako źródła smartfona bądź 
komputera. Linn oferuje dwie aplikacje do 
obsługi głośników, aczkolwiek na co dzień 
przydaje się tylko jedna. Aplikacja nazwana 
po prostu Linn służy zarówno do konfigura-
cji urządzenia, jak i do sterowania źródłami 
muzyki i przypisywania funkcji do przycisków 
na panelu sterującym głównego głośnika. 
To bardzo duże udogodnienie, zwłaszcza że 
do przycisków można przypisać nie tylko 
określone źródło, ale też playlistę czy stację 
radiową. Po dotknięciu przycisku zaświeca się 
przy nim fragment pierścienia, potwierdzając 
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wciśnięcie, a po sekundzie–dwóch zaczyna się odtwarzanie (tyczy się 
to zarówno źródeł lokalnych, jak i internetowych). Głośniki są kompaty-
bilne z kilkoma serwisami muzycznymi, wśród których znajduje się Tidal, 
TuneIn Radio, CalmRadio czy Qobuz. W aplikacji Linn można przeglądać te 
wszystkie źródła, a także tworzyć kolejki odtwarzania. Drugi z programów 
do obsługi zestawu, czyli Kazoo, jest dużo prostszy – pozwala głównie na 
kontrolę nad odtwarzaniem. Ma za to obsługę Spotify, które nie pojawia się 
w drugiej aplikacji.

Linn Series 3 to typowo salonowy zestaw. Używałem go na co dzień, 
zarówno podczas oglądania filmów, jak i słuchania muzyki bądź stacji 
radiowych. Przypisałem do przycisków na obudowie dwie stacje radiowe 
oraz kilka playlist, dzięki czemu nie musiałem sięgać nawet po telefon. 
Wydaje się to drobnym udogodnieniem, ale w sytuacjach, gdy nie mam za 
wiele czasu, a muzyka ma stanowić jedynie tło do tego, co robię, przyciski 
na obudowie sprawiały, że w ogóle ją włączałem. Przydają się też do prze-
łączania źródeł, zwłaszcza że w zestawie z głośnikami nie ma pilota. Uwa-
żam to za spory błąd, zwłaszcza ze względu na programowalne przyciski, 
dla których alternatywą jest tylko smartfon. Za przykład może posłużyć 
świetny pilot dołączany do zestawu Audio Pro A26 – tam również mamy 
przyciski, do których da się przypisać funkcje, dostęp do nich z pilota jest 
nieporównywalnie wygodniejszy, szczególnie że z zestawu w salonie korzy-
sta zazwyczaj więcej niż jedna osoba.

Choć z zewnątrz Linn Series 3 wydaje się nieskomplikowanym urządzeniem, 
to wystarczy go posłuchać, by zmienić zdanie. Każda kolumna ma po dwa 
głośniki oraz po dwa wzmacniacze, oba o mocy 100 W. Gwarantuje to nie 
tylko wysoką szczegółowość brzmienia spowodowaną minimalizacją zakłó-
ceń, ale też zmniejszenie emisji ciepła (która ma znaczenie w przypadku 

Do przycisków można przypisać nie tylko określone źródło, 

ale też playlistę czy stację radiową
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stosowania tak kompaktowych obudów, ale nie przekłada się już bezpo-
średnio na jakość dźwięku). Nie sposób nie zauważyć, że zestaw jest bar-
dzo głośny, ale nawet przy wysokiej głośności brzmienie nie traci detali. 
Głośniki bardzo dobrze odwzorowują przestrzeń, a scena jest szeroka – to 
szczególnie warte odnotowania, bo mamy do czynienia z zaledwie dwoma 
kolumnami. W samym brzmieniu najbardziej zapadły mi w pamięć wokale, 
brzmiące tu po prostu niezwykle naturalnie i szczegółowo. W „No Time 
to Die” śpiewanym przez Billie Eilish słychać nie tylko każdą modulację 
głosu, ale nawet delikatne wdechy brane pomiędzy kolejnymi słowami. 
W utworach z bogatym środkiem wokal pozostaje dobrze słyszalny, nawet 
jeśli wtórują mu gitary elektryczne i mocna perkusja. Za przykład niech 
posłuży „Back in Black” autorstwa AC/DC, w którym przez cały czas dzieje 
się bardzo dużo, ale instrumenty w środkowych pasmach pozostają dobrze 
odseparowane i nie zakłócają wokalu. Środek wypadał dobrze nawet w tak 
chaotycznych utworach, jak „Song 2” od Blur. To zawsze dobry sprawdzian 
dla głośników: w „Song 2” nie ma mocnego, wyraźnego dołu, który dyk-
towałby rytm, za to gitary są tak obfite, że na gorszym sprzęcie zlewają 
się w nieznośną kakofonię. Linn Series 3 bez trudu daje sobie radę z tym 
utworem. Roisin Murphy pozwoliła mi natomiast agresywnym „Narcissus” 
sprawdzić, jak zestaw radzi sobie z wyeksponowaną górą i dołem. Soprany 
są świetnie zbalansowane, nie kłują nawet wtedy, gdy to na nich opiera 
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się fragment utworu i są w nim stosunkowo głośne. Mocno uderzający dół 
wybrzmiewa natomiast krótko, trochę twardo, wyraźnie nadając rytm. 
W innych utworach przybiera najróżniejsze brzmienie – od miękkiego, 
niemal dudniącego pomruku, po trwające dosłownie chwilę uderzenia. 
Choć Linn Series 3 nie jest zestawem kina domowego, to dobrze radzi sobie 
z filmami, wliczając w to produkcje Michaela Baya i towarzyszące im w war-
stwie audio nieustanne wybuchy.

Zachwycający to mało powiedziane – dźwięk płynący z Linn Series 3 jest 
tak dobry, że trudno uwierzyć, że pochodzi z tak małych kolumn. Ten 
zestaw udowadnia, że można zachować kompaktowe wymiary, nie rezy-
gnując przy tym z jakości brzmienia, choć cena tego jest bardzo wysoka. 
W Series 3 bardzo spodobała się mi też bezobsługowość, uzyskiwana dzięki 
programowalnym przyciskom, a także bezbłędne działanie AirPlay, Blueto-
oth i HDMI ARC. Przydałby się pilot – w tym zestawie zastrzeżenia mam 
tylko do elementu, którego w nim po prostu brakuje.

Linn Series 3   

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

 Plusy:
• wyjątkowa szczegółowość brzmienia
• konfigurowalne przyciski 
• doskonała jakość materiałów 

i wzornictwo

 Minusy:
• brak pilota w zestawie

Cena: Cena: 27 698 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi 
& Video Design
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Niedawno miałem okazję bliżej zapoznać się z Momentum 
True Wireless, a tymczasem Sennheiser wydał nową ich wersję, 
wyposażoną w ANC. Wygląda na to, że może być już tylko lepiej.

Sennheiser Momentum 
True Wireless 2WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Sennheiser Momentum True Wireless 2  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Różnice względem poprzednika
Cena się nie zmieniła i sugerowana od producenta nadal wynosi 1249 zł 
(poprzedni model jest za to tańszy), ale funkcjonalność wzrosła i zmienił 
się fizyczny rozmiar słuchawek – są teraz o 2 mm mniejsze, co przy tak 
małym produkcie, wciskanym do ucha, ma znaczenie. Wpływa to na ułoże-
nie słuchawek w uchu i jest wyczuwalnie lepiej. Bez zmian natomiast pozo-
stała odporność na zachlapania – nadal wspierany jest IPX4.

Bardziej szokującą nowością jest jednak czas pracy na baterii. Nie wiem, jak 
firma tego dokonała, ale z ok. 4 godz. używania ich na jednym ładowaniu, 
czas pracy w nowym modelu wzrósł do 7 godz. Nie miałem okazji tego 
potwierdzić precyzyjnie, ale wygląda na to, że jest to wartość realnie osią-
galna. Tym samym biją wielu swoich najbliższych konkurentów na głowę.

Akumulator w etui również poprawiono. Poprzednio zapewniał on trzy 
pełne naładowania słuchawek, co dawało razem 12 godz. pracy. Nowy model 
zapewnia do 28 godz. (również trzy pełne doładowania, ale po 7 godz.!).

Najważniejszą różnicą jest oczywiście obecność ANC. Niestety i w tej sytu-
acji nie miałem okazji dogłębnego przetestowania, jak ono się sprawuje 
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w pociągach czy samolotach, a nawet spacer na ulicy niewiele wniósł, bo 
ruch na okolicznych ulicach prawie nie istnieje. Symulacje w domu jednak 
podpowiadają, że działa i jest ewidentnie słyszalna różnica, gdy się go włą-
czy. Przypominam jeszcze o tym, aby dobrze dopasować gumki do swoich 
uszu, bo jeśli nie będą prawidłowo i szczelnie przylegały skóry, to fizyki 
nie zmienimy – dźwięki zewnętrzne dotrą do naszych bębenków, omijając 
słuchawki.

Ten model Sennheisera wspiera też Transparent Hearing, dzięki czemu 
mikrofony dostarczają do naszych uszu wszelkie dźwięki otoczenia, co 
umożliwia np. prowadzenie rozmowy bez wyciągania słuchawek z uszu. 
W aplikacji można zdefiniować, czy włączenie tego trybu pauzuje muzykę, 
czy nie, zależnie od potrzeb. Dzięki tej funkcji można też bez większych 
zagrożeń poruszać się, np. na rowerze, bo będziemy słyszeli wszystko, co 
dzieje się dookoła nas.

Jakość audio
Momentum True Wireless 2 zapewniają przynajmniej tak samo dobrą 
jakość jak poprzedni model, a być może jeszcze lepszą. Wiem, że w tej 
kwestii leją moje AirPods Pro, jak Lennox Lewis Gołotę i są to jedne 
z moich ulubionych słuchawek pod tym względem. Testy jak zwykle 

AUDIO 97



przeprowadzałem na różnego rodzaju utworach, w tym na „Jim” w wyko-
naniu Swans i nie zlewa fragmentu z gitarą, jak to robią niektóre inne słu-
chawki. Co ciekawe, w neutralnym ustawieniu EQ rock i muzyka klasyczna 
brzmią tak, jak powinny.

Widziałem raporty o tym, że ANC powoduje zniekształcenia dźwięku. 
Warto zainstalować aplikację Sennheisera i sprawdzić, czy ma się najnow-
szy firmware. U mnie takie rzeczy nie występowały.

Solidna propozycja
Sennheiser kolejny raz udowadnia, że ma solidny produkt w swoim portfo-
lio, który stanowi ciekawą alternatywę dla konkurencji. Swoim lekko pod-
bitym, ale nieprzesadzonym brzmieniem powodują, że nie wahałbym się 
przed kupieniem tych słuchawek. Przypominam, że słuchawki dokanałowe 
przeważnie nie potrafią się utrzymać w moim uchu, bo genetyka… ale ten 
model, jako jeden z niewielu na rynku, to potrafi.

Sennheiser Momentum True 
Wireless 2  

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6
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Od paru dni korzystam z nowych słuchawek gamingowych Logitecha G 
– ich marki dla graczy i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy 
stworzyli słuchawki, które są naprawdę godne zainteresowania. 
Uważam je za obecnie jedne z najlepszych przewodowych słuchawek 
dostępnych na rynku.

Logitech G Pro XWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech G Pro X  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Specyfikacja i wykonanie
Jakość wykonania tych słuchawek jest na poziomie zdecydowanie droż-
szych modeli, kosztujących grubo ponad 1000 zł, a Pro X kosztują „zale-
dwie” 569 zł (cena sugerowana). Poduszki w puszkach są niesamowicie 
wygodne, wyposażone w piankę zapamiętującą kształt, pałąk wygląda jak 
za milion dolarów i pokryty jest taką samą sztuczną skórą, co poduszki, 
a reszta jest zrobiona albo z metalu, albo z materiałów wysokiej jakości. 
Całość sprawia pancerne wrażenie i podpowiada, że te słuchawki będą 
żyły długo, pod warunkiem, że ich celowo nie zniszczymy.

W komplecie z samym zestawem otrzymujemy dwie dodatkowe poduszki 
z miękkiego weluru, aby dodatkowo ograniczyć pocenie się uszu, rozdzie-
lacz minijack, mikrofon, dwa kable (w sumie wszystkie kable są dla smart-
fonów, konsol i komputerów), kartę dźwiękową oraz woreczek na całość.

Słuchawki wspierają DTS HEADPHONE:X 2.0, co ma pomagać przy prze-
kształcaniu dźwięku przestrzennego 7.1 na 2.0, ale tego nie sprawdzałem 
– nie mam gier, które potrafią to wykorzystać. Korzystałem z nich w trybie 
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zwykłych słuchawek stereo i są przynajmniej tak samo dobre, jeśli nie lep-
sze, od moich droższych faworytów. Za te wrażenia odpowiadają 50-mili-
metrowe głośniki Pro-G, wspomagane przez korektor dźwięku w softwarze 
Logitecha – G Hub. To właśnie w nim również możemy aktywować funkcję 
BLUE VO!CE, która pozwala nam na filtrowanie naszego głosu w czasie rze-
czywistym. BLUE VO!CE pozwala na redukcję szumów i syczenia, dodanie 
kompresora oraz daje dostęp do pełnego korektora, abyśmy mogli brzmieć 
tak, jakby nasz głos został przepuszczony przez edytor audio. Logitech 
dostarcza nam kilka presetów własnych, kilka stworzonych przez profe-
sjonalnych graczy oraz możliwość tworzenia swoich, zgodnie z własnymi 
upodobaniami. Bardzo szybko takowy sobie stworzyłem, ponieważ korek-
tor wyposażono w funkcję nagrania krótkiego klipu naszego głosu, który 
potem puszczamy w pętli i na żywo możemy regulować wszelkie suwaki, 
aby dostosować całość do naszych potrzeb.

Kable dostarczone z Pro X mają mini Jacki po obu stronach oraz pilota do 
sterowania poziomem głośności słuchawek. Jest też suwak do wyciszenia 
mikrofonu. Do kompletu jest karta dźwiękowa, którą można dodatkowo 
programować za pomocą G Hub, aby korzystać z niej na innych kompute-
rach bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Roz-
gałęziacz służy nam do podłączania się do urządzeń, które mają osobne 
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wejścia na słuchawki i mikrofon, a drugi kabel pozwala korzystać z tych 
słuchawek w smartfonach i tym podobnych urządzeniach, pod warunkiem 
oczywiście, że te będą posiadały jeszcze wejście mini Jack.

Wady i zalety
Na ogromny plus zapisuję jakość wykonania tego headsetu wraz z tym, jak 
one „grają”. Dla formalności napiszę więc, że są to prawdopodobnie jedne 
z najlepszych słuchawek gamingowych, jakie miałem na głowie, zarówno 
w kwestii brzmienia, jak i jakości wykonania.

Są też kwestie, które mogą jednym przypaść do gustu, a innym nie. Oso-
biście nie podoba mi się, że przełącznik do wyciszania mikrofonu jest na 
kablu, a nie na puszce, do którego łatwiej mi sięgnąć. Sterowanie pozio-
mem głośności też nie ma specjalnie sensu, jeśli korzystamy z dołączonej 
karty dźwiękowej, bo wygodniej wtedy cyfrowo sterować poziomami 
w samym Windows, zamiast analogowym suwakiem (jest ustawiony u mnie 
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na 100%, a Windows odpowiada za resztę). Będzie to natomiast miało sens, 
gdy nie będziemy korzystali z wbudowanej karty dźwiękowej. Nie jestem 
też fanem faktu, że ten headset jest przewodowy – udanie się po picie 
podczas sesji będzie wymagało zdjęcia słuchawek, a to z kolei oznacza, 
że jeśli gramy w gry zespołowe, to nie będziemy mogli w tym czasie roz-
mawiać z naszym zespołem. Liczę więc na to, że wkrótce pojawi się wersja 
bezprzewodowa, najchętniej obsługiwana przez te same dongle, które 
Logitech używa do swoich myszek. Wysoka jakość wykonania i użyte mate-
riały oznaczają też stosunkowo wysoką wagę, jak na słuchawki przewo-
dowe – są o 5 g cięższe od moich bezprzewodowych (ale plastikowych).

Tak czy nie?
Jeśli szukacie czegoś przewodowego, co będzie działało z wielu różnymi 
sprzętami, to Pro X obecnie uważam za najciekawszą propozycję dostępną 
na rynku. Są modele tańsze, są modele droższe, ale nie ma chyba niczego, 
co oferowałoby lepszy balans jakości w stosunku do ceny.

Logitech G Pro X
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Po dłuższych zapowiedziach Sharp wreszcie w pełni wszedł na rynek 
soundbarów. Marka z japońskim rodowodem, dziś będąca częścią 
Foxconn i mająca solidne polskie zaplecze techniczne, zaoferowała 
właśnie naprawdę tani soundbar z Dolby Atmos. Czy tani sprzęt może 
być dobry? Na pewno może być godny uwagi.

Sharp HT-SBW460 
– Dolby Atmos za nieco ponad 1000 zł

Sharp HT-SBW460 – Dolby Atmos za nieco ponad 1000 zł  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Ostatnie lata w historii Sharpa były bardzo zawiłe. Jeszcze w 2012 r. Japoń-
czycy mieli się czym pochwalić w świecie telewizorów. Odważnie, znacznie 
wcześniej niż reszta rynku, oferowali naprawdę duże telewizory i to w sto-
sunkowo przystępnych jak na tamte czasy cenach. Czwarty żółty subpiksel 
też był ciekawą innowacją. Kryzys zmusił ich jednak do restrukturyzacji 
i daleko idących zmian w firmie. Do tego stopnia, że telewizory produkowały 
inne podmioty na licencji. Teraz Sharp jest w ścisłym sojuszu z Foxconnem. 
I wszystko wskazuje na to, że będzie powracał do lat świetności na wielu 
rynkach. Jednym z nich ma szansę stać się segment RTV, w którym zaczęto 
od bardzo tanich i zarazem przyzwoitych telewizorów z Android TV oraz 
równie atrakcyjnych cenowo soundbarów.

Jednym z nich jest właśnie Sharp HT-SBW460 wyceniany na mniej niż 
1400 zł. Przy czym jest to system 3.1, o całkowitej mocy 300 W i wsparciu dla 
dźwięku Dolby Atmos. Przynajmniej biorąc pod uwagę specyfikację, brzmi 
to dobrze. A jak wygląda rzeczywistość?

Po wyjęciu z pudełka mamy dwa komponenty – subwoofer oraz belkę 
dźwiękową. Całość prezentuje się przyzwoicie w estetycznym szarawym 
kolorze. Pomimo że wykonanie sprawia wrażenie solidnego, to i tak 
widać pewne oszczędności. Chociażby boczny panel z przyciskami nie 
wygląda najładniej. Atutem są jednak dwa wejścia HDMI, jedno wyjście, 
port HDMI i złącze optyczne.
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Jak gra ten soundbar? Uruchamiam dema z Dolby Atmos, fragmenty filmów 
i zdecydowanie czuć tu powiew dźwięku w tej technologii. Tego sprzętowi 
nie można odmówić. Góra jest ewidentnie słyszalna. Nie ma tu jednak żad-
nych sztuczek, odbić od tylnych ścian, projekcji dźwięku itd. Dźwięk spływa 
do nas od frontu. Jest on niezły także przy pełnej głośności. Bas jest wręcz 
soczysty. Niestety mimo wszystko bardzo płaski, zwłaszcza na treściach nie 
w Dolby Atmos. 

To dobry system 3.1 poprawiający dźwięk z telewizora, ale też, nie oszukujmy 
się, raczej sprzęt dla tych mniej wymagających. Całkowicie adekwatny do 
ceny, więc nie można tu nic zarzucić. Po prostu wciąż uważam, że Dolby 
Atmos to coś znacznie więcej. Dla mnie doświadczenia z Dolby Atmos zaczy-
nają się wtedy, gdy mamy rzeczywiście do czynienia z system audio 5.1.2 lub 
jeszcze większym, ewentualnie jakąś próbą jego emulacji. Tego nam Sharp 
HT-SBW460 nie daje. Jednocześnie proponuje fajny dźwięk, adekwatny do 
swojej konstrukcji i technicznych możliwości. 

Sharp HT-SBW460 jest sprzętem, który nas nie zawiedzie, jeśli będziemy 
wiedzieć, czego się spodziewać. Będzie fajnie brzmiał przy filmach z Net-
fliksa i innych serwisów i nie wydrenuje naszego portfela. To też dobry 
omen dla przyszłości Sharpa na rynku RTV. Jestem na tak, jeśli mamy 
świadomość, gdzie jesteśmy, a nie liczymy, że uzyskamy dźwięk kinowy 
za nieco ponad 1000 zł.
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Philips TAPB603 to kolejny przedstawiciel soundbarów z system Dolby 
Atmos za rozsądną cenę. Coś, co jeszcze niedawno było niemożliwe, 
teraz staje się coraz popularniejsze. Philips obiecuje ekscytujące 
chwile podczas filmowych seansów. A jak jest w rzeczywistości?

Philips TAPB603 – z tym soundbarem każda chwila ma być ekscytująca  |  Paweł Okopień

Philips TAPB603 
– z tym soundbarem każda chwila ma być ekscytująca

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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W najbliższym czasie możliwość zakupu soundbara z Dolby Atmos 
w cenie od tysiąca do dwóch tysięcy złotych nie będzie niczym niezwy-
kłym. To powinno cieszyć – wszak jeszcze niedawno oferta ograniczała 
się do trzech–czterech produktów i to w cenach powyżej trzech tysięcy 
złotych. A nieco wcześniej technologia ta była zarezerwowana tylko dla 
zaawansowanych systemów audio, których skomplementowanie wyma-
gało jeszcze większych wydatków, mnóstwa głośników i metrów przewo-
dów. Teraz Dolby Atmos jest zapakowane w listwę grającą z soundbarem, 
a nawet w iPhone’a 11. Jak sami rozumiecie – głośniki z iPhone’a nigdy nie 
będą grały jak te w kinie, a soundbar nigdy nie będzie grał jak prawdziwy 
system kina domowego.

Mimo wszystko cel Dolby nie jest zły. Firma certyfikuje wszystkie urzą-
dzenia i odpowiednio je kalibruje z Dolby Atmos, czego efektem ma być 
uzyskanie najlepszej jakości dźwięku przy możliwościach sprzętowych 
danego urządzenia. Jest to więc nie tylko wsparcie dla danego formatu, 
ale też próba uzyskania realnych efektów.

Philips TAPB603 w swojej klasie plusuje rewelacyjnym wykona-

niem, bardzo dużą regulacją głośności, czystością dźwięku.
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Philips TAPB603 dokładnie to stara się robić. Ten soundbar to system 
głośników 3.1 o mocy 320 W. Całość jest zamknięta w ciekawej designer-
sko belce oraz zgrabnym subwooferze, który przy swoim niskim profilu 
może się znaleźć na przykład pod kanapą na wysokich nóżkach albo 
gdzieś w kącie salonu.

Istotne jest to, że rzeczywiście na soundbarze Philipsa słyszymy efekty 
technologii Dolby Atmos. Fragment filmu „Everest” brzmi na nim świet-
nie, możemy poczuć się jak w środku śnieżnej zamieci, chociaż nie ma 
tu mowy o pełnej przestrzenności. Fantastyczne jest jednak granie gór-
nym dźwiękiem. Czuć też nieco dźwięku z boku, ale niestety brakuje 
tej kropki nad i, jak z systemów kina domowego, gdzie tylne głośniki są 
prawdziwym dopełnieniem filmowych wrażeń. Tylko trudno tego oczeki-
wać od takiego sprzętu.

Philips TAPB603 w swojej klasie plusuje rewelacyjnym wykonaniem, 
bardzo dużą regulacją głośności, czystością dźwięku. Zgodnie z tym, co 
przeczytamy na stronie producenta, „usłyszymy każde słowo dzięki gło-
śnikowi centralnemu” i rzeczywiście dźwięk jest znacząco wzbogacony 

Trzeba natomiast nadal pamiętać, że jest to jednak sound-

bar z głośnikami na froncie, a nie rozwiązanie mogące 

w pełni zastąpić kino domowe.
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względem tego, co jest w typowym telewizorze. Mamy tu fajną dynamikę 
i sprzęt jest w 100% wart ceny: 1599 zł.

Trzeba natomiast nadal pamiętać, że jest to jednak soundbar z gło-
śnikami na froncie, a nie rozwiązanie mogące w pełni zastąpić kino 
domowe. Przy czym jest to nieosiągalne dla żadnego sprzętu, zwłaszcza 
w tej cenie i nawet dwa razy wyższej. Po prostu nie należy tego oczeki-
wać od soundbarów. Dla większości typowych salonów będzie to dźwięk 
w pełni satysfakcjonujący i dający dużo radości podczas filmowych sean-
sów, zwłaszcza na filmach i serialach ze ścieżką Dolby Atmos.

TAPB603 polecę każdemu, kto szuka rozsądnej klasy soundbara, kto 
chciałby nieco posmakować Dolby Atmos. Philips zrobił kawał świet-
nego urządzenia, które cieszy nie tylko podczas filmowych seansów, 
ale też sporadycznego odtwarzania koncertów czy nawet muzycznych 
kawałków oraz, co ważne, sportowych wydarzeń czy zwykłych serwisów 
informacyjnych.
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Od paru dni korzystam, teoretycznie niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, bo do montażu wideo i korzystania z edytora 
tekstowego, z 32-calowego monitora Samsunga, reklamującego się 
rozdzielczością 4K i zakrzywioną matrycą (1500R). A powinienem 
przecież na nim grać!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Samsung LU32R590 – zakrzywione 4K w 32”  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Samsung LU32R590 
– zakrzywione 4K w 32”
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Specyfikacja
31,5-calowy, dla precyzji, panel znajduje się w prawie bezramkowej obu-
dowie – jedynie na dole ekranu znajduje się szerszy pasek, na którym 
widnieje logo oraz dioda sygnalizująca gotowość do pracy. Podświetlany 
fragment panelu jest jednak ciut mniejszy, więc ramki widać, ale szczerze 
mówiąc, nie robi to na mnie większego wrażenia – mój własny monitor ma 
kilkukrotnie grubsze ramki i nie zwracam na to uwagi.

Ważniejsze są same parametry monitora. Ekran ma rozdzielczość 3840 × 
2160 px w standardowych proporcjach 16:9 i oferuje 30-bitowy kolor (może 
to być zależne od karty graficznej i możliwości komputera lub źródła 
sygnału, np. konsola do gier). Jego fizyczna przestrzeń zajmuje powierzch-
nię 697,31 mm na szerokość i 392,23 mm na wysokość. Panel jest typu VA, 
wspiera odświeżanie na poziomie 60 Hz i oferuje 250 cd/m2 jasności. Kon-
trast, w odpowiednim trybie monitora, wynosi 2500:1, a czas reakcji jedynie 
4 ms, co jest niską wartością dla paneli VA o takiej rozdzielczości. Na deser 
zostaje oczywiście pokrycie palet – sRGB wynosi 103%, a AdobeRGB 76%.

LU32R590 dodatkowo oferuje sprzętowy upscaling treści do 4K, np. jeśli 
gramy na starszej konsoli, i szereg innych funkcji, zależnie od tego, do 
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czego ten monitor przeznaczymy. Jest też wsparcie dla PiP, więc możemy 
wyświetlać dwa źródła równocześnie na ekranie. Na plecach znajdziemy 
dwa istotne porty – DisplayPort 1.2 oraz HDMI 2.0.

Sama konstrukcja jest zaskakująco smukła – monitor w najgrubszym miej-
scu ma 6,9 mm grubości – i dosyć lekka, bo waży 5,5 kg ze stojakiem. Ten 
ostatni jest chyba najsłabszym ogniwem całości, ponieważ monitor nie jest 
idealnie sztywny – jeśli uderzę niechcący w biurko, to monitor się delikat-
nie zakołysze – i nie można regulować jego wysokości, więc niektórzy będą 
musieli skorzystać z podstawki (czyt. książek), aby go podnieść na odpo-
wiedni poziom. Jego design jednak mi odpowiada, bo dwie nogi są szeroko 

rozstawione, co zostawia miejsca na środku, aby 
zmieścić większe klawiatury, jeśli ktoś chce mieć go 
ustawić sobie bliżej nosa, i dodatkowo można ukryć 
w nim przewody, aby nie zaśmiecały nam biurka.

Praca i przyjemność przed zakrzy-
wionym ekranem
Za każdym razem, gdy po dłuższej przerwie siadam 
do zakrzywionego ekranu, to mam wrażenie, że 
coś nie jest tak. Wystarczy jednak kilka godzin, aby 
role się odwróciły. Zaletą takiego ekranu jest to, że 
elementy znajdujące się na brzegach ekranu znaj-
dują się w podobnej odległości od naszych oczu, 
co elementy na środku. Wadą tego rozwiązania są 
nietypowe odbicia światła, jeśli mamy za plecami 
silniejsze źródła światła, jak chociażby okno, ale to 
akurat problem każdego monitora, w większym czy 
mniejszym stopniu.

Samsung LU32R590 ma też „tryb gier”, który wpływa na to, jak obraz jest 
wyświetlany. Podbija on jasność ekranu oraz kontrast, aby gra była wyraźniej-
sza, i jednocześnie podnosi poziomy czerni, rozjaśniając je na tyle, że można 
w cieniach coś dostrzec. Wystarczy raz z tego skorzystać, aby zrozumieć, że 
monitor bez tej funkcji kompletnie nie nadaje się do grania w niektóre tytuły, 
gdzie dojrzenie wroga czyhającego w ciemności będzie decydowało o tym, 
czy wygramy ten pojedynek, czy zostaniemy przez niego pożarci lub zabici.

Za każdym razem, gdy 

po dłuższej przerwie 

siadam do zakrzywio-

nego ekranu, to mam 

wrażenie, że coś nie jest 

tak. Wystarczy jednak kil-

ka godzin, aby role się 

odwróciły. 
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W ramach testów spędziłem kilka godzin 
na graniu w Cities: Skylines, co ułatwiło mi 
panowanie nad rozbudową mojej obecnej 
kreacji – Las Palma. Zakrzywiony ekran spo-
wodował, że po prostu wygodniej mi się pra-
cowało nad fragmentami miasta położonymi 
przy brzegach ekranu, bo nie przybliżałem 
ich tak bardzo, jak przy ekranie płaskim. 
Oglądanie wideo na nim również pozwala na 
satysfakcjonujący poziom immersji.

Samsung LU32R590 ma jedną wadę – fabrycz-
nie nie jest właściwie skalibrowany. Jeśli nie 
macie pod ręką kalibratora, to polecane jest 
korzystanie z „niestandardowego” ustawienia 
kolorów z wprowadzeniem własnej korekty:

• MagicBright: Custom
• Jasność dla 200 nitów: 50
• Jasność dla 120 nitów: 23
• Jasność dla 100 nitów: 19
• Jasność dla 80 nitów: 15
• Jasność dla 50 nitów: 8
• Kontrast: 72
• Gamma: Mode 2
• HDMI Black Level: Normal
• Temperatura kolorów (R/G/B): 49/53/48

Powyższe wartości RGB oczywiście nie będą 
idealne dla każdego egzemplarza tego moni-
tora, ale to dobry punkt startowy. Ustawie-
nie jasności będzie oczywiście zależało od 
Waszego otoczenia i natężenia światła w nim.
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Wystarczy dzień przed takim monitorem, aby to płaskie ekrany stały się 
dla naszych oczu nienaturalne, więc jeśli macie wątpliwości co do tego, 
czy jest to rozwiązanie dla Was, to uspokajam, że nie powinno to stanowić 
większego problemu.

Podsumowując
Od wielu lat pracuję codziennie na 32-calowym monitorze. Płaskim, nie 
zakrzywionym. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo doceniam tak duży 
rozmiar panelu, bo wypełnia nam ładnie wzrok i możemy go komfortowo 
ustawić dalej od twarzy. Wersja zakrzywiona tak dużego panelu ma swoje 
plusy, bo całość wydaje się bliżej nas, pomimo zachowania takiego samego 
dystansu – po prostu brzegi są fizycznie bliżej naszej twarzy. Jeśli nie zapo-
mnicie o ustawieniu odpowiednio kolorów w menu monitora, to nie spodzie-
wam się, abyście byli niezadowoleni z tego, jak świeci, a wręcz odwrotnie.

Cena Samsunga LU32R590 obecnie kształtuje się w rejonie 1700–2100 zł, 
zależnie od sklepu, w którym go zamówicie i muszę powiedzieć, że dopóki 
nie dowiedziałem się, ile kosztuje, to spodziewałem się przedziału ceno-
wego w rejonie 3000–4000 zł. Wnioski z tego powinny być jasne.

SPRZĘT 115



Już myślałem, że nie będzie nowej opaski Fitbita po kupieniu go 
przez Google. Tymczasem mamy nowość, wprawdzie wyglądającą 
jak poprzedni model, ale tylko pozornie. W środku znajdziemy 
wbudowany GPS i przede wszystkim Fitbit Pay. Fitbit Charge 4 to 
nowa wersja najpopularniejszej i najbardziej wszechstronnej opaski 
sportowej producenta.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Fitbit Charge 4 – najlepsza opaska treningowa stała się jeszcze lepsza  |  Dominik Łada

Fitbit Charge 4 
– najlepsza opaska treningowa 
stała się jeszcze lepsza

SPRZĘT 116

https://twitter.com/dominiklada


Z Charge’em jestem praktycznie od jego początku. Pierwszą moją opaską 
był Charge HR. Wcześniej nosiłem Zipa, ale jego trudno traktować jak opa-
skę. Potem miałem Charge 2, Charge 3 i teraz wreszcie model 4. Największy 
skok dizajnersko-technologiczny nastąpił według mnie między Charge HR 
a Charge 2. Natomiast obecna wersja, która wizualnie niczym nie różni się 
od poprzednika, wprowadza dwie bardzo istotne opcje – płatności i GPS. Ta 
pierwsza opcja była już dostępna w Charge 3, ale tylko w limitowanej wersji. 
GPS natomiast nigdy w Charge nie występował. Był tylko tzw. Assisted GPS, 
czyli działający jedynie z telefonem; teraz mamy go wbudowanego w opaskę.

Nie muszę mówić, że mając GPS i płatności, możemy całkowicie bez 
telefonu udawać się na treningi. Dzięki GPS dokładnie zapiszemy trasę, 
a w razie potrzeby bez problemu zapłacimy za wodę w sklepie lub za… 
taksówkę, jak zabraknie nam sił na drogę powrotną.

Fitbit to zawsze dla mnie był król analizy snu. Oczywiście w Charge 4 jest 
to na najwyższym poziomie.

Budowa
Jeśli chodzi o wygląd, to Charge 4 wizualnie nie różni się od swojego 
poprzednika. Ma taki sam kształt i mocowanie pasków, możemy zatem 
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używać ich wymiennie, a przy okazji mamy gotowy już rynek zamienników. 
Obudowa jest wodoodporna do 50 m, czyli możemy się w niej kąpać, pły-
wać, nawet nurkować, nie mówiąc o bieganiu w deszczu. Wodoodporność 
jest uzyskana między innymi dzięki zastosowaniu dotykowego przycisku, 
ze znanym z Apple, symulowanym przez wibrację, wrażeniem wciśnięcia.

Ekran jest taki jak w poprzedniku. Monochromatyczny, graficzny. Ekran 
nie jest kolorowy, ale nie musi. Grunt, aby wszystko pokazywał i był czy-
telny. Jest lepiej pod tym względem w stosunku do Charge 3 (chodzi 
mi o jasność). Czytelny w słońcu, jednak nie liczmy na jakieś fajerwerki. 
W dużym słońcu niewiele na nim zobaczymy.

Bateria
Totalnie dziwi mnie w Fitbicie ich podejście do ładowania. Każdy model 
ma swoje unikalne rozwiązanie. Co więcej, z każdym modelem robią krót-
szy kabel. Nie inaczej jest w Charge 4. Kabel znów jest zwyczajnie za krótki. 
Nie wiem, jak wygodnie ładować opaskę podłączoną do ładowarki. Może 
tylko po podłączeniu do komputera nie będzie to przeszkadzać? W każdym 
innym przypadku opaska będzie dziwnie zwisać na krótkim kablu. Muszę 
przyznać, że ładowarka jest wygodniejsza niż w InspireHR, bo trzyma tracker. 
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Ale to nie jest najważniejsze, bo opaska w nor-
malnym użytkowaniu, naładowana, starcza na 
około siedem dni. Przy treningach codzien-
nych po ok. 1 godz. (bez włączania GPS) czas 
ten spada do 5–6 dni. Niestety, włączenie GPS, 
jak się pewnie domyślacie, mocno drenuje 
baterię. Inna sprawa, że miałem w ostatnim 
czasie okazję tylko dwa razy przetestować go 
i to na dłuższych odcinkach. Trening rowerowy 
po 2,5–3 godz. z włączonym GPS zżerał ok. 
80% baterii opaski.

Nowości
Fitbit Charge 4 ma jeszcze dwie nowości, któ-
rych nie było we wcześniejszych modelach. 
Wsparcie dla Spotify oraz Minuty w Strefie 
Aktywności (AZM) i mapa intensywności tre-
ningu. Pierwsza kwestia to tylko obsługa Spo-
tify w samej opasce, jednak ze względu na 
brak pamięci wbudowanej nie ma możliwości 
zapisania utworów i ta opcja jest użyteczna 
tylko, gdy mamy ze sobą telefon. Druga 
nowość to coś naprawdę zupełnie nowego, 
pokazującego, że Fitbit nadal jest liderem 
w tej kategorii produktów.

Mam na myśli nową mapę intensywności 
treningu, dostępną od tej pory w aplikacji, 
która zapewnia szczegółowy podział na różne 
strefy tętna podczas treningu. Po zakończe-
niu treningu z włączoną funkcją GPS należy 
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zsynchronizować urządzenie, aby wyświetlić w aplikacji mapę ciepła 
powstałą z systemem GPS. Minuty w Strefie Aktywności (AZM) jest to nato-
miast wskaźnik, który jest obliczany na podstawie wieku i tętna spoczynko-
wego, aby zapewnić spersonalizowany pomiar postępów podczas dowolnej 
aktywności generującej wyższe tętno, nie skupiając się wyłącznie na kro-
kach. Charge 4 jest pierwszym urządzeniem w gamie Fitbita z tą funkcją.

Domyślny cel na Minuty w Strefie Aktywności wynosi 150 min tygodniowo. 
Wynika to z wytycznych American Heart Association i Światowej Organi-
zacji Zdrowia. Za każdym razem, gdy zmienimy strefy tętna, otrzymamy 
powiadomienia w czasie rzeczywistym. Jest to motywacja do większego 
wysiłku lub sygnał, aby zwolnić tempo – wszystko po to, by treningi były 
efektywniejsze.
• 1 wibracja – strefa spalania tłuszczu,
• 2 wibracje – strefa kardio,
• 3 wibracje – strefa szczytowa.

Podczas samodzielnego treningu można skorzystać z ćwiczeń opartych 
na celach. Klikamy w opasce na „Ćwiczenie” i wybieramy aktywność, którą 
chcemy wykonać, a następnie klikamy „Ustaw cel” i wybieramy czas, kalo-
rie lub dystans. Ustawiamy cel, a następnie „Rozpocznij”.
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Wynik Minut w Strefie Aktywności sprawdza się w aplikacji na telefonie. 
Pojawią się tam również sugestie, które pomogą w osiągnięciu celów.
• 1 Minuta w Strefie Aktywnej = 1 minuta aktywności w Twojej spersonalizo-

wanej strefie spalania tłuszczu,
• 2 Minuty w Strefie Aktywnej = 1 minuta aktywności w Twojej spersonali-

zowanej strefie kardio lub szczytowej.

Treningi w aplikacji
Zastanawiałem się, jak przetestować nowego Fitbita w czasie #zostanw-
domu. Szukałem pomysłów, przeglądałem sieć, a okazało się, że najciem-
niej jest pod latarnią. Fitbit oferuje teraz absolutnie genialne rozwiązanie. 
Przez 90 dni, to sporo, mamy za free dostęp do konta premium, a tam 
jest istna kopalnia ćwiczeń i całych planów treningowych do robienia 
w domu. OK, są to w większości propozycje aerobowe, ale jest ich mnó-
stwo. Treningi są podzielone na kategorie, poziomy trudności. Możemy 
trenować tylko wybrane partie naszego ciała lub wybierać kompleksowe 
programy. Do tego dochodzi cały duży dział, który pomoże nam się zre-
laksować i medytować. Wszystkie treningi możemy oglądać na telefonie 
lub stremować je na duży TV. Jedynym minusem jest to, że są dostępne 
tylko w języku angielskim. Te treningi to świetna sprawa, tym bardziej 
podczas pandemii. Jak wspominałem, usługa Premium jest dostępna za 
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darmo przez 90 dni, potem płatna – 47 zł/mies. No i co bardzo 
ważne, Charge 4 sam rozpoznaje, kiedy trenujemy i co trenu-
jemy, i robi to bardzo trafnie.

Jak już jesteśmy przy kwestii języka. Pierwszy raz od początku 
funkcjonowania, gdy wszyscy już dawno to zrobili, Fitbit zdecy-
dował się na spolszczenie swojej aplikacji. Od połowy kwietnia 
aplikacja jest spolszczona, niestety, miejscami otrzymaliśmy 
jeszcze niedokładne tłumaczenia. Liczę, że z kolejnymi aktuali-
zacjami będzie coraz lepiej.

Płatności Fitbit Pay
Fitbit dosyć szybko porozumiewa się z kolejnymi bankami na 
polskim rynku. Dość często dostaję informacje o podpisaniu 
kolejnych umów. W tej chwili Fitbit Pay dostępny jest w nastę-
pujących bankach w Polsce: Alior (tylko Mastercard), Bank Pekao, 
Santander, mBank, Nest Bank, Banki Spółdzielcze SGB, Krakowski 
Bank Spółdzielczy, Credit Agricole, a także Revolut i Bunq.

Prywatnie korzystam z Aliora i akurat tak się składa, że mam 
kartę Mastercard. Moja karta dodała się bez problemu. Proce-
dura była banalnie prosta. Testowałem płatności i wszystko 
działało, jak należy. Płatności powyżej 150 zł odbywały się bez 
PIN-u. Zakładam, że jest to podobnie rozwiązane jak w Apple 
Watch, ponieważ gdy zdejmuję Charge 4 z ręki i chcę włączyć 
jakąś funkcję, to prosi o PIN.

Motywowanie i porady mailem
Ostatnią nowością, jaką wprowadził Fitbit, są wysyłane raz 
w tygodniu maile motywujące do działania i podsuwające 
ciekawe porady. Wcześniej tego nie było, a teraz, gdy je zoba-
czyłem, to zaskoczyła mnie ich pomysłowość. Tematy są różne, 
np. jak obniżyć stres w obecnej sytuacji czy też jakie produkty 
kupować w sklepie, aby rzadziej do niego chodzić. Ciekawy 
jest też artykuł o tym, czy ludzie aktualnie siedzą w domach, na 
podstawie analizy liczby rejestrowanych kroków.
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Podsumowanie
Najnowszy Fitbit Charge 4 to bardzo fajna opcja dla wszystkich, którzy są 
trochę bardziej zainteresowani aktywnością fizyczną niż przeciętny Kowal-
ski. Rozbudowana aplikacja, a jednocześnie nowe funkcje opaski, przede 
wszystkim Fitbit Pay, są dla mnie wystarczającą rekomendacją. Martwi mnie 
tylko to, że w ostatnim czasie dużo znajomych zniknęło mi ze społeczności, 
przestali używać Fitbit. Liczę, że nowa opaska to zmieni i wrócą, bo warto.

Fitbit Charge 4 i Charge 4 Special Edition jest dostępny w sklepach online, 
oczywiście zakładam, że będzie też od razu dostępny w stacjonarnych po 
ich ponownym otwarciu. Charge 4 jest w cenie 699 zł w kolorze czarnym, 
drzewa różanego i burzowym błękicie/czerni. Charge 4 Special Edition jest 
dostępny w cenie 779 zł – w tej wersji mamy, prócz normalnej opaski, jesz-
cze dodatkową – elegancką granitową lub czarną plecioną.
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Ci z Was, którzy śledzą iMagazine regularnie, wiedzą, że w ostatni okres 
był dla mnie czasem remontowo-przeprowadzkowym. No i pandemia 
w tle. Przy takiej mieszance stały i stabilny dostęp do jak najszybszego 
łącza internetowego to właściwie warunek konieczny. 

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Router TP-Link AX1500 Wi-Fi 6 Router – ideał do światłowodu  |  Krzysztof Sebastian Kołacz

Router TP-Link AX1500 Wi-Fi 6 
Router – ideał do światłowodu

SPRZĘT 124

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


Dziwne czasy, bo dla wielu branż – w tym naszej – odcięcie od internetu 
oznacza de facto automatyczne odcięcie od pracy i dochodów. Oczy-
wiście, poradzilibyśmy sobie z tym, bo człowiek już tak ma, że nawet jak 
początkowo pomarudzi, to koniec końców, jeśli faktycznie trzeba – potrafi 
się dopasować do sytuacji.

Na szczęście na razie wystarczyło zmienić łącze na stałe i wybrać 
dostawcę, który oferuje światłowód zamiast klasycznego łącza. Problem 
pojawił się wtedy, gdy zorientowałem się, że mój stary i ciągle rewelacyjny 
TP-Link Archer AR400 – światłowodu nie uciągnie. Po pierwsze, nie posiada 
portów gigabitowych. Po drugie, dwie anteny to w tych czasach i w nowym 
budownictwie – mało. Na szczęście producenta routera zmieniać nie 
musiałem. TP-Link stanął na wysokości zadania i oto chcę Wam przestawić 
TP-Link AX1500 – niemalże ideał do światłowodowego łącza.

TP-Link AX1500
Technologia Wi-Fi 6, 1,5 Gb/s, prędkości w dwóch pasmach – osiągające 
nawet 1,5 Gb/s (1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz), 
nieograniczona właściwie liczba urządzeń, które możemy do niego podłą-
czyć (dla zainteresowanych: zawdzięczamy to technologiom OFDMA i MU-
-MIMO) bez utraty jakości pojedynczej transmisji – to tylko część tego, co 
producent zawarł w tym czarnym monstrum.
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Pamiętam, że w routerach zawsze denerwowały mnie ich panele konfigura-
cyjne. Większość budżetowych urządzeń posiada w swoich wnętrznościach 
jednordzeniowe układy; taktowane częstotliwością znacznie poniżej 1 GHz. 
Archery z serii posiadają trzyrdzeniowe jednostki AX10 1,5 GHz. Czy różnica 
naprawdę jest odczuwalna? Wierzcie mi – jest. Całość działa natychmia-
stowo – jakbym klikał po systemie macOS na moim iMacu. Zero opóźnień. 
Do tego TP-Link cały czas poprawia UX swojego panelu Web Admin oraz 
aplikacji mobilnej, za pomocą której także możemy skonfigurować router 
od zera. Same opcje konfiguracji kryją wiele więcej, ale o tym za chwilę.

Najbardziej odczułem oczywiście 4-gigabitowe porty LAN. Połączenie 
światłowodowe pracuje obecnie w 95% deklarowanej przez dostawcę prze-
pustowości (950 MB/s download i 550 MB/s upload). Dla mnie jest to nowy 
– natychmiastowy – świat. Zasięg we wszystkich trzech pomieszczeniach 
jest również bez zarzutów. Cztery anteny robią robotę.

Detale są w cenie
Aplikacja Tether dostępna na urządzenia mobilne (iOS oraz Android) jest, 
jak wspomniałem, cały czas rozwijana, ale osobiście nie sięgam do niej za 
często. Umówmy się – większość z nas po skonfigurowaniu routera, jeśli nie 
napotka problemów z siecią, już do niego nie zajrzy. I tak ma właśnie być. 
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Jeśli jednak konfigurujemy nowy AX1500, to na pewno na plus zaskoczą 
nas takie smaczki jak możliwość zaprogramowania trybu Do Not Disturb 
dla wszystkich diod LED, umieszczonych na froncie urządzenia. Mogą 
one przyciemnić się lub całkowicie zgasnąć o tych samych porach, o któ-
rych nasze urządzenia od Apple wchodzą w tryb „Nie przeszkadzaj” lub 
o dowolnej, zaprogramowanej przez nas godzinie. U mnie router stoi bez-
pośrednio pod telewizorem, więc nie muszę Wam pisać, że tę opcję doce-
niłem bardziej niż jakąkolwiek inną. Mistrzostwo prostoty!

Mamy też kontrolę rodzicielską (kiedyś zapewne docenię bardziej niż stero-
wanie diodami…) oraz wbudowany VPN. Jest też Aleksa. Tak – jest wsparcie 
dla obsługi asystenta od Amazona. Przyznam szczerze, że dwa razy spraw-
dzałem w instrukcji, czy mi się nie wydaje. Daje to możliwość korzystania 
z poleceń głosowych do kontrolowania routera. Możemy np. powiedzieć: 
„Aleksa poleć routerowi TP-Link, by nadał wyższy priorytet dla połączenia 
Wi-Fi z moim telefonem”. Tak, zrobi to.

Przyznam szczerze, że oprócz zastosowanego, polerowanego na wysoki (à 
la skrzynia fortepianowa) połysk plastiku na panelu górnym urządzenia, 
trudno mi znaleźć więcej wad. Jest stabilnie, piekielnie szybko i z dbałością 
o ważne dla wymagającego użytkownika detale. Za około 400 zł nie znaj-
dziecie niczego lepszego. Warto.

Do Not Disturb dla wszystkich diod LED, umieszczonych na 

froncie urządzenia! 
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MX Master 3 to mój nieoceniony biurowy towarzysz już od kilku 
miesięcy. Nie wyobrażam sobie korzystania już z innej myszy, siedząc 
wygodnie za biurkiem. Tyle że w ostatnich tygodniach wcale za nim tak 
wygodnie nie siedzę. Więcej pracuję w typowo domowych warunkach. 
MX Anywhere 2S – to rozwiązanie nie tylko na czasy zarazy.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Mistrz, czyli mysz w kieszeni 
– Logitech MX Anywhere 2S

Mistrz, czyli mysz w kieszeni – Logitech MX Anywhere 2S  |  Paweł Okopień
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Komputerowe myszy mają się dobrze, ostatnio otrzymały nawet błogo-
sławieństwo od Apple, by buszować po iPadOS. Przez lata pracy na Mac-
Bookach ze świetnym touchpadem nigdy nie rozumiałem, po co mysz do 
laptopa. Gdy znajomi bliżsi i dalsi korzystali z takiego rozwiązania, ja cieszy-
łem się swoim wygodnym, dużym gładzikiem. Sprzęt MX Master 3, z którego 
korzystam przy biurku, bardzo mnie do siebie przyzwyczaił. Nie odmówiłem 
więc sobie testu jego bardziej kompaktowej wersji MX Anywhere 2S.

To kompaktowych rozmiarów odpowiednik MX Master, który owszem, nie 
leży już tak perfekcyjnie w dłoni, ale wciąż jest przyjemnie i wygodnie. 
W dodatku zdecydowanie inaczej niż wszystkie minimyszki, które znam. 
Śmiem twierdzić, że MX Anywhere 2S bije też komfortem Magic Mouse 
od Apple i to znacząco. W dodatku to wciąż funkcjonalność serii MX 
– wygodne przyciski na boku, świetne kółko do scrollowania. Doskonała 
jakość wykonania. Nadal też równie wysoka cena – jednak warta wydania.

W tym numerze przeczytacie sporo o Magic Keyboard do iPada Pro – kla-
wiaturze za 1499/1699 zł. Chodziła za mną od dnia pierwszej prezentacji. 
Jednak już pierwsze recenzje sprawiły, że mocno się do niej zniechęciłem. 
Waga, brak możliwości działania iPada jako typowego tabletu, gdy nie 
użytkujemy klawiatury – to nie dla mnie. Cenię sobie przede wszystkim 
mobilność iPada, jego poręczność i lekkość, a Smart Keyboard traktuje na 
co dzień jako zwykły pokrowiec na niego. 
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Po kilku testach z MX Anywhere 2S już wiem, że to będzie mój towarzysz 
przyszłych podróży. Pracując w samym pociągu, samolocie czy innych 
środkach transportu, nie potrzebuję nagle gładzika na iPadzie. Doskonale 
sprawdza się po prostu dotyk. A główną zaletą iPada pozostaje jego lek-
kość. Natomiast wieczorem czy rano w hotelu, aby spisać relację z wyda-
rzenia, już rzeczywiście z torby mogę wyciągnąć małą mysz. Mysz, która 
z powodzeniem zmieści się w każdej torbie, a na upartego również w kie-
szeni spodni. Dla mnie to znacznie wygodniejsze uzupełnienie konfiguracji. 
W dodatku również w pełni kompatybilne z MacBookiem, a gdy zajdzie 
potrzeba, mogę nią poratować znajomych z Windowsem.

Jedyną wadą MX Anywhere 2S jest korzystanie z portu micro USB. Ide-
alnie, gdyby, tak jak MX Master 3, był to port USB-C. Można by ją wtedy 
szybko naładować przewodem od iPada. Zapewne to pojawi się w przy-
szłej generacji urządzenia.

MX Anywhere 2S to kolejny udany produkt z serii MX. Choć w sumie jestem 
bardzo ciekaw, jakie produkty strice iPadowe wkrótce zaoferuje Logitech. Dla 
podstawowych iPadów nowe case’y z gładzikiem zapowiadają się świetnie.
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Nowa rzeczywistość, w której od jakiegoś czasu wszyscy funkcjonujemy, 
zmusiła nas do izolowania się, a tym samym pracy zdalnej. Logitech 
StreamCam jest solidnym narzędziem do komunikacji i choć stworzono 
je z myślą o streamingu, a nie zastosowaniach biurowych, to w nich 
również sprawdza się świetnie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Logitech StreamCam – nie tylko dla graczy  |  Paweł Hać

Logitech StreamCam 
– nie tylko dla graczy
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Osobna kamera do prowadzenia wideokonferencji czy nagrywania cze-
gokolwiek nie jest zbyt częstym zakupem. Praktycznie w każdym lapto-
pie jest przynajmniej niezła kamera (MacBook 12” ze swoim 480p jest tu 
niechlubnym wyjątkiem), nawet komputery all-in-one mają ją zazwyczaj 
wbudowaną. Kamery zintegrowane są jednak ograniczone rozmiarami 
obudowy urządzenia, nie sposób ich też swobodnie ustawiać, bo poru-
szają się razem z ekranem. Kamery podłączanej osobno to nie dotyczy, 
co więcej, pozwala pokazać nie tylko osoby siedzące przed ekranem, ale 
i dowolne miejsce, w które je skierujemy (co przydaje się choćby w pro-
wadzeniu kursów online). Logitech StreamCam jest niewielka i pozwala 
zamocować się zarówno na monitorze bądź biurku za pomocą ruchomej 
stopki z gumowymi podstawkami, jak i da się ją zamontować na statywie 
fotograficznym – ma do tego osobne mocowanie. Da się ją ustawić nie 
tylko w poziomie, ale i w pionie, co ułatwia tworzenie treści na smart-

fony (aczkolwiek nie spodziewam się, że będzie to 
popularna pozycja, materiały tego typu powstają 
zazwyczaj bezpośrednio na telefonach). Urządzenie 
ma długi kabel, zakończony wtyczką USB-C. Nie-
stety, w zestawie nie ma adaptera na USB-A (które 
jest wciąż używane zarówno w komputerach, jak 
i w mikserach audio), kabla nie da się też odczepić, 

Kamera jest zoptymalizow-

ana do użycia z OBS, Xsplit 

i Streamlabs.
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więc uszkodzenie go jest dużym problemem. Front kamery pokryto 
wokół oczka tkaniną, zasłaniającą mikrofon. StreamCam występuje 
w dwóch wersjach kolorystycznych – do testu dostałem białą, w sklepach 
dostępny jest też wariant czarny.

Instalowanie oprogramowania kamery jest opcjonalne, ale szkoda je igno-
rować. StreamCam działa bez instalowania dodatkowych sterowników 
zarówno na macOS, jak i na Windowsie 10, na oba te systemy dostępna jest 
też aplikacja Logitech Capture. Umożliwia ustawienie parametrów pracy 
kamery, w tym rozdzielczości (od 360p do 1080p), liczby klatek (od 24 do 
60), parametrów obrazu takich jak ekspozycja, kontrast czy wyostrzanie. 
Da się też włączyć automatyczne bądź ręczne ustawianie ostrości, korektę 
podświetlenia, stabilizację obrazu (wycinającą dużą część kadru, bo jest 
jedynie cyfrowa) oraz automatyczną bądź ręczną regulację balansu bieli. 
Działa też odwracanie obrazu w pionie lub poziomie, jeśli musimy niety-
powo zamocować kamerę (ma wbudowany żyroskop, który automatycznie 
zmienia orientację wideo pomiędzy pionem a poziomem).

Jedną z wyjątkowych funkcji jest śledzenie twarzy. Program kadruje obraz 
na rozpoznanej twarzy i wycina go tak, by w miarę możliwości utrzymywać 
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ją w kadrze. Uwzględnia przy tym zarówno ruch na boki, jak i w przód oraz 
w tył. Capture w wersji na Windowsa (w wersji 2.00.226) umożliwia wybór 
trybu pracy mikrofonu: stereo lub dual mono. Na macOS dostępna jest 
obecnie tylko starsza wersja aplikacji (2.0.200), w której nie znalazłem tej 
opcji. Przydatny jest też filtr zapobiegający migotaniu oraz chroma key, czyli 
wycinanie niebieskiego lub zielonego tła. Podczas nagrywania na obraz 
można nałożyć jeden z siedmiu dostępnych filtrów, a także dodać znak 
wodny bądź ramkę z tekstem. Capture pozwala na wygodne rejestrowa-
nie screencastów bądź streamów bezpośrednio na komputerze, umożliwia 
wygodne przełączanie się pomiędzy różnymi układami ekranu oraz stosowa-
nie prostych przejść. Obsługę ułatwiają skróty klawiszowe, ale radzę je skon-
figurować, bo wykorzystują proste kombinacje pokroju Option + S, które 
wykorzystywane są też do innych czynności. Przydatnym rozwiązaniem, 
które Logitech stosuje też w oprogramowaniu do swoich myszy i klawiatur, 
jest tworzenie profili ustawień. Capture pozwala zapisać konfigurację aplika-
cji, by później wybrać ją z listy, gdy chcemy zrobić konkretną rzecz.

Obiektyw StreamCam ma f/2.0 i zapewnia szeroki kąt widzenia, nie defor-
mując jednocześnie w widoczny sposób obrazu. Ponadto bardzo dobrze 
radzi sobie przy słabszym oświetleniu: tam, gdzie wbudowana kamera kom-
putera szumiała, wciąż mamy ostry obraz o kolorach możliwie zbliżonych do 
naturalnych. Urządzenie jest w stanie nagrać materiał w jakości 1080p i w 60 
FPS, a w przypadku, gdy nie potrzebujemy aż takiej jakości, da się wybrać 
jedną spośród wielu rozdzielczości i liczb klatek, a także format (oprócz 
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pionowego i poziomego, Capture kadruje też do kwadratu). Kamera jest zop-
tymalizowana do użycia z OBS, Xsplit i Streamlabs, czyli oprogramowania 
do streamingu. Podczas używania zauważyłem drobny problem, jednak nie 
dotyczył obrazu. Kamera jest lekka, a jej kabel sztywny, więc ustawienie jej 
na blacie bywa skomplikowane, bo pod naporem przewodu obiektyw się 
przesuwa. Dopiero podłączenie jej do statywu rozwiązuje problem. Z uwagi 
na to, że pracuję dużo na iPadzie Pro, spróbowałem podłączyć do niego Stre-
amCam, niestety, bez rezultatu. Spodziewałem się tego, wszak nikt nie dekla-
ruje, że będzie z nim działała, ale warto było to sprawdzić.

Logitech StreamCam to zarówno sprzęt dla streamerów, jak i porządne 
narzędzie pracy, z bardzo dobrym mikrofonem, świetną jakością obrazu 
i z oprogramowaniem Capture, które idealnie nadaje się choćby do nagry-
wania poradników i szkoleń. W dobie pracy zdalnej kamery mają szansę 
odzyskać choć odrobinę swojej popularności, zwłaszcza że dla wielu osób 
telekonferencje są codziennością, a słaba realizacja techniczna rujnuje 
ich efektywność. Uważam StreamCam za bardzo dobry produkt, którego 
jakość została jednak wysoko wyceniona.

Logitech               
StreamCam 

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

 Plusy:
• bardzo dobre oprogramowanie 
• dobra jakość obrazu przy słabym 

świetle - świetny mikrofon stereo

 Minusy:
• kabel zamontowany na stałe

Cena: około 700 PLN
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Ceny pamięci SSD stały się na tyle niskie, że zakup HDD, zwłaszcza 
przenośnego, ma coraz mniej sensu. Oprócz znacznie większej 
prędkości dyski SSD są też mniejsze i znacznie bardziej odporne na 
uszkodzenia – taki jest Transcend ESD350C.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Transcend ESD350C Portable SSD – szybki, ale nie zawsze  |  Paweł Hać

Transcend ESD350C Portable SSD 
– szybki, ale nie zawsze
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Nieczęsto zdarza się mi korzystać z fizycznych nośników danych. Air-
Drop oraz pliki w chmurze skutecznie zastępują uciążliwe podłączanie 
pendrive’a, by przenieść mniejsze pliki. Problem pojawia się dopiero 
wtedy, gdy muszę zebrać w jednym miejscu wiele danych i mieć do nich 
dostęp zawsze, nawet wtedy, gdy nie mogę podłączyć się do internetu 
(a przynajmniej nie mogę używać takiego, który nie jest ograniczony kil-
kunastogigabajtowym limitem transferu). To zdarza się akurat całkiem 
często, w związku z czym posiłkuję się zewnętrznymi dyskami, by mieć też 
fizyczną kopię danych. Transcend ESD350C wydał się mi dobrze dopaso-
wany do moich potrzeb, bo, oprócz oferowania dużej pojemności i niezłej 
prędkości, został też dodatkowo zabezpieczony przed uszkodzeniami. 
Plastikowa obudowa ma tylko pojedyncze gniazdo USB-C (USB 3.1 gen. 2.) 
i diodę stanu pracy, oba elementy umieszczono na tej samej krawędzi. 
Niemal cały dysk ma dodatkowe, zdejmowane etui z gumy, które ma 
absorbować wstrząsy (nie widzę jednak sensu zdejmowania go). Szkoda, 
że nie dodano osłony również na wystający element, zawsze jest szansa, 
że to właśnie on uderzy o ziemię przy upadku. Gumowe etui łatwo zbiera 
kurz, nie sposób utrzymać go w czystości. Nawet w nim dysk jest dość 

Niemal cały dysk ma dodatkowe, zdejmowane etui z gumy, 

które ma absorbować wstrząsy (nie widzę jednak sensu 

zdejmowania go). Szkoda, że nie dodano osłony również na 

wystający element, zawsze jest szansa, że to właśnie on uderzy 

o ziemię przy upadku. 
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płaski, bez trudu mieści się nawet do 
niedużej kieszeni – ma wymiary około 
53 × 97 × 12 mm. W komplecie z dyskiem 
dostajemy dwa kable: USB-C–USB-C oraz 
USB-A–USB-C. Są dość długie, jak na takie, 
które są dołączane do sprzętu mobilnego 
(mają odpowiednio 45 cm oraz 50 cm). Port 
USB-C dysku jest całkowicie odsłonięty, 
więc w razie potrzeby można podpiąć wła-
ściwie dowolny inny kabel.

Choć dysk nie wymaga do działania żad-
nego oprogramowania, to na Windows, 
macOS oraz Androida Transcend wydał 
aplikację Elite, która służy do zarządzania 

dyskiem. Ma prosty interfejs i spore moż-
liwości. Pozwala wykonać automatyczną 
kopię wskazanego katalogu na kompute-
rze na podłączony dysk, ponadto pozwala 
też robić to w określonym harmono-
gramie, a także szyfrować kopie plików 
i zabezpieczać hasłem. Co więcej, da się 
też przywracać tak skopiowane dane. 
Przydaje się to nie tylko do odzyskiwa-
nia plików, ale też do powtarzalnego 
tworzenia struktury plików i katalogów 
w procesie. Program umożliwia też szyfro-
wanie wskazanych plików. Transcend Elite 
współpracuje z Dropboksem oraz Google 
Drive, tu również da się wskazać katalog 
w chmurze, który zostanie skopiowany 
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na dysk. Mój Dropbox jest wiecznie na granicy przepełnienia, więc ta 
drobna funkcja szczególnie mocno się mi przydaje. Uważam, że aplikacja 
przydałaby się też na iPadOS, zwłaszcza że iPad Pro z 2018 roku ma już 
USB-C 3.1 generacji 2., więc wykorzystuje w pełni prędkość oferowaną 
przez ESD350C, co więcej, obsługuje go bez problemu w systemowej 
aplikacji Pliki. Domyślam się, że brak aplikacji może wynikać z ograniczeń 
systemu (które nie pozwoliłyby zaimplementować części funkcji aplika-
cji, przez co nie byłaby już tak bardzo przydatna).

ESD350C występuje w trzech pojemnościach: 240 GB, 480 GB oraz 960 
GB. Testowałem ten środkowy model, będący bardzo dobrym kompromi-
sem między pojemnością a ceną. Testowałem dysk na PC z USB 3.1 gen. 2., 
obsługującym protokół UASP, a także na iPadzie Pro z 2018 roku, również 
mającym USB 3.1 gen. 2. (kopiując pliki pomiędzy urządzeniami). Na PC do 
testu wykorzystałem aplikację CrystalDiskMark 7.0.0, dysk sformatowałem 
do exFAT. Przy ustawieniu wielkości próbki na 16 MB prędkość odczytu 
wyniosła 463 MB/s, a zapisu 435 MB/s. Dla większych próbek (a więc w prak-
tyce większych plików, wyniki były bardzo zbliżone, odchylenie wynosiło 
zaledwie kilka MB/s i to nawet przy próbkach wielkości 64 GB. Przepu-
stowość USB 3.1 gen. 2. to 10 Gb/s, czyli 1,25 GB/s, producent deklaruje 
natomiast prędkości odpowiednio 1050 MB/s dla odczytu oraz 950 MB/s 
dla zapisu. Osiągnięte wyniki mogą świadczyć o tym, że dane te dotyczą 
jedynie modelu o pojemności 960 GB, Transcend nie różnicuje tego jed-
nak w informacjach o urządzeniu. Na iPadzie wykonałem prostszy test, 
polegający na skopiowaniu dwóch próbek: 1 dużego pliku o wielkości 4,77 
GB oraz 1000 małych plików o wielkości 2,6 MB każdy. Kopiowanie dużego 
pliku z dysku na iPada trwało 5:23 min, podczas gdy w drugą stronę zajęło 

ESD350C występuje w trzech pojemnościach: 240 GB, 480 GB 

oraz 960 GB. Testowałem ten środkowy model, będący bardzo 

dobrym kompromisem między pojemnością a ceną. 
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1:25 min. Kopiowanie małych plików wyglądało zupełnie inaczej i transfer 
z dysku na iPada był szybszy: trwał 1:07 min, a w drugą stronę 2:10 min.

Niewielki dysk przenośny jest znacznie wygodniejszym rozwiązaniem niż 
pendrive: ma szybszy transfer, może też pomieścić więcej danych, a do 
tego bez trudu podłączymy do niego kabel. Transcend ESD350C dobrze 
sprawdza się na co dzień, choć w środkowej pojemności nie oferuje pełnej, 
deklarowanej przez producenta prędkości odczytu i zapisu danych. Ma też 
bardzo dobre oprogramowanie – proste, ale pozwalające zautomatyzo-
wać pracę. Jeśli priorytetem jest mobilność i opłacalność, ESD350C będzie 
dobrym wyborem. Jeżeli jednak istotna jest też możliwie najwyższa pręd-
kość, prawdopodobnie dopiero największa wersja spełni wasze oczekiwania.

Transcend ESD350C 
Portable SSD  

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

 Plusy:
• kompaktowy 
• dobry stosunek ceny do 

pojemności 
• przydatne oprogramowanie 

Transcend Elite

 Minusy:
• znaczna różnica w prędkości 

pomiędzy różnymi pojemnościami

Cena: 240 GB – około 350 PLN 
480 GB – około 450 PLN 
960 GB – około 880 PLN
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Mijają trzy lata od mojej przesiadki z messengerów na plecak. W tym 
czasie nosiłem i bardzo sobie chwaliłem plecak Xiaomi Leisure Backpack. 
Codzienne noszenie przez taki czas znacząco odbija się na zużyciu… 
Nastał wreszcie ten moment, aby przesiąść się na coś nowego. Mój 
wybór padł na R-Bag Drum.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

R-Bag Drum – wygodny plecak codzienny i na krótki wyjazd  |  Dominik Łada

R-Bag Drum 
– wygodny plecak codzienny i na krótki wyjazd
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Przyznam szczerze, że bardzo rzadko zwracam uwagę na reklamy wyska-
kujące mi na Instagramie i Facebooku. Zazwyczaj je ignoruję. Jednak tym 
razem doceniłem „algorytm śledzący” podrzucający nam reklamy „sperso-
nalizowane” i kliknąłem. Nie zawiodłem się. Ponieważ dość aktywnie szuka-
łem nowego plecaka, po pewnym czasie zarówno Facebook, jak i Instagram, 
zaczęły mi podrzucać reklamy różnych modeli. W większości przypadków 
były średnio trafione, aż pewnego razu wyświetlił mi się R-Bag Drum.

Kompletnie nieznana mi polska firma, ale obejrzałem zdjęcia i zaryzy-
kowałem. Oczywiście, nie ma co się oszukiwać, firma i marka jest pol-
ska, ale niektóre modele plecaków mają takie same, jakie widziałem 
u innych „producentów”, tylko ze swoim logo. Jakoś specjalnie mnie to 
nie zraziło, tym bardziej że trafiłem akurat na dobrą promocję – -40%. 
Teraz, jak piszę ten tekst, cena jest już wyższa, ale nadal -30%. Pierwotna 
cena plecaka to 320 zł, ja kupiłem za 192 zł, a teraz jest za 230 zł – uwa-
żam, że nadal atrakcyjnie. Zresztą, 320 zł za plecak o takich możliwo-
ściach, jakie ma Drum, to też jest świetna cena.

Ale po kolei. Odkąd noszę plecak aktywnie, czyli od 2017 roku, to doce-
niłem kilka elementów, bez których nawet nie zwracam uwagi na inne 
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modele. Podstawową funkcją, 
może to być dla Was dziwne, jest 
możliwość zaczepienia plecaka do 
walizki. Wcześniej, jeśli tego nie 
miałem w plecakach albo messen-
gerach, to mnie totalnie krew zale-
wała, jak podróżowałem i plecak/
torba spadała mi podczas ciągnię-
cia walizki. R-Bag Drum oczywiście 
ma taki pasek do zaczepienia za 
rączkę walizki. Dodatkowo pod 
nim znajduje się specjalna, dość 
pojemna kieszeń „antyzłodziejska”, 
do której możemy schować portfel, 
dokumenty czy inne potrzebne, ale 
warte dodatkowego zabezpieczenia 
rzeczy. Za to plus.

Druga rzecz, na którą zwracam 
uwagę, to rączka do noszenia ple-
caka w ręku. Paradoksalnie, wiele 
plecaków jej nie ma. Ten plecak ma 
zarówno rączkę do noszenia, jak 
i pętlę do powieszenia plecaka, np. 
na haku.

Kolejną kwestią jest kieszeń na 
bidon/termos. Bardzo często mam 
ze sobą picie i osobna, zewnętrzna 
kieszeń przeznaczona do tego, to 
zbawienie. Drum ma dwie takie kie-
szenie. Drugą można wykorzystać 
np. do włożenia telefonu lub innego 
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elektronicznego gadżetu, który 
akurat musimy naładować, a np. 
podczas ładowania potrzebujemy 
używać. Bezpośrednio nad lewą 
kieszenią do butelki znajduje się 
złącze USB, do którego od środka 
komory głównej plecaka można 
podłączyć powerbank. To wygodne 
rozwiązanie.

R-Bag Drum ma dwie niezależnie 
otwierane przestrzenie. Pierw-
sza, od strony pleców, to komora, 
w której znajdują się dwie kieszenie. 
Pierwsza z nich na laptopa – spo-
kojnie zmieści się tam MacBook Pro 
16". Druga na tablet. Mój iPad Pro 11" 
mieści się idealnie, jednak większy 
model raczej będzie już wystawać. 
W tej komorze znajdują się też siat-
kowane kieszenie na jakieś drobia-
zgi, trzeba jednak brać pod uwagę 
to, że ta przestrzeń jest płaska.

Druga komora, zewnętrzna, jest 
dość spora. Ma pojemność ok. 26 l 
– sam plecak ma wymiary 48 × 32,5 
×17 cm. Spokojnie zmieścimy w niej 
rzeczy na krótki, kilkudniowy wyjazd 
albo najpotrzebniejsze gadżety 
w codziennym życiu w miejskiej 
dżungli. Tak jak wspominałem 
wcześniej, komora ma wejście do 
podłączenia powerbanku oraz dwie 
niezależne kieszenie na drobiazgi.
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Ostatnia kwestia to paski i wyściełane plecy. Paski mają dość dobrą 
regulację, ale przede wszystkim ich kształt z górną obręczą plus oddy-
chająca gąbka powodują, że plecak jest bardzo wygodny w codziennym 
użytkowaniu. R-Bag Drum jest wykonany z wodoodpornego materiału. 
Jest to poliester 600D, odporny i dość lekki.

Dla siebie wybrałem kolor czarny, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jest 
to bardziej ciemny szary niż antracyt. Dostępny jest też kolor szary. Oba 
modele mają delikatne elementy odblaskowe.

Z racji sytuacji, jaka panuje aktualnie, nie mam teraz zbyt dużo okazji, aby 
chodzić. Raz w tygodniu staram się odwiedzić biuro, aby sprawdzić pocztę 
itp. Jest to jedyny moment od początku #zostanwdomu, kiedy mogę 
sprawdzić Druma i muszę powiedzieć, że dawno nie miałem tak wygod-
nego plecaka. Dobrze wydane 192 zł, choć jest znacząco cięższy, ze względu 
na swój rozmiar, w porównaniu do mojego poprzedniego plecaka. Polecam.
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Strefa HomeKit

Robin Proline Doorbell – inteligentny domofon
Robin Proline Doorbell to pierwszy na rynku domofon, który integruje 
się z HomeKit. Można montować go na zewnątrz, obudowa w całości jest 
wykonana z aluminium. Obraz w rozdzielczości HD dostarcza nam kamera 
o szerokim kącie widzenia (130°). Obiektyw kamery jest zabezpieczony 
przeciw zarysowaniom specjalnym utwardzanym szkłem. Kamera umoż-
liwia nagrywanie wideo i zapisywanie go w iCloud. Fajnym rozwiązaniem 
jest dotykowy przycisk do wykonywania połączenia. Po jego dotknięciu 
może wyświetlać np. nasze nazwisko lub nazwę firmy. Produkt, którego 
bardzo brakowało na rynku. Jedyny minus to jego cena.

Cena: 696 EUR
Do kupienia na stronie producenta

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Rachio 3 Smart Sprinkler Controller   
– sterownik podlewania
Majówka przed nami. Zaczyna się robić coraz cieplej. Co więcej, niestety, 
zapowiadane są susze, dlatego bardzo ważna jest kontrola podlewania 
naszych ogrodów i trawników. Idealnym w tym momencie urządzeniem 
będzie Rachio 3 – sterownik do podlewania ogrodowego. Obsługuje 
w sumie do 16 podłączonych urządzeń. Można kupić wersję mniejszą, 
przeznaczoną do 8 urządzeń lub większą – do 16. Rachio 3 wykorzystuje 
do sterowania swoją własną, bardzo prostą i czytelną aplikację oraz 
oczywiście integruje się z HomeKit. Można go też zintegrować z aplika-
cją pogodową Weather Intelligence™ Plus i na podstawie jej prognoz 
automatycznie dobierać poziom podlewania.

Cena: 229,99–279,99 USD
Do kupienia na stronie producenta

HOMEKIT: 147

https://www.rachio.com/rachio-3/


https://imagazine.pl/homekit/


Do trzech razy sztuka, ale jak można się trzy razy tym samym 
zauroczyć i to jeszcze zaledwie kawałkiem elektroniki. Jak widać 
można – wystarczy zobaczyć go trzy razy w ciągu czterech miesięcy 
i wreszcie powiesić go na ścianie. Samsung Q950T – to sprzęt, który 
naprawdę zachwyca i to na kilka sposobów.

Pierwsze trzecie wrażenie – Samsung QLED 8K Q950T  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Pierwsze trzecie wrażenie 
– Samsung QLED 8K Q950T

TV 149



Ten pierwszy raz
Co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas, ale nie dotyczy to wydarzeń 
na CES. Targi CES to mekka świata technologii i bardzo możliwe, że 
w tym roku jedyna tak duża impreza, która się odbyła. Tam właśnie po 
raz pierwszy ujrzałem Q950T. Jak to zwykle na targach bywa, nawet gdy 
jest to specjalna konferencja prasowa, można jedynie zobaczyć telewi-
zor, a raczej jego prototyp, bez sprawdzenia jego realnych możliwości. 
To był więc ten moment, gdy można było się mu przyjrzeć, zobaczyć 
efektownie wyglądające ramki, a raczej ich brak, tylne ulokowanie gło-
śników czy perforacje na bocznych krawędziach obudowy. Już wtedy 
było pewne, że będzie to jeden z najładniejszych i technicznie najcie-
kawszych telewizorów na rynku.

Ten drugi raz
Malta, moja ostatnia podróż przed epidemią, wizyta na Samsung Forum, 
gdzie przyglądałem się przede wszystkim nowościom koreańskiego 
producenta z zakresu AGD (tego AGD produkowanego także w Polsce). 
Nie zabrakło jednak telewizorów, wszystkich tych, które trafią do sprze-
daży w 2020 roku w tym właśnie Q950T. Tutaj był czas, by nieco dłużej, 
nieco spokojniej skupić się nie tylko na wyglądzie, ale też dźwięku. Po 
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raz kolejny usłyszałem dźwiękowe demo 
z Q950T – jak grają jego głośniki oraz jak 
działa Q-Symphony, czyli połączenie głośni-
ków telewizora z soundbarem. To działa, to 
słychać i to robi znaczącą różnicę w odbio-
rze dźwięku. Ale to nie wszystko – Q950T 
dostosowuje dźwięk inteligentnie do oto-
czenia i jest w stanie wyciągnąć dialogi, 
gdy ktoś z naszych domowników odpala 
odkurzacz. Zostałem kupiony – dźwiękiem 
i designem.

Ten trzeci raz
W 2011 roku pierwszy raz zawodowo testo-
wałem telewizor – miał 46 cali i był jednym 
z flagowych modeli. Teraz pierwszy model 
w 2020 roku, który testuję, ma ich 85 i tuż 
przed Wielkanocą zawisł w moim salonie. 
A Q950T zresztą nie występuje w mniejszym 
rozmiarze niż 65 cali. To doskonale poka-
zuje, jak urosły telewizory.  Większość z Was, 
gdy go zamówi, nie wyjmie go z pudełka 
– zresztą nie pchajcie się do tego, niech 
zrobią to za Was osoby odpowiedzialne 
ze sklepu, zwłaszcza gdy zamówicie ten 
większy rozmiar. Moje doświadczenie z wie-
szaniem tego telewizora na ścianie sprawia, 
że muszę użyć słowa majestatyczny. Tak, 
ten telewizor w każdym swym calu jest po 
prostu majestatyczny. Jego smukłość, jego 
fantastyczne wykończenie, ten praktycznie 
bezramkowy front to wszystko robi feno-
menalne wrażenie.  Jednocześnie, jeśli nie 
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ma przeszkód, by postawić go na szafce, zróbcie tak; wtedy prezentuje 
się jeszcze lepiej, zwłaszcza w tym gigantycznym, 85-calowym warian-
cie. I zdecydowanie nie bójcie się takiego rozmiaru – poza ceną nie ma 
w nim nic strasznego. Jest za to świetne doświadczenie.

O możliwościach tego telewizora wspomnę w przyszłości w kompletnej 
recenzji. W telewizorach Samsung 2020 odświeżono interfejs systemu 
Tizen, wzbogacono tryb ambient, rozszerzono możliwości inteligentnych 
trybów dźwięku i obrazu. Jest tego naprawdę sporo.

Teraz zatrzymam się na tym trzecim zauroczeniu, jakim są filmowe 
seanse. Po pierwsze wynika to w dużej mierze z rozmiaru. Przesiadka 
z 75 cali na 85 cali jest zauważalna, a co dopiero, jeśli do tej pory 

Q950T dostosowuje dźwięk inteligentnie do otoczenia i jest 

w stanie wyciągnąć dialogi, gdy ktoś z naszych domowników 

odpala odkurzacz.
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używaliście jeszcze mniejszego telewizora. 
Naprawdę warto tego posmakować. Jeśli 
85 cali jest jednak za duże, to podobne 
doświadczenia zapewne będziecie mieć 
też przy 65 i 75 calach w swoich salonach. 
Q950T to ekran o bardzo wyśrubowanych 
możliwościach technicznych, śmiało można 
powiedzieć, że to najbardziej zaawansowany 
ekran LCD, jaki trafił na rynek konsumencki. 
Mamy więc szersze kąty widzenia mimo 
matrycy VA, jest świetna, prawdziwa czerń, 
rewelacyjny kontrast i niesamowita jasność, 
sprawiająca, że w dzień ogląda się na nim 
bardzo przyjemnie, nocne seanse natomiast 
przebijają wrażenia z każdego kina, zwłasz-
cza efekty HDR.

Ostatnie dni spędziłem na prawdziwej 
kinowej uczcie – płyty Blu-ray z filmami 
„Parasite”, „Boże Ciało”, „Ojciec Chrzestny”, 
odtworzyłem „Gwiezdne Wojny” w 4K, zoba-
czyłem „Dunkierkę” na UHD Blu-ray. Duży 
ekran, świetne parametry – doskonałe źró-
dło tego, co cieszy oczy.

Jednocześnie Q950T to telewizor uniwersalny 
i to jest niezwykle ważne. Weźmy przykład 
seriali animowanych na Disney Junior (nada-
wanym w SD) czy różnej jakości filmików na 
YouTubie. Pomimo że ekran jest naprawdę 
duży, to upscaling z wykorzystaniem AI 
działa świetnie. Podobnie zresztą jak to było 
w Q950R. Oczywiście, widać mankamenty, ale 
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nie są one tak drastyczne, jakby mogły być. Jakość kanałów SD w Polsce 
jest tragiczna. Mimo wszystko na tak dużym ekranie można je oglądać bez 
skrzywienia. A telewizor ma być do wszystkich treści, nie tylko pięknych, 
referencyjnych materiałów i dem puszczanych w sklepie.

Q950T – jest dla mnie jak Ferrari czy inny obiekt pożądania, na którego 
widok zawsze serce bije szybciej. Obiekt zachwytów, obiekt wzbudza-
jący szacunek i cieszący oczy.  W dodatku nie jest pozbawiony sensu, 
to w pełni produkt użytkowy dla całej rodziny. Tyle z wrażeń, konkrety 
wkrótce na imagowym www.

Mamy więc szersze kąty widzenia mimo matrycy VA, jest 

świetna, prawdziwa czerń, rewelacyjny kontrast i niesamowita 

jasność, sprawiająca, że w dzień ogląda się na nim bardzo 

przyjemnie, nocne seanse natomiast przebijają wrażenia 

z każdego kina, zwłaszcza efekty HDR.
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Żeby było jasne – to nie będzie klasyczna recenzja. Raczej kilka 
słów z ust człowieka, który, jak wielu z Was, zapewne stanął przed 
koniecznością pójścia o krok dalej i wymiany starego telewizora 
na nowy. Mam nadzieję, że ta prosta – raczej odmienna od Pawła 
Okopienia perspektywa – przynajmniej kilkorgu z Was pomoże. 

Samsung QE55Q85RA – kiedy po raz pierwszy widzisz czerń  |  Krzysztof Sebastian Kołacz

Samsung QE55Q85RA 
– kiedy po raz pierwszy widzisz czerń

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof
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Zacznijmy zatem od punktu wyjścia. Do lutego tego roku używałem dwu-
nastoletniego Sharpa Aquos. Full HD. Gdy kupowałem go ponad dekadę 
temu, za w trudach odłożone pieniądze, był jednym z liderów na rynku. 
Oszałamiające wówczas 26 cali robiło wrażenie. Przez ten czas nie zepsuł 
się ani razu. Pilot praktycznie nie ma śladów użytkowania. Widać jedynie 
mikrorysy na fortepianowej obudowie. Przeżył sześć przeprowadzek. Prze-
żył studia, pierwsze własne mieszkanie i wiele więcej. To były czasy, w któ-
rym Sharp produkował jeszcze w Japonii (przynajmniej mój model) i tę 
słynną, japońską jakość, widać gołym okiem po dziś dzień.

Jestem typem człowieka, który zanim coś kupi, to przeanalizuje absolutnie 
każdy zakamarek sieci w poszukiwaniu opinii najrozmaitszych osób (łącznie 
z jakimś Johnem z głębi Wschodniego Wybrzeża), ekspertów, przeglądnie 
wszelkie dostępne porównania czy testy i przede wszystkim – zapyta Pawła 
o radę. I tak od dwóch lat szukałem telewizora. W sumie miał być kulo-
odporny. Trzymać w miarę cenę. Być wykonany na poziomie, którego nie 
powstydziłoby się samo Apple. Nie przekraczać kwotowo progu 7000 zł, 
a w calach – 60. To zakup na co najmniej pół dekady, ponieważ absolutnie 
nie należę do grona osób, które częściej niż co pięć lat wpadną w pewne 
sobotnie popołudnie na pomysł zadania sobie pytania: Czy ten superekran, 
który mam przed oczami, nie jest aby na pewno już za stary? To nie ja.
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W końcu, przy okazji ostatniej przeprowadzki, 
przyszła odpowiednia pora, a Samsung dostar-
czył pod nasze drzwi model QE55Q85RA 
– 55-calowy niemalże ideał. Po kolei.

Kiedyś to przynosiłeś telewi-
zor pod pachą…
… a dziś wnosisz go z trudem na cztery stop-
nie prowadzące do poziomu zero i windy, 
w asyście kuriera i w sumie zastanawiasz 
się, co poszło nie tak ze światem. Ten kolos, 
razem ze skrzynią transportową, ważył, baga-
tela, 70 kg. Sam TV nie jest oczywiście tak 
ciężki (21 kg z podstawą), ale jego wymiary 
– i tak – zrobiły odpowiedni efekt. Po wyjęciu 
z transportera pierwszy raz przekonałem się 
na własnej skórze, jak genialnym pomysłem 
było wyprowadzenie całej elektroniki drze-
miącej w telewizorze na zewnątrz. Do średniej 
wielkości skrzyneczki, która na swoim tyle 
posiada zestaw wszelkich złącz, których czło-
wiek mógłby zapragnąć. Dzięki temu telewizor 
z One Connect box połączony jest jedynie jed-
nym, cienkim przewodem, który dodatkowo 
perfekcyjnie maskujemy w specjalnie przygo-
towanej do tego rynnie, poprowadzonej od 
złącza na tyle obudowy, przez nogę podstawy, 
aż do jej dołu. Niczego nie musicie maskować, 
spinać, ukrywać. Po prostu – mistrzostwo.

Idźmy dalej. Pilot – aluminiowy, ciężki, wąski, 
sprawiający wrażenie naprawdę solidnego. 
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Pozbawiony klawiatury, dodatkowych scyzoryków czy mikroekspresu do 
kawy. Po prostu tak powinien wyglądać pilot w obecnych czasach. Również 
ten do Apple TV (ekhm, drogie Apple). Zgadzają się też jego wymiary, więc 
odetchnąłem z ulgą. Mój tata, fanatyk sprzętu Sony, zawsze nie widział 
problemu w tym, że piloty tego producenta mogłyby równie dobrze robić 
za miecze świetlne w „Gwiezdnych wojnach”. Samsung na szczęście nie 
poszedł w tę stronę. Są oczywiście klawisze szybkiego dostępu do najpo-
pularniejszych usług VOD: Netflix, Amazon Prime Video oraz Rakuten.

System. Telewizor pracuje pod kontrolą systemu 
Samsung Tizen 5 i powiem szczerze, że jest to 
o niebo wygodniejsze niż wszechobecny Android 
TV (z którym miałem do czynienia zawodowo 
i w rodzinie). Cały proces konfiguracji był dla 
mnie maksymalnie łatwy. Backup ustawień TV 
trzymany jest w chmurze (na koncie Samsung, 
które możemy, ale nie musimy, założyć podczas 
przechodzenia przez konfigurator), dzięki czemu 
te ustawienia mogłem przerzucić już do swojego 
własnego modelu, po jego zakupie. Wiem, że Tizen 
ma swoich zwolenników i całkiem duże grono 
przeciwników, ale szczerze – nie mam się do czego 
przyczepić, po ponad dwóch miesiącach testów. 
Szczególnie podobają mi się dość rozbudowane 

wygaszacze ekranu (tzw. Ambient 2.0), które zużywając naprawdę mało 
energii, zamieniają nasz telewizor w wielki, interaktywny obraz, idealnie 
dobrany pod kolor i wystrój salonu. Mamy także wbudowaną aplikację 
Apple TV, która działa wyśmienicie. Serio, gdyby nie to, że wykorzystu-
jemy Apple TV 4K HDR jako hub do sterowania (kompletny już teraz) 
inteligentnym domem – choćby dosłownie całym oświetleniem – nie 
widziałbym potrzeby posiadania osobnej dostawki od Apple. Logowanie 
w aplikacji odbywa się błyskawicznie i jest maksymalnie uproszczone 
przez API Apple. Jest także AirPlay 2, więc Samsung QE55Q85RA działa 
u nas jako dodatkowy głośnik w salonie. Gdy rano ćwiczymy, jednym 
kliknięciem wysyłam sobie dźwięk ulubionego podcastu na telewizor. 
Ten wybudza się sam i odtwarza go w mgnieniu oka. Dzięki pełnemu 
wsparciu dla protokołu AirPlay 2 sterowanie głośnością telewizora 

Telewizor pracuje pod 

kontrolą systemu Samsung 

Tizen 5 i powiem szczerze, 

że jest too niebo wygodnie-

jsze niż wszechobecny 

Android TV
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odbywa się z korony w Apple Watch. Jest więc tak, jak powinno być. 
Wieczorem, gdy Klaudia ogląda retransmitowane w czasach zarazy 
występy baletu rosyjskiego, może za pomocą trzech kliknięć dorzucić do 
listy urządzeń wyjściowych głośniki w biurze czy sypialni, dzięki czemu 
udostępnia mi sam dźwięk z salonu. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że 
dożyliśmy takich czasów.

Jedyne, do czego konstrukcyjnie mogę się przyczepić, to materiał, z któ-
rego wykonano skrzyneczkę z elektroniką – One Connect. Nie, podczas 
gdy telewizor jest naprawdę solidną konstrukcją, co przy tej i większych 
przekątnych nie jest tak oczywiste, o tyle ktoś w Samsungu pozwolił na 
to, aby One Connect box wykonano z taniego, rysującego się od patrze-
nia lub lekkiego muśnięcia dowolną tkaniną, polerowanego na wysoki 
połysk, plastiku. Jest to tak rażące, że gdyby nie fakt, iż element ten leży 
niedotykany na najniższej z półek, w moim odczuciu zdyskwalifikowałby 
całe urządzenie. Serio – byłbym w stanie odpuścić sobie zakup tego 
modelu, gdybym nie miał na tę skrzynkę odpowiedniego, niewidocz-
nego miejsca. Taka to już przywara i życie pedantów <śmiech przez łzy>. 
Odchodząc od problemów pierwszego świata, przejdźmy do najważniej-
szego – ekranu i wrażeń z konsumpcji treści.
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Znalazłem, po prostu
Po pierwsze, model, na który się zdecydowałem, o przekątnej 55-cali, 
wyposażono w ekran o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) LED 
LCD, z podświetleniem Full Array Local Dimming (FALD), które Samsung 
nazywa Direct Full Array Plus. To ponad sto stref podświetlających matrycę 
QLED. Dodatkowo model ten wyposażono w filtr kątów widzenia, więc nie 
ma praktycznie żadnego znaczenia to, z jakiej perspektyw spoglądamy na 
ekran. Kontrast, jasność i czytelność są w zasadzie niezmienne i robi to nie-
samowite wrażenie. Jednak to, co doceniłem najbardziej, to czerń. Sharp, 
z którego korzystałem przy lata, radził sobie z nią bardzo dobrze – jak na 
telewizor z poprzedniej dekady i zdecydowanie lepiej niż obecne produkty 
na jego poziomie, które możemy nabyć tanio w elektromarketach. Nie chcę 
zagłębiać się w szczegóły, ale po prostu mam bezpośrednie porównanie, 
jak bardzo zmieniło się to w ostatnich latach. Kiedy weszło drogie 4K ze 
świata marzeń, telewizory dla przeciętnego Kowalskiego, oferujące jedynie 
Full HD, przestały proponować cokolwiek, co można by nazwać jakością. 
Między innymi właśnie dlatego tak bardzo nie chciałem pozbywać się leci-
wego Sharpa i długo zwlekałem z decyzją.

Czerń, którą oferuje Samsung, jest tym, czego szukałem. Dla mnie 
jest ona kompletna. Pełna, jeśli mówimy o tym przedziale cenowym. 
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Zawdzięczam to m.in bezpośredniemu strefowemu podświetleniu 8 ×, 
które sprawia, że ekran jest w stanie genialnie oddawać takie szczegóły, 
jak tatuaże, owłosienie na rękach czy piegi. Gdy włączyliśmy wypoży-
czone z iTunes filmy 4K HDR – transmitowane z naszego Apple TV 4K 
HDR na telewizor – jakość po prostu zwalała z nóg. To jest to, czego 
oczekuję od telewizora w 2020 roku. W moim rozumieniu, jeśli np. mamy 
dobry sprzęt (dobry, czyli taki, który akceptujemy), ale ten sprzęt ma 
już swoje lata, a nie stać nas na zakup czegoś, co nie ma tuzina kompro-
misów – lepiej poczekać z inwestycją i dać sobie spokój. Dobra jakość 
obecnie kosztuje i warto taki zakup zaplanować i przemyśleć co do joty. 
Ja nie żałuję tego procesu. Było warto. Jasne, że amatorzy kina, jak Jasiek 
czy Paweł, potrafiliby wymienić tutaj szereg „ale”, od „udawanego HDR” 
począwszy, a na braku porównania z Blu-ray skończywszy. To jeszcze 
przed nami i nie jest celem tego tekstu.

A co powiem o dźwięku? Powiem tak, na potrzeby obecnego salonu, 
jest dla mnie wystarczający. Nie jest to najmocniejsza strona tego tele-
wizora. Głośniki mają moc zaledwie 40 W, ale jest na tyle dobry, że 
na ten moment zrezygnowałem z dodatkowego, zewnętrznego, także 
leciwego już, głośnika Creative oraz nie zakupiłem drugiego SONOS-a, 
ponieważ dźwięk z Samsunga nam wystarcza. Planujemy dokupić wyso-
kojakościowy soundbar, który połączymy z telewizorem przez wyjście 
optyczne, ale na to również potrzeba czasu i również – nie zamierzamy 
iść na kompromis w wyborze tego sprzętu. Ma służyć lata. Dzięki proce-
sorowi Quantum 4K Samsung QE55Q85RA nie tylko zapewnia czystszy 
obraz, ale także dostosowuje jasność ekranu i dźwięk do warunków 
panujących w otoczeniu, w którym się znajduje. I robi to dobrze, choć 
gdyby producent zdecydował się wykorzystać aplikację mobilną, z którą 

Jednocześnie kolejny raz w życiu doceniłem to, że do 

zakupów wszelakiej elektroniki podchodzę, jak do 

długofalowej inwestycji.
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i tak mamy styczność w procesie konfiguracji telewizora, to mogłoby być 
jeszcze lepiej. Dlaczego? Bo wystarczyłoby postawić na ręczne mapowa-
nie przestrzeni za pomocą ultradźwięków, z wykorzystaniem mikrofo-
nów wbudowanych w smartfonie, jak zrobił to SONOS. Wtedy telewizor, 
mówiąc najprościej, mógłby nauczyć się i poznać dokładny rozkład ścian 
w naszym salonie i jeszcze lepiej dostosować siłę odbicia dźwięku, który 
się z niego wydobywa.

Kończąc, bo jak obiecałem, nie zasypię Was specyfikacją tego urządzenia 
– tę znajdziecie w sieci – mogę śmiało powiedzieć, że znalazłem to, czego 
szukałem. I to u Samsunga. Jednocześnie kolejny raz w życiu doceniłem 
to, że do zakupów wszelakiej elektroniki podchodzę, jak do długofalowej 
inwestycji. To pozwala mi niewspółmiernie bardziej cieszyć się nowymi 
zakupami i daje pewność, że zainwestowałem w dokładnie (lub prawie 
dokładnie) to, czego szukałem. Spróbujcie – warto poczekać.
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Ten statek kosmiczny, ukrywający się jako samochód osobowy, 
jest niesamowitym i futurystycznym samochodem elektrycznym, 
jaki możecie dzisiaj kupić. Całkowicie przerósł moje oczekiwania. 
Nie porównujcie go do Panamery – to po prostu czterodrzwiowa, 
cztero- lub pięciomiejscowa 911-tka, z prawie identyczną pozycją za 
kierownicą, jak ikona Porsche.

Porsche Taycan Turbo S 
– statek kosmiczny na ulicę

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche Taycan Turbo S – statek kosmiczny na ulicę  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Miałem przyjemność uczestniczenia w warsz-
tatach i krótkich jazdach testowych Porsche 
Taycanem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 
Pisałem o nich we wcześniejszych wydaniach 
iMagazine i przyznam szczerze, że w końcu 
firmie udało się zdławić wszelkie wątpliwo-
ści, jakie miałem. Samochód trafił do naszej 
redakcji na pięć dni i dopiero po przejechaniu 
kilkuset kilometrów w rzeczywistych warun-
kach zrozumiałem potencjał tego auta.

Powtarzalność
Prawdopodobnie jedną z najbardziej 
pomijanych, a jakże ważnych kwestii, jest 
powtarzalna wydajność układu napędo-
wego, składającego się z dwóch silników na 
obu osiach, z których tylny ma 2-biegową 
skrzynię biegów. Część Was zapewne wie, 
że aby z takiej Tesli Model S P100D wycią-
gnąć pełną moc i przyspieszenie, należy 
włączyć tryb Ludicrous i potem odczekać, 
aż podzespoły samochodu osiągnąć odpo-
wiednią temperaturę. To często trwa nawet 
40 minut, więc to nie jest tak, że gdy obok 
Was na światłach stanie najnowsze Fer-
rari, to będziecie mogli wykorzystać pełny 
potencjał samochodu.

Taycan, w odróżnieniu od Tesli, ma pełną moc 
dostępną non stop (617 KM), a dodatkowy 
zastrzyk koni mechanicznych można uzyskać 
w trybie Sport Plus w trybie Overboost (czyli 
podczas korzystania z Launch Control; 761 KM).
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Aktywacja tego trybu wygląda następująco:
1.   Stajemy na światłach.
2. Obok nas podjeżdża Ferrari.
3.    Przełączamy pokrętłem na kierownicy tryb samochodu na Sport  

Plus. To zajmuje nam sekundę.
4. Wciskamy pedał hamulca do podłogi lewą nogą.
5. Prawą nogą wciskamy pedał gazu, również do podłogi.
6. Gdy światła zmienią się na zielone, puszczamy hamulec, a samochód 

przyspiesza do 100 km/h w czasie szybszym niż 2,8 s. 200 km/h osią-
gane jest po 9,4 s. Ćwierć mili pokonuje w 10,5 s.

7.    Przyspieszanie oficjalnie kończy się na 260 km/h.

Nieoficjalnie przyspieszenie jest jeszcze szybsze, a prędkościomierz 
wyświetla 270 km/h, gdy ma się wystarczająco długą prostą – wiemy, że 
Porsche podaje konserwatywne wyniki, czyli takie, które każdy egzemplarz 
powinien osiągnąć, nawet w nieoptymalnych warunkach. Widziałem już 
czasy od 0 do 100 km/h w rejonie 2,4–2,5 s.

Samo przyspieszenie, szczególnie tak absurdalne, jak to w Taycanie, nie 
ma większego (dla mnie) znaczenia, jeśli samochód nie potrafi sprawnie 
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pokonywać zakrętów. A to, w odróżnieniu od amerykańskiej konkurencji, 
Porsche potrafi. Jeszcze jak!

Prowadzenie
Niesamowicie niski środek ciężkości tego auta, wraz z wyjątkowym pneu-
matycznym zawieszeniem, w którym każdy amortyzator składa się z trzech 
komór, co pozwala precyzyjnie regulować jego twardość, zachowanie 
i wysokość oraz dzięki skrętnej tylnej osi, aktywnym stabilizatorom i PTV 
(Porsche Torque Vectoring), powodują, że Taycan oferuje absolutnie wyjąt-
kowe wrażenia podczas pokonywania zakrętów przy absurdalnych, łamią-
cych prawa fizyki, prędkościach.

Ciężko mi opisać te odczucia. To tak, jakbyśmy siedzieli na ramie auta, bez 
nadwozia, i nie czuli praktycznie żadnych przechyłów. A jeśli w trakcie poko-
nywania zakrętu przód zacznie nam wyjeżdżać, to wystarczy, wbrew instynk-
tom, docisnąć pedał gazu, aby tylna oś i PTV „dopchnęły” przód do osi 
zakrętu. Jeśli widzicie łuk z ograniczeniem do 40 km/h i wiecie, że normalnym 
autem pokonacie go z prędkością 70 km/h bez efektów dźwiękowych od 
współpasażerów, to Taycan poradzi sobie przy 100, a może i przy 120 km/h.

Przypomnę tutaj, że auto waży 2,3 tony.
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Zasięg
Porsche ma w ofercie obecnie trzy modele Taycana – 4S, Turbo i Turbo S. 
To ten pierwszy, wyposażony w opcjonalną większą baterię o pojemności 
93,4 kWh (Performance Battery Plus ta sama, co w Turbo S), oferuje naj-
większy zasięg, ale Turbo i Turbo S nie pozostają daleko w tyle. Zgodnie 
z testami WLTP Turbo S oferuje od 388 do 412 km zasięgu, ale wiemy, że te 
wartości przeważnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niestety, 
nie miałem wystarczająco dużo czasu, na przeprowadzenie bardzo szcze-
gółowych testów zużycia prądu podczas jazdy, ale miałem okazję jeździć 
w wielu warunkach, przy temperaturze zewnętrznej oscylującej w rejonie 
8–13°C (nie są to optymalne warunki – przy 20–30°C zasięg zwiększy się 
zauważalnie) i przy włączonej klimatyzacji (zazwyczaj w trybie Eco). Oto 
kilka moich spostrzeżeń:
• Przy ostrej miejskiej jeździe w Sport Plus, w średnich korkach, korzystając 

z pełnej mocy silników, samochód zużywał ok. 35 kW na 100 km. To teo-
retycznie pozwoli mu na przejechanie ok. 260 km na jednym ładowaniu. 
Chciałbym tutaj zaznaczyć, że to była tzw. jazda zero-jedynkowa, czyli 
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pełny gaz ze świateł i potem pełne hamowanie na następnych, z Vmax-
-em odpowiadającym ograniczeniom prędkości na danej ulicy (zazwyczaj 
50–80 km/h). Jak się zapewne domyślanie, nikt tak normalnie nie jeździ 
i gdybym tak robił w moim samochodzie, to miałbym średnie spalania na 
poziomie 30–35 litrów na 100 km/h.

• Przy normalnej jeździe miejskiej, również w średnich korkach, podczas 
której często korzystałem z absurdalnego przyspieszenia Taycana, ale nie 
aż tak ekstremalnie, jak powyżej, „spalanie” spadło do rejonu 28 kWh na 
100, co pozwoliłoby mu na przejechanie ok. 330 km.

• Przy typowej miejskiej jeździe, ponownie w korkach, takiej, że ludzie 
nie wytykaliby mnie palcami i nazywali piratem drogowym, osiągałem 
poziom 25 kWh na 100 km, co pozwoliłoby na przejechanie ok. 370 km.

• W trybie Range, w mieście, przy spokojnej jeździe i bez często zatrzy-
mywania się na światłach, można zejść nawet do 23 kWh na 100 km, co 
powinno zapewnić ok. 400–410 km zasięgu.

• Przy jeździe mieszanej, w trybie Normal lub Sport, nie starając się oszczę-
dzać „paliwa”, zużycie oscyluje w rejonie 25–27 kWh.

• Na autostradzie, przy prędkości 140 km/h, wspomnianej nieoptymalnej 
temperaturze i pod wiatr wiejący z prędkością ok. 18 km/h, auto zużywa 
ok. 29 kWh (trochę jazdy po mieście). Prognozowany zasięg: 320 km.

• Na autostradzie, przy prędkości 110 km/h w trybie Range samochód „spa-
lał” ok. 24,6 kWh. Prognozowany zasięg: 380 km.

• Optymalna prędkość maksymalna, aby zwiększyć zasięg, to ok. 90 km/h.

Jeśli śledziliście konto @iMagazinepl na Instagramie, to być może mieliście 
okazję prześledzić moją trasę z Warszawy do Łodzi i z powrotem. Rozpo-
częliśmy jazdę do Łodzi z prędkością 140 km/h na A2 w trybie bodajże 
Sport, a wracaliśmy w trybie Range, przy prędkości 110 km/h. Do tego było 
jeszcze trochę jazdy po samym mieście. Starałem się jechać „normalnie”, 
czyli ani nie jechałem jak wariat, ani nie oszczędzałem specjalnie prądu. 
Finalnie średnie spalanie z całego 400+ km odcinka wyniosło 28 kWh na 
100 km, ale przyznam się, że wracając, testowałem na pustym odcinku 
autostrady przyspieszenie przy wyższych prędkościach. Średnio zużyłem 
więc 28 kWh na 100 km, a bez tych testów osiągnąłbym ok. 26–27 kWh. 
Spodziewałbym się dalszych oszczędności wynoszących przynajmniej 10% 
w temperaturach powyżej 20°C.
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Taycan Turbo S ma więc realny zasięg w rejonie 400 km, przy normalnym 
jego traktowaniu. Spodziewałbym się możliwości osiągnięcia 440–450 km 
na trasie przy oszczędnej jeździe, co powinno się z kolei przełożyć na rejon 
500 km w przypadku modelu 4S. Są też plotki o Taycanie z napędem na 
jedną oś, który ma jeszcze większy zasięg, jeśli będzie w nim opcja baterii 
o pojemności 93,4 kWh.

Ładowanie
Po szczegóły techniczne na temat 800 V system ładowania Taycana 
zapraszam do poprzednich artykułów, ale przypomnę, że ta technologia 
pozwala na ładowanie mocą 270 kW, ale… nie ma w Polsce ani jednej łado-
warki, która mogłaby to zapewnić. Istnieje garstka stacji, które oferują 150 
kW (nie ma żadnej w Warszawie), a zdecydowana większość oferuje albo 
50 kW, albo 22 kW. Samochód w podstawowej konfiguracji wspiera jedy-
nie 270 kW, 50 kW lub mniej. Aby skorzystać z ładowarek 150 kW, należy 
zamówić opcjonalną ładowarkę 150 kW, kosztującą 1807 złotych. Ta opcja 
powinna być w standardzie, przynajmniej na obecną chwilę, dopóki firma 
nie udostępni większej liczby stacji Ionity (w kooperacji z innymi producen-
tami samochodów) oferujących 800 V i wspomniane 270 kW.
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Do moich testów korzystałem więc z łado-
warki pod siedzibą BMW Polska przy ulicy 
Wołoskiej (oferującej darmowe ładowanie) 
oraz ze stacji Greenway. Porsche wraz z samo-
chodem dostarczyło kartę członkowską, więc 
nie wiem, ile mnie to kosztowało dokładnie, 
ale zakładając, że korzystałbym z najniższego 
abonamentu Greenway, który ma najwyższe 
ceny (0 zł i 2,19 zł za kWh), to podróż z War-
szawy do Łodzi i z powrotem kosztowałaby 
ok. 175 zł. Trzeba tutaj pamiętać, że gdyby auto 
było naładowane do 100% przed wyjazdem, to 
dałoby radę pokonać tę trasę bez ładowania 
(niestety nie mam w garażu gniazdka, aby je 
ładować w nocy we własnym zakresie). Lepszą 
alternatywą jest wykorzystywanie „Niebie-
skiego Szlaku” stacji LOTOS, który oferuje łado-
wanie o dowolnej długości trwania w cenie 
24 złotych, nawet od 0 do 100%.

Sytuacja ładowania u nas, w porównaniu 
z krajami, które intensywnie rozwijają sieć 
stacji ładowania samochodów elektrycznych, 
jest smutna. Niestety, prędko się to nie zmieni, 
ale dla osób, którym nie przeszkadza wkłada-
nie większego wysiłku w planowanie podróży 
krajowych, to może być dodatkowa atrakcja, 
ale prawda jest taka, że stacji jest zdecydowa-
nie mniej niż ich paliwowych odpowiedników. 
Podejrzewam też, że miejskie życie, z gniazd-
kiem dostępnym w domu lub miejscu pracy, 
zdecydowanie ułatwia życie.
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Porsche Charging Planner
Taycana można opcjonalnie wyposażyć w Porsche Charging Planner, czyli 
dodatek do nawigacji, który poinstruuje nas, gdzie mamy się zatrzymać i na 
jak długo, aby doładować samochód. Miałem, w trakcie testów Taycana, 
możliwość porównania tego z systemem Tesli, która być może działa tak, 
jak powinna, w krajach rozwiniętych, ale u nas nie funkcjonuje zbyt spraw-
nie. Taycan w swojej bazie danych posiada jedynie bardziej popularne 
stacji, jak InnogyGo, Greenway i parę innych. Niestety brakuje wielu stacji, 
w tym tych darmowych, z Warszawy i innych miast.

Producent też zapowiedział, że lista stacji będzie uaktualniana zdalnie raz 
na 3 miesiące. Uważam, że to zdecydowanie zbyt rzadko – raz na 2–4 tygo-
dnie byłoby do zaakceptowania.

Charging Planner działa, ale pod warunkiem, że dana stacja ładowania 
jest czynna, co wcale nie jest oczywiste. Dla przykładu, w trakcie podróży 
z Warszawy do Łodzi auto chciało, abyśmy zatrzymali się pod Redutą na 
Greenwayu. Problem w tym, że stacja jest na parkingu na poziomie -1, a ten 
jest zamknięty na czas pandemii. Nie byłem w stanie (lub nie wiedziałem 
jak) wymusić na nawigacji znalezienia innego punktu, więc skończyło się na 
tym, że otworzyłem na telefonie PlugShare, znalazłem innego Greenwaya 
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i zacząłem tam jechać. Nawigacja przeliczyła trasę i zaproponowała 
wybrany punkt dopiero w połowie drogi do niego. Niestety ten problem 
dotyczy nawigacji samochodowych w sytuacji, w którym jakaś ulica jest 
zamknięta – użytkownik praktycznie nie ma możliwości wybrania alterna-
tywy, jeśli nawigacja sama jej nie proponuje.

O ile sprzętowo Taycan rzeczywiście jest majstersztykiem, to oprogramo-
wanie na obecną chwilę (nawigacja i Charging Planner) odstaje od tego 
pierwszego. Nie wątpię jednak, że z czasem się to poprawi.

Wbudowane Apple Music i CarPlay
Taycan standardowo oferuje nie tylko bezprzewodowy CarPlay, ale rów-
nież, jako pierwszy producent na świecie, ma Apple Music zintegrowane 
w swoim PCM (Porsche Communication Management). Wystarczy, podczas 
dodawania swojego profilu użytkownika do samochodu (może być ich 
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wiele), zalogować się na swoje Apple ID, które posiada subskrypcję Apple 
Music, a mamy dostęp do całej bazy muzyki w niej oferowanej. Niestety, 
nie miałem możliwości przetestowania własnego konta z moimi playli-
stami, ale potwierdzam, że wszystko działa tak, jak powinno. Być może 
wyszukiwanie utworów lub wykonawców byłoby prostsze. Sam CarPlay 
natomiast działa dokładnie tak, jak powinien, więc jeśli jesteście zwolenni-
kami Yanosika lub Waze’a, to możecie śmiało z niego korzystać.

Przypominam też, że w podłokietniku znajdziecie dwa porty USB-C, za 
pomocą których można ładować telefon i korzystać z CarPlay przewo-
dowo. Z jego boku ukryto też matę Qi, dzięki czemu możecie naładować 
sprzęt indukcyjnie. Nie wiem dlaczego, ale to kolejne Porsche, które bardzo 
mocno rozgrzewało mi telefon podczas korzystania z technologii Qi – być 
może przez to, że wzmacniany jest też sygnał anteny – więc preferuję 
w aucie korzystanie z kabla.

Samochód przyszłości dostępny dzisiaj
Na koniec zostawiłem jeszcze kwestię tego, jak ten samochód wygląda. 
Nigdy nie ukrywałem, że Mission E concept zrobił na mnie ogromne wra-
żenie, ale pierwsze zdjęcia produkcyjnej wersji Taycana mnie mocno znie-
chęciły. Był za wąski i za wysoki. Podpowiem jeszcze, że jestem przeraźliwie 
wybredny w tych sprawach – kiedyś miałem samochód tak mocno obni-
żony, że pod przedni zderzak nie mogłem wcisnąć pudełka zapałek usta-
wionego na sztorc (prześwit miał ok. 7 cm).

Taycan standardowo oferuje nie tylko bezprzewodowy Car-

Play, ale również, jako pierwszy producent na świecie, ma Apple 

Music zintegrowane w swoim PCM (Porsche Communication 

Management). Wystarczy, podczas dodawania swojego profilu 

użytkownika do samochodu (może być ich wiele), zalogować się 

na swoje Apple ID, które posiada subskrypcję Apple Music,  

a mamy dostęp do całej bazy muzyki w niej oferowanej. 
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Miło mi Wam powiedzieć, że to wszystko złudzenie optyczne – auto na 
zdjęciach (ale tylko na nich) nadal prezentuje się słabo.

Na żywo, pod warunkiem, że zawieszenie jest ustawione w maksymalne 
obniżenie i samochód jest wyposażony w 21-calowe felgi we wzorze 
Mission E Design (wymagają dopłaty 18374 zł za felgi i 12903 zł za lepsze 
hamulce) lub Taycan Exclusive Design (dopłata 19 072 zł), prezentuje się tak 
niesamowicie, że zapiera dech w piersiach. Jest niski, niesamowicie szeroki 
i dosyć długi, ale jednocześnie zdecydowanie mniejszy niż np. Panamera 
czy Tesla Model S. Pozycja za kierownicą zresztą żywo przypomina 911-tkę, 
a nie Panamerę. To naprawdę wyjątkowe i wyjątkowo prowadzące się auto.

Taycan vs. Model S
Wiele osób stara się porównać te dwa samochody do siebie, głównie dla-
tego, że to pierwsze dwa „duże” elektryki, które oferują absurdalne osiągi. 
Pod paroma względami są rzeczywiście podobne – mają czworo drzwi, 
miejsca dla 4 lub 5 osób (zależnie od konfiguracji wnętrza), bagażniki 
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z przodu i z tyłu… Pozory jednak mylą. Model S, pod względem jakości 
wykonania i zachowania na drodze, to sedan klasy średniej, kosztujący 
w rejonie 150–200 tys. złotych (nie będę precyzował tutaj, czy chodzi mi 
o Opla Insignię, VW Passata czy inne auta w tej klasie jakościowej, bo ist-
nieje szansa, że ktoś się obrazi, ale nie piszę tego negatywnie – po prostu 
nie uważam, aby był wart swojej ceny), podczas gdy Taycan to prawdziwie 
sportowe auto, wykonane iście po mistrzowsku, w stylu typowym dla pro-
ducenta z Zuffenhausen.

Jaki model wybrać?
Taycan obecnie jest dostępny jako 4S i 4S Performance 4,0 s do setki wg ofi-
cjalnych danych; model Performance ma większą baterię 93,4 kWh vs. 79,2 
kWh w modelu tańszym), Turbo (3,2 s do 100 km/h) i Turbo S (2,8 s do setki). 
Dla osób, którym przede wszystkim zależy na absurdalnych osiągach, pozo-
staje Turbo S (cena od 795 tys. zł). Turbo zapewnia większy zasięg i niewiele 
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gorsze przyspieszenie (cena od 655 tys. zł), a 4S oferuje największy zasięg 
(z opcjonalną baterią) i jeszcze ciut gorsze osiągi (cena od 459 tys. zł).

Dla mnie osobiście, biorąc pod uwagę, że Turbo S w trybie Range, pod-
czas jazdy na jednym silniku, zapewnia więcej niż wystarczające osiągi na 
co dzień, zdecydowałbym się na model 4S z Performance Battery Plus 
i paroma niezbędnymi opcjami. Konfiguracja spełniająca moje oczekiwa-
nia niestety wymaga dołożenia 81 tys. zł w opcjach (sama większa bateria 
kosztuje 28 tys.), co kończy się sumą 535 tys. zł. Nie jest to więc tani samo-
chód, ale osoby, które chcą wydać mniej, być może zadowoli cena modelu 
z napędem na jedną oś, o której ostatnio coraz więcej ptaszków ćwierka.

Nie uważam jednak, że cena jest wygórowana względem tego, co otrzy-
mujemy w zamian. Jakość wykonania praktycznie każdego elementu jest 
bez zarzutu, a w środku czujemy się, jakby samochód był uszyty dokład-
nie na naszą miarę.

Życzę każdemu z Was, abyście mogli złożyć zamówienie na Taycana, bo ja, 
jak niektórzy wiedzą, pomimo że jestem ogromnym zwolennikiem silni-
ków benzynowych, zapewniających odpowiedni dźwięk z układu wyde-
chowego, bez wahania wsiadłbym w Taycana, aby korzystać z niego na co 
dzień. Nawet gdyby miał być moim jedynym samochodem.
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Na pierwszy rzut oka zupełnie inne. Przy bliższym poznaniu 
to bliźniaki z innej matki. Którego wybrać? Tu już trzeba sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy zniknąć w tłumie, czy się 
z niego wyróżniać? 

BMW 135i vs. 
MINI Clubman JCWJAN URBANOWICZ

@yasiek_

BMW 135i vs. MINI Clubman JCW |  Jan Urbanowicz
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BMW serii 1 od zawsze było ciekawym autem. Mały hatchback z napędem 
na tył dawał wiele frajdy z jazdy, niezależnie od tego, jaki motor je napę-
dzał. W najnowszej generacji koncern z Bawarii postanowił wiele zmienić. 
„Jedynka” stała się nieco bardziej opasła, o wiele bardziej pasuje styli-
styką do reszty rodziny i nie ma już napędu na tył – to ostatnie to bardzo 
smutna wiadomość, ponieważ wiele osób głównie ze względu na to kupo-
wało ten model. Jednak 135i i dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 306 KM 
potrafi dać sporo frajdy z jazdy – nawet z napędem xDrive na obie osie.

A co z MINI? Samochody tej marki już dawno przestały być „mini”, choć 
w wersji hatch wciąż sprawiają takie wrażenie. Kiedy jednak spojrzymy 
na takie modele jak Clubman czy Countryman, to zauważmy, że to nie są 
takie „klasyczne miniacze”. Clubmanem w wersji John Cooper Works (JCW) 
miałem okazję jeździć jesienią ubiegłego roku po torze i bardzo mnie to 
auto zafascynowało, choć nie mógłbym je określić mianem idealnego. 
W jego naturalnych warunkach radził sobie przyzwoicie, ale ciekaw byłem, 
jak będzie w jeździe codziennej. Zwłaszcza że pod maską kryje się ten sam 
silnik, co w nowym BMW 135i.

Kiedy postawimy oba samochody obok siebie, może nam się wydawać, że 
to po prostu dwa zupełnie inne auta o podobnych gabarytach. Jednak nie 
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od dziś MINI należy do BMW i wiadomo, 
że to na ich rozwiązaniach budowane są te 
modele. Różnica jednak coraz mocniej się 
zaciera i wychodzą przede wszystkim sty-
listyczne odmienności. Kiedy wiedziałem, 
że będę miał okazję bardziej zaznajomić 
się z obydwoma modelami, zacierałem 
ręce. Gdybym miał powiedzieć już teraz, 
który wybrałbym dla siebie, to pewnie 
bym oznajmił… że żaden. Gdyby ktoś 
przystawił mi lufę do skroni i powiedział: 
„wybieraj!”, to skłaniałbym się w kierunku 
MINI. A może BMW… Sam już nie wiem…

Bo to jest dość trudny wybór. Oba auta 
mają tę samą jednostkę napędową, płytę 
podłogową, a napęd xDrive i All4 to 
w zasadzie jedno i to samo. Z zewnątrz 
zarówno MINI, jak i BMW wyglądają dość 
niepozornie. Ten pierwszy może nieco 
bardziej rzuca się w oczy, ale jednak nic 
nie wskazuje na to, że to mocni gracze, 
których lepiej nie prowokować na ruszaniu 
spod świateł. Kiedy wsiądziemy do środka, 
to od razu musimy zdecydować, który 
obóz nam się podoba: schludny i ładny 
kokpit BMW, który jednak nie odróżnia się 
niczym od innych modeli tej marki, czy 
może lekko zwariowane wnętrze MINI, 
które zdecydowanie bardziej pasuje do 
„dużego chłopca” niż człowieka z korpo. 
Osobiście chyba bardziej bym się skłaniał 
ku Clubmanowi.

No dobrze, 306 KM pod maską. Nie można 
powiedzieć, że nie robi to wrażenia, ponie-
waż byłoby to kłamstwo, jakich mało. Oba 
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auta są dość małe, chociaż 1600 kg masy 
własnej w praktyce daje się odczuć, czego 
efektem – ku zdziwieniu – jest to, że nie 
mamy wrażenia, że tak mocne silniki znaj-
dują się pod maskami. Mogę to napisać 
w szczególności, jeśli chodzi o MINI, gdyż 
nim miałem okazję osiągać większe pręd-
kości. Pierwsza faza przyspieszenia jest 
faktycznie obiecująca, gdyż 0–100 km/h 
osiągniemy w 4,7 s, jednak później już nie 
jest tak fajnie, nawet z pedałem wciśnię-
tym w podłogę.

Przez to, że BMW jest wewnątrz tak spo-
kojne i trochę nudne, to kompletnie nie 
miałem ochoty nim „szaleć”. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że to jego wada. Po 
prostu delikatnie się nim przemieszcza-
łem z miejsca na miejsce, a gdy była taka 
możliwość, to myślałem sobie, żeby trochę 
bardziej wcisnąć ten prawy pedał. 

MINI przez zwój zwariowany charakter 
cały czas podprogowo krzyczał do mnie, 
żebym dał mu popalić. Uwierzcie, nie jest 
proste temu się opierać, dlatego, pod 
pretekstem wyjścia po bułki, jechałem na 
autostradę, by choć trochę przewietrzyć 
Clubmana. Z BMW miałem o tyle łatwiej, 
że podczas testu jechałem nim w trasę 
i mogłem sobie dokładniej go sprawdzić. 
Z MINI trzeba było szukać pretekstów.

Poza samą stylistyką czuć jednak jakość 
materiałów użytych w obu autach. BMW 
to BMW i nie ma co się z tym kryć. Doty-
kając tapicerki i wielu innych elementów 
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czułem, na co by szły moje pieniądze. Z MINI (choć w zasadzie to również 
jest BMW) już można do kilku rzeczy było się przyczepić, zwłaszcza do 
jakości plastików.

Zarówno Clubman, jak i 135i, są zbudowane na tej samej płycie podłogo-
wej, więc w środku mamy też w zasadzie tyle samo miejsca. Pasażerowie 
z przodu nie mieliby na co narzekać, ci z tyłu zresztą również, pod warun-
kiem, że nie są bardzo wysocy, a my nie wybieramy się w trasę do Chor-
wacji. Ale jak już byśmy jechali gdzieś dalej, to na pewno przydałby się 
bagażnik, do którego włożymy coś więcej niż torbę. MINI przy rozłożonej 
tylnej kanapie ma bagażnik o pojemności 360 l, a BMW 380 l. Jednak to 
Clubman oferuje te podwójne drzwi zamiast klapy, które robiły na mnie 
wrażenie za każdym razem, kiedy z nich korzystałem.

Oba modele miały zaawansowane systemy autorozrywki. MINI miał oczy-
wiście CarPlay i Android Auto, a BMW… nie. Było to dla mnie bardzo dziwne, 
ponieważ opcja wyposażenia była wysoka i w momencie, gdy wsiadałem do 
135i, byłem przekonany, że czeka na mnie CarPlay. Zonk. Clubman miał, był 
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bezprzewodowy, działał. No, zazwyczaj działał. Niestety, bezprzewodowy 
CarPlay, który ogólnie bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu jest taki, 
jaki powinien być od początku, ma czasami problemy z połączeniem. By się 
połączył, musiałem wyłączyć samochód. Dopiero po ponownym włączeniu 
systemu i silnika CarPlay zaczynał poprawnie działać.

Wrażenia z jazdy są niemal identyczne. Do codziennej jazdy i posiadania 
zapasu mocy na trasy oba auta nadają się bardzo dobrze. Na torze wyjdzie 
natomiast kilka mankamentów i możemy dojść do wniosku, że za takie pie-
niądze (a nawet mniejsze) możemy znaleźć kilka innych, ciekawszych hot 
hatchy. No właśnie, cena. Zarówno BMW, jak i MINI, to wydatek ponad 200 
tys. zł za lepiej wyposażone wersje. Wersje podstawowe zaczynają się od 
193 tys. zł za 135i i od 170 tys. zł za Clubmana. No i tu pozostaje do rozstrzy-
gnięcia pytanie z początku: który wybrać? Z jednej strony chciałbym MINI, 
bo po prostu dawał mi więcej frajdy i wsiadanie do niego zawsze wywoły-
wało uśmiech na mojej twarzy. Z drugiej, czasami dobrze jest się nie wyróż-
niać z tłumu i wsiąść do BMW, jakich wiele będzie na naszych ulicach. Czy 
mogę prosić oba? 
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Nie jestem fanem silników diesla, ale muszę przyznać, że takiego 
spalania, jakie uzyskałem w nowym Audi A5, które na dodatek 
„stało” na 20-calowych felgach z oponami o szerokości 265 mm, nie 
spodziewałem się.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi A5 z TDI to mistrz oszczędności przy agresywnej jeździe  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Audi A5 z TDI 
to mistrz oszczędności 
przy agresywnej jeździe
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Coupé, Quattro, TDI
Audi ma miejsce w moim sercu głównie 
ze względu na napęd na cztery koła, który 
niejednokrotnie w życiu uratował mnie 
z podbramkowych sytuacji. Jeśli ten napęd 
zestawimy z rozsądnym rozmiarowo samo-
chodem i jedynie parą drzwi, to otrzymujemy 
przepis na znakomite gran turismo. TDI jest 
natomiast wisienką na torcie dla osób, którym 
zależy na niskim spalaniu.

A5, które otrzymałem do testów, zostało 
wyposażone w zaskakujący dla mnie sposób. 
Pod maską siedzi 4-cylindrowy TDI o mocy 
190 KM i 400 Nm momentu obrotowego, 
który przekazuje moc na cztery koła przez 
system Quattro. Dwusprzęgłowa zauto-
matyzowana skrzynia biegów odpowiada 
natomiast za dobieranie odpowiedniego 
przełożenia. Za kontakt z asfalten odpowia-
dają piękne 20-calowe obręcze Audi Sport 
w rozmiarze 9J × 20, obute w opony o rozmia-
rze 265/30 R20. Ponadto w aucie znalazło się 
miejsce dla: świateł LED Matrix-Beam, Parking 
System Plus z kamerami, HUD, wszelkich asy-
stentów jazdy, skórzanej tapicerki Feinnappa, 
pokrywającej sportowe fotele „S” z pełną 
regulacją, pakietu S-line, pakietu „Czerń”, Audi 
Virtual Cockpit, CarPlay, i wiele więcej. Cena 
tego modelu wynosi bazowo 209 800 zł, 
a konfiguracja testowana przekroczyła war-
tość 300 tys. zł.
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W trasie i na mieście
Odbyłem 1000-kilometrową trasę tym autem, 
na którą złożyły się odcinki po autostradzie 
i w miastach, po lokalnych, często dziurawych 
drogach. Pierwszym zaskoczeniem było to, 
jak dobrze zestrojono zawieszenie na nasze 
drogi i to pomimo że auto miało na felgach nie 
opony, a cienką warstwę gumy, która miała je 
udawać. Wszelkie nierówności, nawet w twar-
dym ustawieniu zawieszenia, były pokony-
wane bez żadnych problemów, niepokojących 
dźwięków czy hałasów i bez wyprowadzania 
auta z równowagi. Drugim, finalnie najwięk-
szym zaskoczeniem, było to, ile to auto spaliło. 
Jadąc dynamicznie przez cały czas, trzymając 
tempomat w rejonie błędu pomiarowego 
od ograniczenia prędkości, wynoszącego 140 
km/h na autostradzie, przy zimnej aurze na 
zewnątrz, licznik średniego spalania na koniec 
testu wskazywał rejon 6 litrów na 100 km. To 
dla mnie wartości całkowicie oderwane od 
rzeczywistości (głównie dlatego, że od dekad 
korzystam prywatnie z aut benzynowych). 
Co ciekawe, ta wartość również utrzymywała 
się na liczniku chwilowego spalania, podczas 
szybkiej jazdy A2. Trzeciego zaskoczenia nie 
było – Audi robi jedne z najlepszych wnętrz na 
rynku i tak też jest w przypadku modelu A5 na 
2020 roku, który niedawno przeszedł facelift. 
Jest nowocześnie, całość można dostosować 
do swoich potrzeb podczas konfigurowania 
samochodu (również kolorystycznie) i wszystko 
jest na swoim miejscu.
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Oczywiście główna skrzypce podczas tej podróży grał CarPlay, który może 
się przewodowo lub bezprzewodowo komunikować z naszym iPhone’em. 
Zamiast korzystać z wbudowanego systemu nawigacji, preferowałem włą-
czenie Waze’a, który również dostarcza ostrzeżenia o pozycji patroli poli-
cyjnych, a z głośników zamiast rocka sączyły się głosy prowadzących moich 
ulubionych podcastów, które odtwarzałem za pomocą ekranu dotykowego 
w samochodzie z aplikacji Overcast.

Obawiałem się początkowo, że niecałe 200 KM, i to w dieslu (!), będzie dla 
mnie nie do zaakceptowania, ale jeśli porzucę marzenia o zostaniu kie-
rowcą wyścigowym, to ten silnik, w normalnych warunkach drogowych, 
zapewnia więcej niż potrzeba do sprawnego poruszania się, niezależnie od 
prędkości. Przyspiesza do setki w 7,4 sekundy i w zasadzie nie miałem sytu-
acji, w której potrzebowałem więcej mocy, a poruszając się po mieście, nie 
wykorzystałem jego potencjału w pełni. Napęd Quattro oczywiście daje 
dodatkowy margines bezpieczeństwa, szczególnie zimą, gdy drogi są białe 
lub mokre, przesuwając punkt utraty przyczepności tak daleko, że zapo-
minamy, że auto czteronapędowe hamuje tak samo, jak każde inne. Audi 
zresztą o tym ostrzegało w instrukcji swoich samochodów.
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Technologia
Nowością w wyposażeniu tej A5-tki, czego 
jeszcze nie miałem okazji doświadczyć, 
jest HUD (heads-up display). To urządze-
nie rzuca na przednią szybę samochodu, 
dzięki czemu nie musimy od niej odwracać 
uwagi, aby poznać np. naszą prędkość. 
Można je konfigurować, aby wyświetlić 
dane odpowiadające naszym oczekiwa-
niom i być może sytuacji, w której się znaj-
dujemy. Rzadko mam okazję korzystania 
z HUD-a, ale za każdym razem cenię sobie 
jego obecność. Ten w Audi miał przewagę 
nad niektórymi innymi rozwiązaniami, 
z którymi miałem styczność, do tego stop-
nia, że pozostawał w moim polu widzenia 
nawet wtedy, gdy obniżyłem fotel do naj-
niższego położenia (mam 176 cm wzrostu).

Jako osoba, która bardzo ceni sobie atrak-
cyjne analogowe zegary za kierownicą, 
przekonałem się do Audi Virtual Cockpit. 
Oferuje na tyle dużo możliwości konfi-
guracji całości pod własne potrzeby, że 
każdy powinien znaleźć jeden lub trzy 
tryby, które mu najbardziej odpowiadają, 
zależnie od tego, czy jeździ lokalnie, czy 
odbywa dłuższą podróż. To jedna z tych 
opcji, która powinna być standardowym 
wyposażeniem samochodu, bo jest po 
prostu lepsza i wyjątkowo dobrze pasuje 
do wnętrza A5-tki.

Kolejną nowością, którą opisywałem już 
przy okazji Audi Q7, jest tempomat, który 
reaguje na znaki drogowe i skrzyżowania, 
automatycznie zwalniając i przyspieszając, 
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a więc zwalniając nas z niektórych zadań. Przykładowo, na S8 wolno jechać 
120 km/h, ale miejscami są ograniczenia do 110 lub 100 km/h. A5 rozpoznaje 
znaki drogowe i automatycznie obniża prędkość do tej polecanej przez 
ustawodawcę, a po ich zniesieniu ponownie przyspiesza do ograniczenia 
na drodze (ale nie do ograniczenia wcześniej ustawionego, jeśli ustawili-
śmy prędkość wyższą niż dozwolona na danej drodze). Ten tempomat jest 
na tyle inteligentny, że jeśli nie ma zniesienia ograniczenia prędkości, ale 
mijamy skrzyżowanie (które ograniczenie znosi), to również to rozpozna 
i przyspieszy. Sam system ma też możliwość konfiguracji tego, jak się zacho-
wuje, np. jak gwałtownie hamuje do nowego ograniczenia. Predykcyjny 
tempomat nie zawsze musimy wykorzystywać i nie zawsze będzie nam 
odpowiednio służył, zależnie od stylu naszej jazdy, ale, z moich doświad-
czeń, najwygodniej korzysta się z niego właśnie na autostradach i długich 
trasach, kiedy to znużenie powoduje, że łatwo coś przegapić.

Zwinny i komfortowy
Audi A5 jest na tyle wszechstronnym samochodem, że z powodzeniem 
może dostarczyć nam tego, czego w danej sytuacji potrzebujemy. Jego 
gabaryty pozwalają wygodnie jeździć nim po mieście i parkować nawet na 
ciasnych miejscach parkingowych. Rozmiarowo idealnie wpisuje się w moje 
potrzeby tej klasy aut. Znakomicie sprawdza się też na długich trasach 
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autostradowych – ustawiamy samochód w tryb komfort (kierownica, skrzy-
nia biegów, zawieszenie), włączamy tempomat (opcjonalnie predykcyjny, 
automatycznie dostosowujący prędkość do obowiązujących ograniczeń na 
drodze) i utrzymywanie pasa, a samochód „prowadzi się sam”, dzięki czemu 
możemy większą uwagę poświęcić słuchanemu podcastowi (w moim 
przypadku). Zestrojenie auta pozwala też czerpać przyjemność z jazdy po 
krętych górskich drogach, których sporo w okolicach Jeleniej Góry, a przez 
jego gabaryty nie czujemy się, jakbyśmy nie mieścili się na jezdni.

A5, niezależnie, czy wymagacie pary, czy dwóch par drzwi, to jedno z naj-
bardziej uniwersalnych aut na rynku, które potrafi być komfortowe, kiedy 
nim podróżujemy z rodziną, a gdy jesteśmy sami, na odpowiedniej drodze, 
dostarczy nam spory zastrzyk adrenaliny. Owszem, są na rynku auta bar-
dziej bezkompromisowe w tym ostatnim zadaniu, nawet w ofercie Audi, 
ale „zwykłe” A5 jest więcej niż wystarczające na co dzień, jeśli nie mamy 
bardzo wygórowanych oczekiwań. Dla reszty pozostaje zainteresowanie się 
ofertą modeli S5 i RS5…
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W czasie deszczu dzieci się nudzą, w czasie epidemii – tym bardziej. 
Ojcowie dzieci raczej się nie nudzą. Każdy z nas szuka jednak 
sposobu na odstresowanie, na oderwanie się od rzeczywistości. Wielu 
znajomych w ostatnich tygodniach wrzucało zdjęcia z układania 
puzzli, ja wybrałem coś pomiędzy puzzlami a skręcaniem mebli 
z IKEA, czyli LEGO w klimatycznym wydaniu klasycznego Fiata 500.

Fiat 500 złożony z LEGO 
– czyli puzzle dla dużych chłopców

Fiat 500 złożony z LEGO – czyli puzzle dla dużych chłopców  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Klocki LEGO towarzyszą mi, 
odkąd pamiętam, z krótką 
przerwą na bycie nastolatkiem 
i młodym dorosłym. Teraz 
już powoli z córką wkraczam 
w świat DUPLO i ponownie 
zachwycam się otwartością 
świata klocków, możliwością 
nieograniczonego tworze-
nia. Jednocześnie, patrząc na 
zestawy dla córki, nie mogłem 
oprzeć się tym przeznaczonym 
dla nieco starszych, iście kolek-
cjonerskich modelom. Wśród 
ostatnich nowości LEGO jest 
zestaw 10271, czyli Fiat 500. 
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Choć w ostatnich latach zda-
rzyło mi się układać parę 
mniejszych zestawów LEGO, 
to obawiam się, że ten model 
będzie początkiem dłuższej 
serii. Zwłaszcza że spodziewam 
się, że wraz z dojrzewaniem 
mojej córki do prawdziwych 
LEGO, ta pasja będzie się pogłę-
biać i mam nadzieję, nas łączyć, 
jednocześnie drenując portfel.

Upatrzony zestaw skutecznie 
przez parę dni pojawiał mi 
się w reklamach w mediach 
społecznościowych i na odwie-
dzanych stronach interne-
towych. Wreszcie założyłem 
konto na Lego.com – co ważne 
za pośrednictwem login with 
Apple ID. Wkrótce u drzwi zna-
lazłem przesyłkę. Gdy wieczo-
rem uśpiłem młodą, z biurka 
ściągnąłem laptopa, nalałem 
sobie nieco rudego trunku 
i wysypałem klocki z pierw-
szych torebek. 

To, co fajne obecnie w zestawach 
LEGO, to podział właśnie całego 
modelu na kilka części. W tym 
przypadku trzy. Dzięki temu 
można sobie spokojnie rozłożyć 
pracę na kilka dni i budować 
etapami. Oprócz tradycyjnej 
instrukcji składania możemy 
też wybrać wersję mobilną na 
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naszym smartfonie lub tablecie. Aplikacja na iOS jest spolszczona, choć 
oczywiście już sama instrukcja tradycyjnie jest wyłącznie obrazkowa.

Ten podział na kilka części był wybawieniem. Czas udało mi się zna-
leźć w tygodniu w różnych momentach. Finalnie całość została złożona 
i wdzięcznie stanęła w biblioteczce. Model Fiata 500 cieszy bardzo 
swoim wyglądem, na uwagę zasługują detale. Fajna jest opcja wyboru 
trzech różnych tablic rejestracyjnych. 

Dla mnie zabawa z LEGO była takim odświeżającym oderwaniem się od 
rzeczywistości. Z jednej strony to smak dzieciństwa. Z drugiej – skupie-
nie się zupełnie na czymś innym. To taka inna przyjemność niż wieczór 
z książką czy filmem. Jednocześnie też coś odmiennego niż obowiązki 
domowe, których nie brakuje. Myślę, że jeśli szukacie jakiegoś odmien-
nego pomysłu na spędzenie czasu w domu, to warto się nad tym zasta-
nowić. To świetna alternatywa właśnie dla puzzli, kolorowanek czy 
innych gier. Zestaw może świetnie wyglądać na półce. Ale też zawsze 
można go rozłożyć i złożyć jeszcze raz lub przekazać dalej. A oferta 
LEGO, także dla tych „większych” dzieci, jest bardzo bogata.
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iMagazine na Androidzie!

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


Broadcasts dla iOS, 
macOS i Apple TV

Aplikacja jest dostępna za darmo 
i otrzymujemy wtedy dostęp 
tylko do paru irlandzkich stacji 
radiowych, ale za pomocą IAP 
(23,99 zł) odblokowujemy dostęp 
do tysięcy stacji z całego świata. 
Steve bardzo ładnie rozwiązał 
dodawanie stacji, które są podzie-
lone na kraje. Program sprawdza 
język lub położenie urządzenia 
bezinwazyjnie i nigdzie tego nie 
wysyła, aby wyświetlić nam kate-
gorie z polskimi stacjami na górze 
listy (lub amerykańskimi dla Ame-
rykanów itp.). Obecnie dostęp-
nych jest „u nas” ponad 700 
pozycji do wyboru, więc raczej 
znajdziecie to, czego szukacie.

Broadcasts wspiera zaskakująco 
dużo technologii Apple’owych, 
co jest rzadko spotykane w tych 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Broadcasts dla iOS, macOS i Apple TV  |  Wojtek Pietrusiewicz

Broadcasts to nowa aplikacja autorstwa Steve’a Troughton-Smitha, 
której zadaniem jest odtwarzanie radia internetowego z wszelkich 
platform Apple’a bezpośrednio do naszych uszu albo poprzez AirPlay 
do odpowiednich głośników. Korzysta z Catalyst, więc ten sam kod 
działa nie tylko na iOS (iPhone i iPad), ale również na macOS Catalina 
(Mojave i starsze nie są wspierane) oraz na Apple TV.
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czasach. Jest Handoff, jeśli np. 
wychodzimy z domu i chcemy 
słuchać na iPhonie zamiast na 
iPadzie, i jest CloudKit, dzięki 
czemu wszystkie nasze dane 
synchronizują się pomiędzy 
wszystkimi platformami. Oczywi-
ście Steve dodał też wsparcie dla 
trybu Ciemnego i Jasnego, więc 
program w nocy nie będzie „walił 
po oczach”.

Jeśli nie chcecie zapłacić, to 
można dodawać ręcznie stacje, 
pod warunkiem, że macie do 
nich URL, co nietrudno znaleźć 
w internecie, ale jeśli słuchacie 
sporo radia (u nas non stop leci 
RMF Classic), to polecam zapłace-
nie tych 24 zł, aby aplikacja była 
dalej rozwijana.

Uwagi: Dopiero wersja 1.3 
wspiera Apple TV i powinna 
już być dostępna w App Store, 
gdy będziecie czytali te słowa. 
Wkrótce może też pojawić się 
wersja na watchOS, bo Steve już 
pokazał, że działa u niego, ale nie 
obiecuje, że ją wypuści w świat.

Miłego słuchania!

Broadcasts – macOS, iOS, Apple 
TV i być może wkrótce watchOS 
– za darmo (IAP za 23,99 zł)
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CorelDRAW 2020 
– rok po wielkim powrocie

Początki mojej pracy jako grafika komputerowego były związane właśnie 
z główną aplikacją kanadyjskiej firmy Corel. Było tak aż do momentu, gdy 
z PC przesiadłem się na Maca i okazało się, że kilka lat wcześniej (dokład-
nie w 2001) pojawiła się ostatnia wersja CorelDraw dla sprzętów Apple i od 
tamtej pory przestała być rozwijana. Chcąc nie chcąc, pozostało mi całko-
wicie przerzucić się na pracę na oprogramowaniu konkurencji.

Firma Corel porzuciła tylko sam rozwój swoich aplikacji na macOS, w dal-
szym ciągu jednak rozwijała główną gałąź oprogramowania pod Windows. 
Po tylu latach „rozłąki” widać ogromny postęp, a na imię mu – AI.

Swój powrót na platformę macOS Kanadyjczycy wzięli na serio. Prace nad 
powstaniem wersji poprzedniej, czyli z 2019, zajęły im dwa lata. Przy jej two-
rzeniu byli w ścisłym kontakcie z Apple, by zastosować się jak najbardziej 
do wytycznych wyglądu interfejsu macOS. I rzeczywiście to widać. Corel-
DRAW na macOS to nie jest port aplikacji z Windows, lecz program napi-
sany od podstaw dla systemu Apple. Wspiera chociażby tryb dark mode.

To, co napisałem do tej pory, było już w wersji ubiegłorocznej, dlatego czas 
przejść do tego, co nowego lub lepszego pojawiło się w CorelDRAW 2020.

Tak jak zaznaczyłem na wstępie – największa zmiana dotyczy zaprzę-
gnięcia do pracy sztucznej inteligencji oraz powiązanym z nią machine 
learning. Ich wpływ zauważymy przede wszystkim w narzędziach Corela 

CorelDRAW 2020 – rok po wielkim powrocie  |  Maciej Skrzypczak

Niczym feniks z popiołów, po 18 latach nieobecności, pakiet Corel 
wrócił na platformę macOS. Tak było rok temu. W tym pojawiła się 
nowa wersja.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

PROGRAMY 197

https://twitter.com/mcskrzypczak


dotyczących pracy z bitmapami. Choć CorelDRAW jest aplikacją przede 
wszystkim wektorową, to pozwala oczywiście na pracę z grafiką rastrową. 
Ta rola nie ogranicza się tylko do wstawienia jakiegoś zdjęcia, ale można 
na nim wykonać kilka ciekawych operacji. Jednym z nich jest zwiększa-
nie grafiki rastrowej przy użyciu sztucznej inteligencji. Dzięki temu, kiedy 
będziemy chcieli powiększyć mały obrazek, to jego piksele nie zostaną po 
prostu rozciągnięte, ale aplikacja spróbuje przeanalizować grafikę i na tej 
podstawie powiększyć jej rozmiar tak, by w rezultacie otrzymać zdjęcie 
lepszej jakości. Operacja ta może spocić nasz komputer i zająć nieco czasu 
(w zależności od tego, jak dużą grafikę chcemy uzyskać), ale naprawdę 
warto poświęcić nawet te kilka minut, bo rezultat może być zaskakujący. 
Ściśle powiązanym narzędziem z opisanym przed chwilą jest także usu-
wanie artefaktów, czyli w skrócie „sztucznie powiększonych pikseli”. Tutaj 
technologia Corela również sprawdza się wyśmienicie.

Prawdziwa magia dzieje się jednak wtedy, gdy zechcemy skorzystać 
z innego narzędzia – Corel PowerTRACE, które służy do zmiany grafiki 
rastrowej na wektorową. I choć nie jest ono nowe w Corelu, to w wersji 
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2020 otrzymało dodatkową „pomoc” właśnie ze strony sztucznej inteli-
gencji. Dodano tu procesy usuwania artefaktów czy dostosowania ope-
racji pod konkretny rodzaj grafiki (ilustracja lub fotorealizm). Dzięki temu 
otrzymujemy grafikę, którą możemy powiększać do dowolnego rozmiaru 
bez utraty jakości.

Kolejną nowością są efekty artystyczne. One również korzystają z SI 
do przeanalizowania obrazu i zastosowania efektu. Najważniejszy jest 
fakt, że korzystanie z nich jest całkowicie odwracalne. Ponadto działają 
zarówno z grafiką wektorową, jak i rastrową. Efekt możemy nałożyć tylko 
na wybrane elementy lub grupy. Ciekawie prezentują się w połączeniu 
z elementami przezroczystymi. Możemy na przykład zastosować je do 
zniekształcenia obrazu w odbiciu okularów przeciwsłonecznych lub by 
przydymić nieco widok zza okna w ilustracji.

Pojawiło się także nowe narzędzie przeznaczone cieniom – zarówno 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ustawia się je w sposób intuicyjny, 
a w razie czego można je „dopieścić”, podając konkretne wartości licz-
bowe dla rozmycia, oddalenia itd.

CorelDRAW 2020 wspiera teraz także fonty zmienne, gdzie przy pomocy 
suwaków możemy precyzyjnie ustawić różne parametry, jak grubość, 
odstępy, szerokość itp. Oczywiście trzeba mieć takie fonty, ale bez pro-
blemu znajdziemy wiele darmowych paczek.

Od jakiegoś czasu CorelDRAW ma aplikację pomocniczą dostępną 
w przeglądarce. Nie jest ona tak rozbudowana jak wersja na komputer, ale 

Prawdziwa magia dzieje się jednak wtedy, gdy zechcemy sko-

rzystać z innego narzędzia – Corel PowerTRACE, które służy 

do zmiany grafiki rastrowej na wektorową. I choć nie jest ono 

nowe w Corelu, to w wersji 2020 otrzymało dodatkową „pomoc” 

właśnie ze strony sztucznej inteligencji. 
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pozwala wykonać podstawowe czynności. Wraz z wersją CorelDRAW 2020 
pojawiła się teraz możliwość współpracy z klientem przez stronę. Dzięki 
niej można łatwo oznaczyć jakieś elementy i dodać do nich komentarze, 
jak choćby to, który wariant wybrać lub co zmienić. Może to być spore 
ułatwienie, zwłaszcza teraz, gdy musimy siedzieć w domach.

CorelDRAW wrócił więc na macOS i ma się całkiem dobrze! UI dostoso-
wane całkowicie pod obsługę systemu Apple, nowe i ulepszone przez 
sztuczną inteligencję narzędzia, możliwości łączenia efektów rastrowych 
z obiektami wektorowymi – te i jeszcze inne opcje sprawiają, że zdecydo-
wanie warto zainteresować się tym pakietem. Tym bardziej, że z własnego 
doświadczenia wiem, że sporo firm w Polsce korzysta z Corela jako głów-
nego, a niekiedy nawet i jedynego narzędzia.

Pakiet Corela dostępny jest w dwóch wariantach – jako jednorazowy 
zakup w cenie 3 199 zł* lub jako subskrypcja roczna w cenie 1 600 zł.

* W chwili pisania tego artykułu na stronie CorelDRAW.com trwa promocja na jednora-

zowy zakup i cena licencji kosztuje 2 809 zł.
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Jak zorganizować zespół, kiedy 
wszyscy pracują z domu? 
Dzięki nowej aplikacji Nozbe Teams!

Produktywna praca zdalna? To możliwe!
Kluczem jest komunikacja poprzez zadania. Polega ona na tym, że dys-
kusje i poszukiwanie rozwiązań odbywają się w zadaniach zapisanych 
w projektach w aplikacji do współpracy. Wszystkie informacje i pliki 
zapisywane są w jednym, bezpiecznym miejscu i dostępne są z każdego 
urządzenia, bez względu na czas i miejsce.

Jak zorganizować zespół, kiedy wszyscy pracują z domu? Dzięki nowej aplikacji Nozbe Teams!  |  Michał Śliwiński

Współpraca na odległość może być uciążliwa dla zespołów, których 
specyfika działania wymaga ciągłego kontaktu i konsultacji. 
Z pomocą przychodzi Nozbe Teams – narzędzie stworzone przez 
mój zespół, który od 13 lat pracuje zdalnie i którego członkowie 
nie spędzili we wspólnym biurze ani jednego dnia…, co nie 
przeszkodziło nam w osiągnięciu sukcesu.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski
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Od wielu lat na łamach iMagazine piszę o tym, jak ważne jest, by odejść 
od komunikacji przez e-maile lub czat i skupić się na komunikacji asyn-
chronicznej, opartej na zadaniach. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi.

Od 13 lat stawialiśmy na produktywność… i pół 
miliona ludzi nam zaufało!
Kiedy 13 lat temu pokazałem światu Nozbe, stworzyłem po prostu aplika-
cję dla siebie – musiałem ogarnąć swoje zadania i projekty. Przez kolejne 
lata rozwijaliśmy produkt i przy okazji zespół. Gdy uzbierało się nas 20, 
zauważyliśmy, że do produktywności zespołowej trzeba podejść trochę 
inaczej. W związku z tym kilka lat temu zaczęliśmy pracować nad drugą 
obok Nozbe aplikacją: Nozbe Teams – właśnie z myślą o zespołach.

Jak zespół może sprawnie ogar-
nąć projekty i zadania?
Napisaliśmy aplikację dla siebie, ale już teraz spraw-
dza się wśród wielu zespołów na całym świecie. 
Nozbe Teams to aplikacja dla małych i średnich firm 
– dostępna w przeglądarce, na Androidzie oraz oczy-
wiście jako natywna aplikacja na iPhone'y i iPady.

Prosta struktura, która robi 
robotę: projekty, zadania 
i komentarze!
Wszystko, co robicie w firmie, można uznać za 
projekt. Właśnie dlatego, gdy zaczynacie pracować 
nad czymś nowym, w pierwszej kolejności stwórz-
cie projekt w Nozbe Teams. Następnym krokiem 
jest wypisanie wszystkiego, co należy wykonać, 
w formie zadań w ramach tego projektu.

Zadania doprecyzujcie w komentarzach, które 
stanowią fundament skutecznej komunikacji. Aby 
utrzymać porządek, dodajcie sekcje w projektach. 
Przydzielajcie zadania współpracownikom i okre-
ślajcie terminy wykonania, aby każdy wiedział, co 
zrobić i na kiedy.

Kiedy 13 lat temu pokaza-
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Podczas pracy nad projektem wymieniajcie się opiniami i dyskutujcie, 
dodając komentarze do zadań w Nozbe Teams. Kiedy potrzebny jest 
feedback współpracownika, można wspomnieć go w komentarzu. Wyko-
nane już zadanie „odhaczajcie” i płynnie przechodźcie do następnego 
i kolejnego, aż zrealizujecie cały projekt!

Powiadomienia tylko wtedy, kiedy trzeba
W Nozbe Teams z definicji masz dostęp do większości projektów zespo-
łowych (oczywiście zależy to od decyzji lidera zespołu). Możesz też 
wybrać, które projekty śledzisz, a których nie. Dostajesz powiadomienia 
tylko wtedy, gdy coś jest faktycznie do zrobienia, gdy ktoś Ci przypisał 
zadanie lub wspomniał w komentarzu. Stawiamy na maksymalną organi-
zację i minimalizujemy szum informacyjny.

Działa w każdym zespole: pracującym w tra-
dycyjnym biurze i teraz, kiedy jest pandemia 
i „nie ma biura”...
Dzięki komunikacji poprzez zadania Twój zespół osiągnie więcej 
w krótszym czasie. Nauczy się także dobrej organizacji, oszczędno-
ści czasu i wyrobi nawyki, które pozwolą Wam sprawnie osiągać cele, 
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kiedy powrócicie już do swoich gwarnych biur i spotkań w salkach 
konferencyjnych.

Jako pasjonat produktywności, projektując taką aplikację, stawiam nie 
tylko na ładny interfejs czy fajne funkcje, ale przede wszystkim –  na 
wyrobienie właściwych nawyków. Na prosty, ale efektywny flow pracy.

Bezpłatnie do pięciu projektów i pięciu osób, 
więc nic nie szkodzi spróbować! Jest appka na 
iPhone'a, iPada i… Androida!
Znacie mnie od lat. Piszę felietony do iMagazine od początku jego ist-
nienia. Wiecie, że mam świra na punkcie zarządzania projektami, opty-
malizacji oraz pracy na iPadzie, wiecie też, że to nie tylko moja praca, ale 
też powołanie. Nowa aplikacja Nozbe Teams jest wynikiem doświadczeń 
moich i mojego zespołu w tym temacie.

Co więcej, w zespole od ponad roku intensywnie używamy Nozbe 
Teams, aby budować lepsze Nozbe Teams. Jesteśmy najbardziej wyma-
gającym użytkownikiem tego produktu. Doskonale wiemy, że działa, 
a tam, gdzie mógłby działać lepiej, będziemy poprawiać i ulepszać.

Jako fani najnowszych technologii, rozwijając Nozbe Teams, za cel posta-
wiliśmy sobie stworzenie świetnej i szybkiej aplikacji mobilnej na iPho-
ne'a, iPada i Androida. Na urządzeniach mobilnych oferujemy te same 
funkcje, które są dostępne w aplikacji w przeglądarce na komputerach 

Znacie mnie od lat. Piszę felietony do iMagazine od początku 

jego istnienia. Wiecie, że mam świra na punkcie zarządzania 
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– i wszędzie aplikacja działa w pełni offline i synchronizuje się z chmurą, 
kiedy tylko wraca internet.

Nozbe Teams jest nową aplikacją, którą zapowiadaliśmy na okładce 
iMagazine w zeszłym roku (luty 2019), a faktycznie pokazaliśmy światu 
w marcu 2020. Teraz będziemy ją intensywnie rozwijać i regularnie 
uaktualniać, aby faktycznie pomogła w tych trudnych czasach ogarnąć 
pracę zespołów, niezależnie od tego, gdzie ich członkowie aktualnie się 
znajdują i z jakiego urządzenia korzystają.

Nozbe Teams jest kompletnie bezpłatne do pięciu projektów i pięciu 
osób w zespole, więc można zaprosić kilka osób i spróbować komuniko-
wać się przez zadania bez żadnego ryzyka. Zapraszam Was na Nozbe.com 
i do testowania narzędzia. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie prosto do 
mnie na @MSliwinski na Twitterze.
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Riot Games niedawno, po długich zapowiedziach, w końcu 
udostępnił betę Valorant – gry łączącej mechanikę CS:GO 
i elementy postaci z Overwatcha, scalając wszystko żywą 
kolorystyką i bajkową grafiką. Najważniejsze jednak jest to pierwsze 
– mechanika, którą gracze Counter Strike’a znają od lat.

Valorant 
– mieszanka CS:GO i Overwatcha 
– ma szansę zabić tego pierwszego

Valorant – mieszanka CS:GO i Overwatcha – ma szansę zabić tego pierwszego  |  Wojtek Pietrusiewicz

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Rozgrywka
Format gry jest prosty i praktycznie identyczny jak ten w CS:GO. Przeciwko 
sobie grają dwa zespoły, składające się z pięciu osób każdy. Zadaniem dla 
zespołu atakującego jest podłożenie bomby (tutaj nazywa się to „Spike”, 
czyli szpikulec lub kolec), w wyznaczonym miejscu na mapie. Zespół bro-
niący ma uniemożliwić jej podłożenie lub rozbroić ją, jeśli do tego dojdzie. 
Każdy mecz składa się z maksymalnie 25 rund i pierwsza drużyna, która 
zaliczy 13 rund na swój rachunek, wygrywa go. Drużyny zamieniają się 
stronami po rozegraniu 12 rund. Nawet ekonomia jest podobna – za różne 
czynności dostaje się ustaloną kwotę pieniężną, którą można na początku 
kolejnej rundy zamienić na broń. Premiowane jest m.in. podłożenie bomby, 
zabicie przeciwnika, wygranie czy nawet przegranie rundy.

Nowe elementy
Są jednak różnice. W CS:GO każdy gracz może przed rozpoczęciem rundy 
kupić granaty wybuchowe, dymne, ogłuszające czy koktajle Mołotowa. Valo-
rant oferuje graczom tzw. agentów, czyli postacie wyposażone w różne zdol-
ności. Jest ich obecnie 10, a w przyszłości może pojawić się więcej. W jednym 
meczu, w ramach jednej drużyny, każdy zawodnik musi wybrać innego 
agenta i najlepiej to zrobić tak, aby wykorzystać maksymalnie ich zdolności. 
Dla przykładu Sage potrafi uzdrawiać siebie lub innych, wskrzeszać zmarłych 
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oraz stawiać ściany z lodu, które służą jako 
blokada, podczas gdy Brimstone potrafi 
umieścić w dowolnym miejscu na mapie kule 
przysłaniające widoczność (tzw. smoke), rzu-
cać koktajlami Mołotowa oraz przywoływać 
atak orbitalny. Lista zdolności każdej postaci 
składa się z dwóch umiejętności – jedna lub 
dwie, którą „kupuje” się na początku rundy, 
opcjonalnie jedna, która ma cooldown oraz 
najważniejsza, tzw. ultimate (np. wspomniane 
wskrzeszanie zmarłych graczy). Ultimate 
wymaga zdobycia odpowiedniej liczby „punk-
tów” (przeważnie 6 lub 7), aby można było go 
użyć, nie jest więc dostępny w każdej rundzie. 
Te „punkty” zdobywa się poprzez podnosze-
nie sfer rozrzuconych po mapie (podniesienie 
wymaga paru sekund, podczas których nie 
możemy się bronić), zabijanie przeciwników 
lub gdy zostaniemy zabici (każda z tych rzeczy 
daje po jednym punkcie). Teoretycznie więc 
jesteśmy w stanie zdobyć 7 punktów w jednej 
rundzie (podniesienie dwóch sfer oraz zabi-
cie pięciu przeciwników), ale nie jest to łatwe 
zadanie – realnie należy spodziewać się śred-
nio 2–3 przy pomyślnych wiatrach.

Warto spróbować, nawet jeśli gra 
nie podoba się Wam wizualnie
Gdy pierwszy raz zobaczyłem Valorant, nie 
byłem zupełnie przekonany do tej gry. Powo-
dem takiego stanu rzeczy była bajkowa 
i kolorowa grafika, która mi nie do końca 
odpowiadała – preferuję bardziej rzeczywiste 
wizualnie klimaty, jak chociażby CS:GO. Bardzo 
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szybko jednak zrozumiałem, że ten element schodzi na drugi plan, ponie-
waż sama rozgrywka i mechanika jest niesamowicie wciągająca. Nie jest bez 
wad, ale bardzo szybko zaadaptowałem się do jej zasad. Dla przykładu, jeśli 
w CS:GO strzelam z AWP, to po oddaniu strzału natychmiast dwa razy wci-
skam klawisz Q, co przełącza mnie na pistolet i z powrotem na AWP, aby móc 
szybciej schować się za rogiem i nie zginąć. Valorant nie oferuje tego typu 
zachowania, więc jeśli nie trafimy, to szanse na przeżycie są niewielkie. Same 
postacie też poruszają się nieznacznie wolniej niż w CS:GO, a przynajmniej 
takie mam subiektywne wrażenie, więc wychylanie się zza rogu idzie mi 
gorzej. Ciekawostką, miłą, jest to, że każda postać, pomimo różnych wymia-
rów, ma takie same hitboxy, więc jej rozmiar nie ma wpływu na celność (np. 
Brimstone to napakowany kafar, Cypher to szczupły i wysoki gość, a Sage to 
filigranowa kobieta).

Podsumowując: warto dać grze szansę, nawet jeśli nie podoba Wam się 
wizualnie, bo rozrywki dostarcza aż nadto, aby pogodzić się z jej bajko-
wym wyglądem.

Mapy i bronie
Na starcie, podczas bety, dostępne są jedynie (lub aż) trzy mapy, zależnie 
od tego, jak na to spojrzeć. Są dosyć dobrze przemyślane i na tyle zróżni-
cowane, że rozgrywka na nich przebiega inaczej. Największym problemem 
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dla mnie są ich nazwy – za żadne skarby nie 
potrafię przypisać ich do samych map. Broni 
jest również spory wybór i większość znajdzie 
swoich odpowiedników z CS:GO, ale ponownie, 
mam problem z ich nazwami, głównie dlatego, 
że te bronie nie istnieją w rzeczywistym świecie. 
Nie mam do nich większych zastrzeżeń, poza 
wspomnianą mechaniką grania AWP – gracz z tą 
bronią jest moim zdaniem mniej dynamiczny niż 
w CS:GO (chociaż jednocześnie mogłem jeszcze 
nie nauczyć się obsługiwać tej broni prawidłowo).

Cheaterzy i toksyczni gracze
Zdecydowanie najgorszym elementem CS:GO jest 
w przeważającej większości toksyczne społeczeń-
stwo, z którym praktycznie nie da się walczyć oraz 
oczywiście cheaterzy, którzy dzięki oprogramowa-
niu wspomagającemu mają przewagę nad innymi 
graczami – np. widzą przeciwników przez ściany, 
a każda wystrzelona kula zawsze trafi ich w głowę. 
Valve, zawodowi gracze i całe społeczeństwo 
esportowe, w tym wszelkie organizacje, jak ESL, 
robią zdecydowanie zbyt mało w tym kierunku. 
Toksyczne zachowanie powinno być tępione, 
a młodzi gracze edukowani, że takie zachowanie 
nie jest akceptowalne pod żadną postacią. Nie-
stety, czasami po prostu odechciewa się grać i już 
kilkukrotnie robiłem sobie przerwę od CS:GO wła-
śnie z tych powodów.

Jeśli Riot Games ogarnie te dwie powyższe kwe-
stie, to ma w swoich rękach absolutny hit. Gra 
sprawia mi ogromną frajdę, chociaż już poszły 
bany na pierwszych cheaterów (na szczęście nie 
spotkałem ich w grze). Niestety, toksycznych 
graczy spotykam obecnie na każdym kroku 
i korzystam z funkcji raportowania ich w grze. 
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Mam nadzieję, że firma szybko się z tego typu osobami upora, bo na takie 
zachowanie nie ma miejsca w społeczeństwach obserwowanych przez 
osoby młodsze, które odbierają to jako zachowanie, które jest akcepto-
walne i które można naśladować. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy 
rodzic wie, jak ich dziecko się zachowuje oraz co mówi w grach online, ale 
podobnie jak w klasie za zachowanie odpowiada nauczyciel, tak uważam, 
że w tego typu grach należy zbiorowo edukować i naprowadzać na wła-
ściwy tor osoby, które zbłądziły z drogi kulturalnego zachowania.

Tutaj mam też uwagę dla samych twórców Valoranta. Na początku każdej 
rundy losowa postać mówi coś śmiesznego lub pouczającego na głos i jedna 
z tych postaci nazywa przeciwników „idiotami” (nie pamiętam teraz dokład-
nie całego zwrotu) – to powinno być usunięte lub zmienione, bo w esporcie, 
podobnie jak w życiu, naprawdę nie ma miejsca dla znieważania innych.

Umarł król, niech żyje król!
Nie powiem, że nigdy nie wrócę już do CS:GO, ale dla mnie to Valorant prze-
jął pałeczkę upuszczoną przez Valve’a i patrząc na to, jak spadła oglądalność 
na Twitchu tego pierwszego, to nie tylko ja myślę, że czas na nowe i lepsze.

Valorant (beta) od Riot Games

Jeśli już grasz lub planujesz rozpocząć granie w Valoranta, to zapraszam do 
kontaktu ze mną (najlepiej przez DM na Twitterze) i dołączenia do naszego 
polskiego Fight Club – prawie codziennie znajdziecie kogoś z naszej ekipy 
na Discordzie.
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Kilka opcji Zooma, 
które ułatwią życie uczestnikomMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Ze względu na obecną sytuację na całym świecie od kilku tygodni 
w branży IT pojawiają się kolejne kontrowersje wokół usługi Zoom. Nie da 
się jednak zaprzeczyć, że Zoom jest teraz jednym z najpopularniejszych, 
jeśli nie najpopularniejszym, rozwiązaniem dla grup, które nie mogą się 
spotykać fizycznie. Jeśli Ty również korzystasz z wideokonferencji Zooma, 
to chciałbym wspomnieć o kilku opcjach, które mogą ułatwić korzysta-
nie z tej usługi. Choć jako urządzenie prezentacyjne posłuży iPhone, to 
podobnie konfiguracja odbywa się na iPadzie oraz na urządzeniach mobil-
nych pod kontrolą systemu Android.

Automatyczne łączenie wideo

Domyślnie, kiedy dołączamy do 
wideokonferencji Zoom, za każ-
dym razem musimy potwierdzić 
chęć połączenia się przez wideo.

Służy to głównie sprawdzeniu, 
czy nie musimy niczego poprawić 
w swoim wyglądzie lub zmienić 
miejsca na lepiej oświetlone tuż 
przed dołączeniem do wideokon-
ferencji. Jeśli jednak dołączamy po 
raz kolejny i wiemy, że wszystko pod 
względem wizualnym i oświetlenio-
wym jest w porządku, to być może 
będziemy chcieli pominąć ten krok.

Kilka opcji Zooma, które ułatwią życie uczestnikom |  Maciej Skrzypczak
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Od tej pory, kiedy będziemy dołączać do wideokonferencji, nie będzie się 
już pojawiać wstępny podgląd wideo.

Będzie to wymagało przynajmniej jednorazowego wyświetlenia 
tego podglądu. Możemy jednak zablokować go już na wcześniej-
szym etapie. W tym celu, zaraz po włączeniu aplikacji Zoom, 
przechodzimy do jej ustawień – służy do tego ikonka zębatki (1.). 
Następnie wybieramy Meetings (2.). Pojawi nam się lista opcji, 
z których nas interesować będzie czwarta od góry, czyli Always 
Show Video Preview. Przełączamy ją z pozycji włączonej (3.) na 
wyłączoną (4.).

Wyłączyć każdorazowy podgląd wideo przed połączeniem 
możemy na dwa sposoby. Pierwszy to wyłączenie opcji Always 
show video preview dialog when joining a video meeting bezpo-
średnio z widoku podglądu wideo.
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Automatyczne łączenie dźwięku

Ponownie przechodzimy do ustawień aplikacji Zoom na ekranie 
początkowym (1.). Przechodzimy do Meetings (2.). Tym razem inte-
resuje nas pierwsza opcja z góry, czyli Auto-Connect to Audio, która 
domyślnie jest ustawiona na Off (3.). Przestawiamy ją na Use Internet 
(4.) i zatwierdzamy wybór przyciskiem Done (5.).

Drugim, tym razem bardziej 
irytującym monitem, jest każ-
dorazowe zapytanie o to, czy 
chcemy połączyć się z dźwiękiem 
wideokonferencji.

Jeśli zdecydujemy się na anulowanie tego monitu, to nie tylko my 
nie będziemy mogli mówić przez mikrofon, ale przede wszystkim nie 
będziemy mogli słyszeć nikogo z wideokonferencji. I choć taki monit może 
mieć swoje zastosowania, to raczej w wielu przypadkach wprowadza tylko 
niepotrzebny dodatkowy krok do połączenia. Na szczęście również tę 
opcję można skonfigurować tak, by łączyła dźwięk automatycznie.

Od teraz dźwięk będzie łączył się automatycznie.
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Auto-Copy Meeting Link 
– dzięki zaznaczeniu tej 
opcji, kiedy dołączymy 
do konferencji lub jeste-
śmy jej operatorem 
i właśnie ją rozpoczy-
namy, to do schowka 
zostanie automatycznie 
skopiowany specjalny 
link, który możemy 
wysłać do innych osób, 
by mogły dołączyć.

Always Show Meeting 
Controls – domyślnie, 
kiedy połączymy się 
z wideokonferencją, 
wszystkie informacje 
oraz ikony znikną po 
kilku sekundach. Jeśli 
nie chcemy, żeby tak się 
działo, warto zaznaczyć 
tę opcję.

Show My Connected 
Time – ta opcja z kolei 
może się przydać, jeśli 
na przykład jako twórca 
konferencji korzystamy 
z darmowego planu 
Zoom. Jednym z jego 
ograniczeń jest czas 
konferencji – 40 minut 
– przy więcej niż dwóch 
połączeniach. Dzięki tej 
opcji będzie wyświetlony 
czas naszego połączenia.

Inne opcje, którymi warto się zainteresować
W konfiguracji Settings → Meeting możemy znaleźć jeszcze kilka opcji, 
na które warto zwrócić uwagę:

Dwie metody „podnoszenia ręki”
Jedną z zalet Zoom jest możliwość interakcji z uczestnikami poprzez pod-
noszenie wirtualnej ręki i udzielanie głosu konkretnym osobom. Domyśl-
nie jest jedna metoda na zgłoszenie się.

Po połączeniu się z konferencją, 
jeśli chcemy „podnieść rękę”, to 
musimy z ikon wybrać tę z trzema 
kropkami podpisaną jako More 
(1.). Pojawi się menu, z którego 
wybieramy opcję Raise Hand 
(czyli „podnieś rękę”) (2.). W ten 
sposób damy znać operatorowi, 
że chcemy zabrać głos.
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W płatnych planach Zoom można łączyć się nie tylko przez apli-
kację Zoom, ale również wdzwaniać się przez telefon tak, jakby 
dzwoniło się do kogoś w sposób tradycyjny. Oczywiście wtedy taki 
uczestnik nie będzie nikogo widział ani nikt nie będzie widział jego. 
Warto jednak wiedzieć, że taka osoba również ma możliwość „zgło-
szenia się”. W tym celu na swoim telefonie podczas połączenia musi 
wyświetlić swoją klawiaturę numeryczną i wybrać krótki kod *9.

Po jej włączeniu zmieni się sposób zgłaszania. Tym razem, gdy 
jesteśmy uczestnikami konferencji i chcemy poinformować ope-
ratora o tym, że chcemy coś powiedzieć, musimy wybrać ikonę 
dwóch osób podpisaną Participants (1.). Pojawi nam się lista 
wszystkich uczestników, ale nas interesować będzie dół tej listy, 
gdzie znajdziemy rząd różnych ikon. Pierwsza z lewej – niebieska 
ręka podpisana Raise Hand – odpowiada właśnie za zgłoszenie 
się (2.). Po jej wybraniu obok naszej nazwy na liście pojawi się 
taka sama ikona (3.).

Istnieje też druga metoda na 
podniesienie ręki, która jednak 
nie może współistnieć z pierw-
szą. Zależy to więc od konfi-
guracji operatora. Ustawia się 
ją na stronie www (gdzie przy 
okazji jest o wiele więcej moż-
liwości konfiguracji wideokon-
ferencji). W sekcji In Meeting 
(Basic) należy zaznaczyć opcję 
Nonverbal feedback.
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Phone’a SE drugiej generacji kliknęłam bez zastanowienia. Miarą 
sukcesu nie jest to, czy telefon ma większy ekran i lepszy aparat, ale to, 
że użytkownicy chcą go kupować.

Miara sukcesuKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Miara sukcesu  |  Kinga Ochendowska
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M
Myślę, że wszyscy już wiedzą, że nie kupuję niepotrzebnego sprzętu. Mój 
iPhone 7 od dawna prosił się o upgrade, ale gdy odwiedzałam stoiska 
Apple, czułam, że nowe telefony nie są dla mnie. Były śliczne, jak to 
Apple, ale za każdym razem nieco cięższe i nieco większe. Lata użyt-
kowania smartfona zweryfikowały moje potrzeby – najlepiej czuję się 
z niewielkim telefonem, który swobodnie chowam do kieszeni. Wolę 
zainwestować w tablet albo laptop niż w duży telefon, bo tego ostat-
niego i tak używam głównie do udostępniania internetu oraz słuchania 
książek i podcastów, a w takiej sytuacji najlepiej jak jest niewielki i nie 
rozciąga kieszeni. Nie przeszkadza mi również brak Face ID, natomiast 
irytuje brak fizycznego przycisku. W moim Huawei, z większym ekra-
nem i bez przycisku, ten element wywołuje wieczną frustrację. Prawie 
zdecydowałam się na iPhone’a 11 Pro, trochę z przekory, bo skoro już ma 
być duży, to niech będzie naprawdę duży, a trochę przez piękny zielony 
kolor. Ciągle odraczałam zakup, mając nadzieję, że w iPhonie 12 wprowa-
dzą design z iPada Pro i może to mnie w końcu jakoś przekona. I wtedy 
pojawił się iPhone SE.

Dawno nie odczuwałam takiej ekscytacji, jak wtedy, gdy otworzyłam 
Apple Store i przeczytałam specyfikację. Oto Apple w końcu wypuściło 
mój nowy telefon – taki sam jak stary, za to z najnowszym chipem, 
w cenie, o której nawet wstyd wspominać, a do tego procent ze sprze-
daży product (RED) wspiera globalny fundusz walki z Covid-19. Nie ma 
się nad czym zastanawiać.
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Nie będę rozpisywać się nad techniczną specyfikacją, redakcyjni kole-
dzy przeprowadzili już testy i opublikowali opinie, które są raczej przy-
chylne. Oczywiście widziałam głosy, że ten model nie zdobędzie wielkiej 
popularności przez starszą konstrukcję, ale śmiem się z nimi nie zgodzić. 
Dla ludzi żyjących technologią konstrukcja i mniejszy ekran są dużymi 
minusami. Natomiast dla tych, którzy znają swoje potrzeby i mają ugrun-
towane preferencje, nowy SE jest manną z nieba. U mnie manna spły-
nęła podwójnie, bo kupiliśmy dwa – czarny i product (RED), kończąc tym 
samym upgrade wszystkich domowych telefonów.

Warto też wspomnieć o genialnym posunięciu Apple w zakresie ceno-
wego pozycjonowania iPhone’a SE. Półka cenowa, w porównaniu z ofe-
rowanym hardware, jest niezwykle intrygująca, zwłaszcza w czasach 
pandemii, gdy ludzie ostrożniej planują swoje zakupy. 2000 zł to cena, 
która w przypadku Apple wywołuje szczere zdumienie, pokazując jed-
nocześnie, że firma nadal potrafi zaskoczyć. Śmiem twierdzić, że model 
SE zdumpinguje rynek telefonów i wielu użytkowników zdecyduje się 
właśnie na niego – jednocześnie oszczędzając pieniądze i korzystając 
z możliwości najnowszego chipa. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że 
jeśli Apple zmieni design 12-ki, nie będzie mnie bolało wydanie na niego 
dodatkowych pieniędzy i pozostawienie SE jako drugiego, zapasowego 
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telefonu. I to jest właśnie miarą sukcesu. Zakładam, że nie jestem w tym 
podejściu odosobniona i podejście to sprawdzi się nie tylko na rynku 
UK. Wielu Amerykanów wyda swoje czeki pomocowe na zakupy w skle-
pie Apple, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Dodatkowym bonusem oszczędności jest to, że już patrzę w kierunku 
iPada Pro i nowej klawiatury. Wymieniając telefon na SE, nie tylko dosta-
łam to, czego potrzebuję, ale również uwolniłam środki finansowe na 
kolejny zakup, który zdecydowanie usprawni mój workflow. Potencjalnie 
będę mogła zrezygnować z laptopa i pracować iPadOnly, chociaż muszę 
przyznać, że podchodzę do tego z niejaką niepewnością, bo mój Mac-
Book Air sprawuje się wzorowo, a skoro wszystko działa, jak trzeba, to 
motywacja do dokonywania zmian jest niewielka. 

Na koniec wspomnę jeszcze o tym, że dzięki starej konstrukcji wszystkie 
pokrowce i bumpery z modeli 7 i 8 będą również pasowały do SE, co jest 
dodatkowym plusem, jako że mam specyficzny gust i przywiązuję się do 
ochraniaczy. To trochę jak z paskami do Apple Watch, które pasują do 
wszystkich modeli. Niby mała rzecz, a cieszy.

Podsumowując, bardzo podoba mi się ruch Apple i to na wszystkich 
frontach. Dobra specyfikacja, niska cena i przekazywanie środków na 
walkę z Covid-19 – to wszystko sprawia, że wizerunek Apple, jako firmy 
zadzierającej nosa i niezwracającej uwagi na okoliczności zdecydowanie 
się ocieplił. Oczywiście nie jest to działanie bezinteresowne – chińskie 
fabryki ucierpiały z powodu pandemii, linie produkcyjne zostały zabu-
rzone i żeby wyjść z kryzysu obronną ręką firma musi pokazać, że sprze-
daż produktów nie spada. I nie spadnie – co prawda sprzedadzą się za 
połowę ceny, ale liczba sztuk będzie powalająca. 

A jak wiadomo, marketing to sztuka interpretacji danych.

Ja iPhone’a SE szczerze polecam i myślę, że zaspokoi on potrzeby szero-
kiej rzeszy użytkowników.
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Czasami warto zatrzymać się na chwilę i oddzielić to, na co mamy 
wpływ od tego, czego nie sposób kontrolować.

Trening uważnościKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Trening uważności  |  Kinga Ochendowska
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W
W czasie kryzysu ujawniają się różne mechanizmy – nie tylko te doty-
czące funkcjonowania państwa, ale również społeczne i psychologiczne. 
Sam strach przed wirusem jest tylko częścią problemu, który obecnie nas 
dotyka. Spędzając czas w zamknięciu, martwimy się bardziej – o najbliż-
szych, o pracę czy przyszłe konsekwencje, takie jak zapaść ekonomiczna. 
Zewsząd bombardują nas newsy, z których każdy przynosi wyższe staty-
styki zachorowań i zgonów, opinie ekspertów wieszczących koniec świata 
i w końcu potyczki polityczne, bo kryzys to czas, w którym rządzący 
zawsze znajdą sposób, by ugrać coś dla siebie. Czujemy się osaczeni przez 
rzeczywistość, żyjąc bez żadnych przesłanek, czy i kiedy pandemia się 
zakończy i jak będzie wyglądała nowa „normalność”. Jeśli chcemy wyjść 
z tej sytuacji obronną ręką, musimy odzyskać jakąś formę kontroli nad rze-
czywistością. Aby to uczynić, powinniśmy zatrzymać się na chwilę i oddzie-
lić to, na co mamy wpływ od tego, czego nie sposób kontrolować.

Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie proste – wpadamy bowiem w tryb, 
w którym wydaje się nam, że wszystko, co dzieje się dookoła, zależy od 
czynników zewnętrznych – naturalnych, czyli rozwoju pandemii czy struk-
turalnych i prawnych – rozporządzeń państwowych regulujących to, co 
nam wolno, a czego nie. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna – w każ-
dych okolicznościach można się odnaleźć, pod warunkiem nawiązania 
kontaktu z tu i teraz. Musimy zdać sobie sprawę, że kontrolować możemy 
wyłącznie nas samych i zacząć tę kontrolę egzekwować.

Przy naszej „zachodniej” konstrukcji psychicznej nie przychodzi to bez 
trudu. Od małego jesteśmy uczeni, że egoizm jest zły, a robienie rzeczy 
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dla siebie jest brzydką cechą. Aktualna sytuacja udowadnia nam, że jeste-
śmy w błędzie. Najważniejsza we wszystkim jest równowaga i rozsądek. 
Świetnym przykładem tego są instrukcje samolotowe. W przypadku awarii 
maskę tlenową pierwszy zakłada rodzic, dopiero potem dziecko, pomimo 
tego, że intuicja podpowiada nam odwrotnie. Za taką instrukcją stoi 
logiczna rozwaga – rodzic musi być przytomny i bezpieczny, żeby mógł 
zatroszczyć się o dziecko. Co z tego, że założy maskę dziecku, jeśli sam 
zemdleje i nie będzie w stanie udzielić dziecku dalszej pomocy?

Właśnie taki sposób rozumowania musimy zastoso-
wać w czasie kryzysu. Jeśli pozwolimy samym sobie 
pogrążyć się w stresie, nie będziemy w stanie pomóc 
naszym najbliższym. Wręcz odwrotnie – staniemy 
się dla nich dodatkowym obciążeniem, a stany 
depresyjne bywają zaraźliwe. W takich sytuacjach 
z pomocą przychodzi na trening uważności.

Nie jestem fanką słowa „uważność”, nie odzwiercie-
dla ono moim zdaniem sedna metody. Zdecydowa-
nie preferuję anglojęzyczny termin „mindfulness”, 
jednak ze względu na powszechność tłumaczenia 
spróbuję się nim posłużyć. Chodzi przede wszystkim 
o to, by świadomie znajdować się „tu i teraz”, czyli 
w teraźniejszości.

Większość stresu generowana jest przez naszą skłon-
ność do przebywania w przeszłości i przyszłości. 
Porównujemy przeszłość z teraźniejszością i odczu-
wamy ograniczenie wolności, tęsknimy za możliwo-
ścią swobodnego poruszania się, wychodzenia do 
kina czy organizowania imprez ze znajomymi. Jed-
nocześnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądała 

nasza przyszłość, stabilność materialna i zapętlamy się w przewidywaniu 
potencjalnych negatywnych konsekwencji, które przyniesie koniec pan-
demii. Wszystko to sprawia, że czujemy się oderwani od teraźniejszości, na 
której powinniśmy się skupić. Gdyby spróbować opisać metodę najprost-
szymi słowami, można by powiedzieć, że jest ona połączeniem medytacji 
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(chociaż to obce kulturowo słowo źle się niektórym kojarzy) oraz CBT (tera-
pii behawioralno-kognitywnej). Nie wymaga ona zapoznawania się z sze-
roką teorią ani godzin nauki, ponieważ bazuje na schematach, które ludzie 
naturalnie stosują w walce ze stresem. Schemat można rozbudowywać 
w zależności od potrzeb i okoliczności oraz indywidualnych potrzeb.

Przede wszystkim oddychaj
Znajdźmy chwilę, żeby nawiązać kontakt z własnym oddechem. Wystarczy 
usiąść spokojnie, na kanapie, poduszce do medytacji albo macie do yogi 
i skoncentrować się na oddechu. Można użyć aplikacji Breath albo jakiej-
kolwiek innej – AppStore poleca kilkanaście i każdy znajdzie w nim coś dla 
siebie. Chodzi o to, żeby wyciszyć się na chwilę. Regularny oddech pomaga 
również regulować pracę serca i obniża ciśnienie. Kilka cykli oddechowych 
w zupełności wystarczy. 

Zapukaj do teraźniejszości
Kiedy oddechy mamy już za sobą, spróbujmy nawiązać kontakt z teraź-
niejszością, zadając samemu sobie kilka pytań dotyczących sytuacji, 
w której się znajdujemy. W zależności od tego, co stresuje nas najbardziej, 
możemy zapytać: „Jak się TERAZ czuję?”, „Czy TERAZ jestem zdrowy?” 
albo „Czy TERAZ jestem bezpieczny?”. Jeśli martwi nas sytuacja finansowa, 
możemy zapytać: „Czy TERAZ mam środki, by zapewnić swoje podsta-
wowe potrzeby?”. Oczywiście pytania, które sobie zadajemy, nie muszą być 
sztywne i formalne, każdy z nas najlepiej wie, jak lubi ze sobą rozmawiać.

Zweryfikuj kognitywny bias
Nie oszukujmy się – od tego, że zadamy sobie kilka pytań, nie prze-
staniemy mieć czarnych myśli. Nasz umysł ma naturalną skłonność do 
generalizacji, szufladkowania, myślenia katastroficznego czy porzucania 
rozsądku na rzecz emocji. Nic w życiu nie jest czarno-białe, więc najlepiej 
zaprząc do pracy rozsądek i logikę, która pomoże nam w okiełznaniu nie-
zbyt pomocnych myśli. Przede wszystkim musimy podzielić nasze myśli 
na te, które prawdziwie określają rzeczywistość, te, które są niepotrzebne 
i samodołujące oraz te, które przynoszą konstruktywne rozwiązanie. Przy-
kładem myśli, które powinniśmy „przepracować”, są generalizacje typu: 
„Sytuacja jest tragiczna”, „Nie poradzę sobie z tą sytuacją”, „To się nigdy nie 
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skończy” czy katastrofizacje takie jak: „Na pewno zachoruję”, „Bliskie mi 
osoby umrą”, „Nastąpi katastrofa gospodarcza i stracę wszystko”.

Przede wszystkim, przy każdej myśli powinniśmy zapytać, czy jest praw-
dziwa i właściwie określa rzeczywistość. Emocjonalna reakcja jest zazwy-
czaj obezwładniająca, gdy jednak zastanowimy się nad sytuacją głębiej, 
zapewne dojdziemy do wniosku, że to nie jest pierwszy trudny moment, 
który w życiu przechodzimy. Z natury jesteśmy silni i potrafimy radzić sobie 
z problemami. Jeśli więc nasze myśli nie są prawdziwe ani pomocne, powin-
niśmy zająć się ich odrzuceniem lub przeredagowaniem. Można to zrobić 
na wiele sposobów, bo słowa, których używamy, mają wielką moc. Przede 
wszystkim, nie jesteśmy biblijnymi prorokami. Nie wiemy, czy zachorujemy, 

czy stracimy bliskich albo czy nastąpi kryzys, który zagrozi naszemu istnie-
niu. Tu i teraz jesteśmy zdrowi, nasi bliscy są z nami, a kryzys jest tylko moż-
liwością. Myślenie inaczej jest nie tylko mało pomocne, ale i nieprawdziwe. 
Musimy więc powiedzieć sobie, świadomie i spokojnie, że odrzucamy te 
myśli jako niepoparte dowodami. To samo robimy z myślami, które nie pro-
ponują konstruktywnych rozwiązań dla naszych realnych problemów – jeśli 
straciliśmy pracę, myślenie „Nigdy nie znajdę nowej pracy w tych warun-
kach” nie tylko nie jest pomocne ani nie przynosi konstruktywnego rozwią-
zania, jest również nieprawdziwe, bo ludzie znajdują pracę nawet w czasach 
pandemii. O ile oczywiście zajmują się szukaniem rozwiązań, a nie samodo-
łowaniem. Musimy być dla siebie dobrzy, bo jak nie będziemy, to dlaczego 
ktokolwiek inny miałby być dobry dla nas?
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Rozejrzyj się
Jednym ze świetnych ćwiczeń jest zmuszenie samych siebie do dostrze-
gania rzeczywistości, która nas otacza. Pooddychaliśmy, pomyśleliśmy 
i otwieramy oczy. Spójrzmy na nasze otoczenie. Zawieśmy wzrok na oso-
bach i przedmiotach i przypomnijmy sobie, jakie świetne emocje w nas 
budzą. Kochamy naszych bliskich. Nasz pies jest najpiękniejszy na świecie. 
Lubimy swoje biurko i komputer. Lampa rzuca przyjemny cień. Możemy 
wyzwać samych siebie, żeby znaleźć 10 przedmiotów w naszym otoczeniu, 
które sprawiają nam radość i budzą przyjemne emocje. Gwarantuję, że od 
razu poczujemy się lepiej.

Zadbaj o siebie
Na koniec musimy zacząć o siebie dbać i obudzić w nas odrobinę kreatyw-
ności. Zróbmy dla siebie coś miłego. Dobrą kawę albo herbatę w ulubio-
nym kubku. Kąpiel przy świecach, wieczór filmowy czy co komu sprawia 
radość. Spróbujmy czegoś nowego, czego do tej pory nie robiliśmy. Są 
rzeczy, których w obecnej sytuacji robić się nie da, ale możemy znaleźć 
sposoby, by je zastąpić. Możemy zorganizować Face Time party czy tema-
tyczne soboty – z przebierankami i kuchnią regionalną. Albo zorganizować 
Gwiazdkę w czerwcu – bo kto nam zabroni ubrać choinkę w ogrodzie? 
Wystarczy wyjść ze standardowego trybu myślenia i otworzyć się na nowe 
możliwości. A przede wszystkim być tu i teraz, bo to jedyne miejsce, w któ-
rym możemy być naprawdę.

A kiedy już uspokoimy się i odświeżymy, możemy zacząć konstruktywnie 
myśleć nad tym, jak rozwiązać nasze problemy, o ile takowe mamy. Bo 
może się okazać, że jesteśmy szczęśliwymi idiotami, którym nawet kwaran-
tanna niestraszna.

Na koniec PRO-TIP – ograniczcie czytanie newsów w ciągu dnia i posprzą-
tajcie swoje timeline’y w serwisach społecznościowych. Zasada jest prosta 
– nie należy poświęcać wiele uwagi rzeczom, które nie są pomocne i gene-
rują niepotrzebny stres.

Powodzenia!
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Piszę ten tekst, spoglądając na odbijające się w szybach, zachodzące już 
prawie, majowe słońce. Siedzimy w domach, a wychodząc z nich, nie 
wiedzieć czemu, cieszymy się, jak jacyś szaleńcy z faktu, że podbiegł do 
nas pies, drzewo delikatnie zaszeleściło już prawie soczyście zielonymi 
liśćmi, a ptaki śmiały od rana, urządzać sobie koncerty w momencie, 
gdy wszystkie wydarzenia kulturalne zeszły de facto do podziemia. 
Wróć – przeniknęły do sieci. A ptaki niezmiennie słychać. 

IkigaiKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Ikigai  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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S
Słychać też gwar dzieciaków, które zmęczone już ciągłym siedzeniem 
przed szklanymi okienkami iPadów, wybiegły do ogródków i zajęły się 
budowaniem budki dla psa z tatą lub zabawą w małej piaskownicy. Ot, 
najlepsza zabawa świata! Jak to? Tak to, bo przecież w maju. Na dworze. 
Tam, gdzie jest życie. To, które, jak mówią dookoła, kiedyś było dobre.

Zamknięci zajęci
W czasach pandemii rozmawiam z przyjaciółmi znacznie częściej niż 
wcześniej. Oczywiście można to śmiało wyjaśnić, polegając na jakimś 
milionie psychologicznych badań i testów, ale nie czuję takiej potrzeby. 
Po prostu lgniemy do tego, aby mieć ze sobą kontakt. Pogadać. Pośmiać 
się. Nawet na odległość. Technologicznie mogliśmy to przecież robić od 
dawna, ale dopiero teraz, gdy telefon pokazuje nadchodzące połącze-
nie FaceTime, raczej się cieszymy niż wkurzamy. Nawet, jak dzwoni szef. 
Jeszcze z pozoru dziwniej sprawa ma się z kinem. Nie wiem, czy też tak 
macie, ale zdarza się, że oglądając dziś dowolną hollywoodzką produk-
cję, mam nieodparte wrażenie, że opowiada ona o jakimś nierealnym 
świecie. A nie są to produkcje z gatunku science fiction. Widzimy po pro-
stu świat, który znaliśmy i który z dnia na dzień – pstryk – nam zabrano. 
I dobrze się stało. Paradoksalnie naprawdę dobrze się stało.

Jak to? Wielu (w tym ja) z nas przekonało się w ostatnich, długich tygo-
dniach, co tak naprawdę wypełnia naszą dobę. Czym jesteśmy tak 
cholernie zajęci, że ponoć na nic nie mamy czasu. Dojazdami do biura? 
Nerwami, które tracimy w korkach? Jedno i drugie u wielu z nas odpa-
dło. Okazuje się, że można pracować z domu, ale nie bez konsekwencji. 
Idąc dalej – wielozadaniowością? Niejeden z nas zaczął doceniać nie-
ocenioną rolę samodyscypliny, umiejętności planowania czy po prostu 
bycia z innymi. Bo widzicie, kiedy w domu musimy być jednocześnie 
managerem, sprzedawcą, internetowym twórcą, kucharzem, nauczycie-
lem, przedsiębiorcą, rodzicem, singlem, partnerem czy sportowcem, nie 
zrobimy tego, jeśli na początku nie będziemy po prostu sobą. Paradok-
salnie teraz, kiedy dowolną maskę bardzo łatwo jest założyć, niewielu ją 
zakłada. Wiecie dlaczego? Bo nagle nie ma to sensu. Jesteśmy zrównani. 
Nie ma znaczenia, ile masz zer na koncie, jakie masz wpływy – siedzisz 
w domu i może się zdarzyć tak, że bez innych (zdalnie czy fizycznie), 
długo nie pociągniesz.
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Wszyscy jesteśmy zajęci, bo zmiana, z którą przyszło nam się zmierzyć, 
nie pozostawiła nam roku na dumanie nad sobą w otoczeniu rajskich 
palm, przy sączeniu martini ze świeżo wydrążonego kokosa i nuceniu 
pod nosem „Summer Wind” Franka Sinatry. Nie. Trzeba było reagować. 
Zmierzyć się z tym, że świat staje na głowie. Że dzianie się – się dzieje, 
a nie będzie się działo, jak łaskawie powiemy: No dobrze, jeszcze tylko 
pomaluję ulicę i od jutra mogę nie wychodzić. I wielu z nas mocno się 
zdziwiło, że będąc zajętym próbą upchnięcia ogromnego świata w naszą 
24-godzinną zamkniętą fizycznie dobę, da się nie zwariować, choć nie-
raz czujemy się niczym w centrum kontroli ruchu lotniczego. Mały błąd 
i miliony maszyn mogą się ze sobą zderzyć. No dobra, mały szczegół 
– niewiele z nich teraz lata.

Jutro, które jest dziś
Ikigai w języku japońskim to w skrócie określenie „szczęście płynące 
z bycia stale zajętym”. Japończycy uważają, że jest ono sekretnym spo-
sobem na długowieczność. Mieszkańcy Okinawy tak mocno uwierzyli 
w tę filozofię, że dożywają ponad stu lat. Według nich odnalezienie 
sensu istnienia w niezatrzymującym się nigdy i przez nic życiu powo-
duje, że człowiek żyje dłużej i lepiej. Ikigai to dla innych ten pozytywny 
bzik, który sprawia, że chce nam się rano wstawać i krzyczeć z radochy 
na widok dnia. I tak mamy i będziemy mieli strasznie dużo dni, w któ-
rych nasza frustracja będzie nas pchała w kierunku beznadziei i bier-
ności. Wiecie co? Warto wtedy zrobić jak stoicy. Spojrzeć na to, jak na 
pudełko, w którym rozgrywa się pewna scena. Jak na nią zareagujemy, 
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zależy od nas, widzów. W ogóle polecam Wam zainteresować się filozofią 
stoików. Najlepiej zacząć od lektury krótkiej książeczki pt. „Rozmyślania 
Marka Aureliusza”. Ja wracam do niej kilka razy w roku. Nie wiem nawet, 
ile razy ją przeczytałem, ale za każdym razem zmienia inną część mnie. 
Podobnie „Człowiek w poszukiwaniu sensu” Victora Frankla – ojca logo-
terapii – metody badawczej i w dużej mierze filozofii, która traktuje fru-
strację egzystencjonalną jako impuls do zmiany własnego życia.

I żeby było jasne – stoicy to nie byli i nie są tymi, którzy mówią Wam, 
jak macie żyć. Żaden coaching. Żadne czcze gadanie. Po prostu – życie. 
Cieszenie się możliwością cieszenia się. I smucenia też. Jak smucenie 
to takie świadome, wzbudzające pytania, na które śmiało możemy nie 
znać odpowiedzi, a na niektóre z nich będziemy jej szukali do końca 
życia. To dążenie do życia coraz bardziej intencjonalnego, z jednoczesną 
akceptacją życia w sposób wystarczający i na wystarczającym poziomie. 
Czyli takiego, które pozwala nam wzrastać, ale nie przeszkadza temu 
wzrastaniu. Które nie jest szumem, ale fundamentem. To akceptacja 
nieoczekiwanego. Akceptacja zmiany, bo na wiele spraw nie mamy 
wpływu. Akceptacja aktywnego życia – wypełnionego dzianiem się – aby 
być czujnym i móc reagować na niespodziewane. By napędzać dzianie. 
To świadomość, że nadzieja nie jest magią, bez względu na to, co by 
o niej mówiono. Nadzieję trzeba urzeczywistniać. Słyszałem od wielu 
osób, że bardzo czekali na lepsze jutro, ale nie słyszałem od nikogo, kto 

jakikolwiek sukces osiągnął (w jakiejkolwiek skali 
jego mierzenia) „na odwal się, bo jakoś to będzie”. 
Thomas Jefferson mawiał bardzo często: „Nic nie 
powstrzyma człowieka z pozytywnym nastawie-
niem przed osiągnięciem jego celu i nikt ani nic 
nie pomoże człowiekowi ze złym nastawieniem”. 
I można to puścić mimo uszu, ale weź, raz spróbuj 
rano zaścielić łóżko od razu. Ubrać raz na jakiś 
czas koszulę na HomeOffice. Pomalować usta. 
Założyć szpilki, nawet jeśli zostajesz w dresie. Mam 
ogromny zaciesz, gdy widzę znajome, które umiesz-
czają nieco prześmiewcze (ale w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu!) posty na Instagramie, pokazując, 
że kobiecie nie zawsze chodzi o to, aby wyglądać 
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jak na wybiegu, ale jakoś tak wszyscy lepiej ją znoszą, gdy zakłada na 
siebie to, na co aktualnie ma ochotę. I pandemia czy praca zdalna nic do 
tego nie mają. Drogie Panie – poproszę więcej! Drodzy Panowie – spójrz-
cie w lustro. Wystarczy?

Dalajlama pięknie podsumowuje to, z czym dziś mierzymy się wszyscy, 
mówiąc przed laty, że oceniać swój sukces można na podstawie tego, 
z czego musieliśmy zrezygnować, aby go osiągnąć. Z czegoś mate-
rialnego, relacyjnego, biznesowego, każdego. Bo każda perspektywa 
naszego życia jest obecnie redefiniowana. W dużej części mimowolnie, 
ponieważ jesteśmy częścią społeczeństwa. No dobra, jeśli czytacie to 
na bezludnej wyspie, zmieniliście imię na Pepito i każdemu, kto pod-
pływa na odległość 2 mil, mówicie: „Nie ma mnie tu” – to już wiecie, co 
jest dalej. I nie chodzi tu – powtórzę – o wzniosłe przewroty, radykalizm 
czy wieszczenie końca świata. No, chyba że tego w naszej głowie. Bo on 
kończy i zaczyna się nieustannie. Cymes tkwi w tym, aby nie być mar-
twym, nadal żyjąc. Zamkniętym na świat w zamkniętym świecie, który 
to my – ludzie – otworzyliśmy dla siebie samych dekady temu, two-
rząc chociażby internet. Pielęgnować dobre nawyki. Codziennie dbać 
o przyjaźnie i pielęgnować te najcenniejsze. Zwolnić, bo aktualnie nie 
ma już marnowania czasu na pierdoły. Musieliśmy zakasać rękawy. Przy-
jąć życie ze spokojem, bo jedyne, czego możemy być pewni, to zmiana. 
Uśmiechać się do samych siebie, bo w 2020 roku zafundowaliśmy sobie 
najlepsze sanatorium, szkolenie czy trening. Dzieje się tam, w serduchu 
i głowie. Nieustannie. Obejrzycie sobie film „W głowie się nie mieści”. Po 
nim warto zadać sobie pytanie: Która z emocji dziś nacisnęła przycisk 
najwięcej razy? Żyjmy aktywnie, jak przyroda. Spójrzcie – maj za oknem 
taki jak zawsze. Pachnący nadchodzącym latem. Co się zmieniło?
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Od momentu, gdy zobaczyłem napis Leica na telefonie od Huawei, 
kibicowałem tej firmie. Byłem za każdym razem pod wrażeniem jakości 
telefonów, a szczególnie tego, jakie zdjęcia można było nimi robić. Czasy 
się jednak zmieniają. Przyszedł obecny rok i wirus. Dla Huaweia raczej 
dwa wirusy. Jeden pod postacią prezydenta USA, drugi – ten prawdziwy. 

Felieton o Huawei P40 Pro 
i wolności ADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Felieton o Huawei P40 Pro i wolności  |  Adalbert Freeman
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H
Huawei na dziwnej prezentacji z wirtualną publicznością pokazał model 
P40 Pro. Zaraz po na Twitterze zapowiedziałem, że kupię ten telefon. 
Szczególnie Dominik, nasz naczelny, stwierdził, że to prawie samobój-
stwo, odcięcie od świata i sprzedanie swoich danych Chińczykom. Co 
niektórzy nawet stwierdzili, że Huawei sprzeda mi pierwszego P40 Pro 
z partii przewidzianej dla Polski, czyli 100 sztuk. 

Huawei Polska nie śmiał się z tego. Ogólnie chyba nas nie lubi. W dniu 
premiery porozsyłał do wielu recenzentów skrzyneczki z telefonami do 
testów. Powstało wiele reklam. Sporo materiałów na Youtubie i w necie. 
Raczej wszyscy, co nie jest dziwne, są zachwyceni tym telefonem. 

Ja postanowiłem wydać swoje uzbierane dzięki ciężkiej pracy pieniądze. 
Co jest lepsze, gdy chce się napisać coś o telefonie? Darmowy „prezent” 
od producenta czy własny zakup? Raczej to drugie – ja mam jedynie 
poczucie niesmaku, gdy wtopię. Jednak decydując się na taki ruch, 
kalkuluję ryzyko straty. Gdy dostajesz coś, czujesz tylko zobowiązanie 
w stosunku do firmy, która Ci przekazuje produkt. 

Nie chcę pisać recenzji, ale będą to moje przemyślenia po kilku dniach 
używania tego telefonu. Bo przy tej okazji jest nad czym się zastanowić.

Jaki jest ten telefon? Nie wyróżnia się niczym od starszego P30 Pro czy 
od Samsunga Galaxy S20+, który też mam. Też go kupiłem. P40 Pro jest 
świetnie wykonany, ale dosyć gruby i ciężki. Nie jakoś przesadnie, ale 
zauważalnie w stosunku do Samsunga. Wygląda świetnie i, co ważne, 
w komplecie jest naklejona folia i etui. Oczywiście zwykły „gumiak”, ale 
jest i nie trzeba szukać ochrony zaraz po zakupie. Bo telefon, jak wszyst-
kie obecnie, jest śliski. Bardzo śliski. Ma świetny ekran i jest piekielnie 
szybki. Mam wrażenie, że dużo szybszy i bardziej płynny niż Samsung 
Galaxy S20+. 

Oczywiście robi genialne zdjęcia. Dla tych zdjęć kupuję te telefony. Od 
dłuższego czasu nie fotografuję już zwykłymi aparatami. Nie chce mi się 
ich nosić, szczególnie gdy jeżdżę rowerem. Tu Huawei jest świetny. Jako 
że mam porównanie z innymi telefonami z topowej półki, twierdzę, że to 
najlepszy fotograficzny telefon na rynku. Tyle o samym telefonie.
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Tak, jest to najlepszy telefon. Jednak nie 
polecam kupowania go. No, chyba że stać Cię. 
Jednak nie na wydanie pokaźnej kwoty, ale 
na ogromną liczbę ograniczeń. Nie zdawa-
łem sobie sprawy, jak bardzo ten telefon jest 
ograniczony. Z drugiej strony nie zdawałem 
sobie sprawy, jak bardzo dwie firmy nas od 
siebie uzależniają. To, co robi Google i Apple, 
jest dla mnie tym, z czym od zawsze chciałem 
walczyć: dominacją na rynku oraz uzależnia-
niem produktów innych firm od siebie.

Ktoś, kto nie ma wiedzy, nie wie, że więk-
szość aplikacji niezwiązanych z Google nie 
będzie działało. Przykładem niech będzie 
fajna aplikacja InPost, gdzie śledzimy paczki, 
a potem możemy sobie bez wklepywania 
kodu odbioru otwierać skrytki. Ta aplikacja 
nie działa, bo nie ma poświadczeń Google. 
Nawet aplikacje sklepów, gdzie mamy zapi-
sane nasze karty, przestają działać. Przecież 
nie są to aplikacje, które takie poświadcze-
nia muszą mieć w ten sposób realizowane. 
Co ciekawsze, aplikacja bankowa mojego 
banku działała bez problemu. Tak samo 
aplikacja mObywatel, gdzie mamy swój 
dokument tożsamości, e-recepty czy dane 
naszych pojazdów. Dokumenty spokojnie 
przechodzą weryfikację profilem zaufanym. 

Bardzo uzależniamy się od czegoś i próba 
przejścia na coś innego nas przeraża. Spora 
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część znajomych ciągle mi mówi, że moje wszystkie dane teraz są już 
w Chinach. O wszystkim, co robię, Azjaci już wiedzą. Tak się zastanawiam: 
kogo bardziej bym się bał? Azjatów czy Amerykanów? Przecież nasi 
„bracia” z Ameryki nawet się już nie kryją z tym, że nas szpiegują. Nie ma 
potrzeby, skoro wszystkie aplikacje i tak są na ich łasce i niełasce. Skoro 
nasze auta mają nawigację Google lub Apple, mają nasze zakupy i pod-
gląd na karty kredytowe. Bo przecież wygodnie płaci się telefonem. 

Niestety, musiałem się poddać. Usiadłem w jedno popołudnie i po obej-
rzeniu poradników wgrałem do telefonu usługi Google. Wszystko mi 
działa. Nawet Android Auto, mapy czy asystent głosowy. Nie przechodzi 
jedynie weryfikacji karta kredytowa w Google Pay. Nie mam z tym jednak 
problemu, bo używam do płacenia zegarka Garmin. Cała procedura nie 
jest skomplikowana, ale i nie jest banalna. Spokojnie można ją wykonać, 
jeśli się choć w niewielkim sposób ogarnia podstawowe funkcje telefonu.

Telefon, tak jak mówiłem, jest świetny, jednak dla normalnie używającej 
go osoby – bezużyteczny. Nie dajcie się zwieść reklamom i wspaniałym 
recenzjom. Tak, wiem, że Youtube można oglądać przez przeglądarkę, 
ale nie jest to wygodne. Nie wmówi mi tego nikt. Jeśli USA dogadają 
się z Chinami i przestaną blokować Huawei, to będę pierwszym, który 
będzie ten telefon polecał każdemu. Teraz to telefon, który może robić 
furorę w Chinach czy w Iranie, gdzie większość usług amerykańskich 
gigantów i tak jest blokowana.
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innego nas przeraża. Spora część znajomych ciągle mi mówi, 

że moje wszystkie dane teraz są już w Chinach. O wszystkim, 

co robię, Azjaci już wiedzą. Tak się zastanawiam: kogo bardziej 

bym się bał? Azjatów czy Amerykanów? 

FELIETONYFELIETONY 236



Gdyby Huawei pompował kasę jednak dalej w budowanie swojego 
systemu i nagle podpisał umowy z bankami na płatności zbliżeniowe 
i potrafiłby zastąpić amerykańskie usługi swoimi, to nie wiadomo, jak 
będzie to wyglądało za kilka lat. Jestem na razie z Huawei i nie zamie-
rzam, przynajmniej przez kilka tygodni, sprzedawać tego telefonu. Za 
bardzo mi się podoba. Najbardziej to, że jest inny. Z nutką ryzyka, że za 
chwilę przestanie mi działać (w rezerwie jest jednak Samsung). Nie lubię 
iść z prądem i dlatego kibicuję wszystkim tego typu działaniom.

Miałem sen, że powstaje niezależny Android czy iOS. Otwarty kod. 
Mogę nawet wtedy za to zapłacić. Wszystko, co wychodzi z telefonu i do 
niego wchodzi, mogę kontrolować. Jest to jednak nierealne. Przecież 
nie można by było w ten sposób kontrolować ludzi, czego i korporacje, 
i rządy nie chcą. My teraz coraz chętniej pozbywamy się naszej wolności. 
Za chwilę nie trzeba będzie dyktatorów czy państw policyjnych. Wystar-
czy odcinanie nas od usług, do których nas przyzwyczajono. Przy obec-
nej pandemii jakoś tak łatwo rezygnujemy z własnych praw. Nikt nie 
protestuje jak przy ACTA, nikt nie podskakuje. Teraz cieszymy się z moż-
liwości wejścia do lasu. 
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W historii muzyki są tacy wykonawcy, którzy już na stałe zapisali się na 
jej kartach. Bezapelacyjnie jednym z takich zespołów był Beastie Boys, 
czyli szalone chłopaki z Nowego Jorku. 

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Beastie Boys: ich historia |  Jan Urbanowicz
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Z ich muzyką spotkałem się na samym początku lat 90. ubiegłego 
wieku. Nie było to jednak jeszcze świadome słuchanie ich piosenek, 
bardziej po prostu coś, co leciało „w tle”, a ja ruszałem do tego głową. 
Dopiero kilka lat później, przy okazji albumu „Hello Nasty” z 1998 r., 
dopadł mnie fenomen Beastie Boys i bardziej świadomie nadrobiłem 
poprzednie albumy grupy.

Ich muzyka była tak wyjątkowa, jak oni sami. Było to trzech zwario-
wanych przyjaciół, którzy mieli szalone pomysły, realizowane w niesa-
mowity sposób. Zespół nie istnieje od kilku lat, kiedy to w 2012 r. zmarł 
lider (o ile można go tak nazwać), Adam Yauch, znany pod pseudoni-
mem MCA. Teraz, wiele lat później, pozostali członkowie Beastie Boys, 
czyli Michael „Mike D” Diamond i Adam „Ad-Rock” Horovitz, opowia-
dają swoją historię.

Film dokumentalny „Beastie Boys: ich historia” pojawił się pod koniec 
kwietnia na Apple TV+. Jego reżyserem jest Spike Jonze, którego 
możemy znać między innymi za sprawą filmu „Ona”. Jonze jednak 
przez sporą część swej kariery zajmował się reżyserią teledysków i fil-
mów reklamowych (również dla Apple), w tym kilku teledysków wła-
śnie dla Beastie Boys, więc znał się z zespołem od lat. Był to w zasadzie 
naturalny wybór, jeśli chodzi o osobę, która miałaby pomóc im opo-
wiedzieć ich historię.

No i powiem szczerze, że jest to jeden z lepszych i ciekawszych bio-
graficznych filmów dokumentalnych, jaki widziałem w ostatnim cza-
sie. Tu nawet nie chodzi o to, że opowiada on o Beastie Boys, których 
muzyka miała na mnie wpływ. Bardzo ciekawa i świeża zarazem była 
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forma dokumentu. Nie mamy tu bowiem standardowych „gadających 
głów”. Dwaj żyjący jeszcze członkowie zespołu wychodzą na scenę przed 
sporą publiczność. Witają się i zaczynają opowiadać, jak to wszystko 
się zaczęło i trwało przez lata. Za nimi znajduje się ekran, na którym są 
wyświetlane zdjęcia lub materiały wideo, z głośników lecą ich piosenki. 
Taka forma była strzałem w dziesiątkę. Dawała poczucie bliskości i oso-
bistości. Kiedy po zakończeniu filmu zacząłem sobie o tym wszystkim 
myśleć, doszedłem do wniosku, że ten film nie mógł wyglądać inaczej, 
bo wiele by stracił.

Ostatecznie był to hołd dla Adama Yaucha, ale nie można powiedzieć, 
że to taka zwykła laurka. Była to przede wszystkim historia czterdziesto-
letniej przyjaźni, opowieść o ludziach, którzy kochali siebie, kochali to, 
co robili i spędzali ze sobą niemal każdy dzień większości swojego życia. 
Najwięcej frajdy ten dokument sprawi osobom, które lubią muzykę 
Beastie Boys i nieco już tę historię znali. Jednak nie jest to film przezna-
czony tylko dla nich, ponieważ opowieść o takiej przyjaźni to coś dla 
każdego. Całość podana oczywiście w luźnej i żartobliwej formie spra-
wiła, że spędziłem wyśmienite dwie godziny.

Foot on the pedal 

Never ever false metal 

Engine running hotter than a boiling kettle 

My job ain't a job 

It's a damn good time 

Beastie Boys „No Sleep Till Brooklyn”

Za nimi znajduje się ekran, na którym są wyświetlane zdję-
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Jedną z zalet serwisów streamingowych i VOD (nawet w czasie sprzed 
COVID-19) jest to, że jeśli nie dam rady zobaczyć jakiegoś filmu w kinie, 
to w miarę szybko będę mógł go nadrobić na domowej kanapie. Bardzo 
czekałem na jeden tytuł, przy którym spędziłem bardzo miły wieczór.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Osierocony Brooklyn  |  Jan Urbanowicz
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Edward Norton to jeden z moich ulubionych aktorów, z którego karierą 
niejako dorastałem. Ostatnio w kinie go trochę mniej, ale pod koniec 
zeszłego roku na ekrany wszedł film, w którym nie tylko zagrał główną 
rolę, ale również napisał scenariusz i go wyreżyserował. „Osierocony 
Brooklyn” to kino w starym stylu, które idealnie trafiło w mój gust.

Film jest adaptacją powieści Jonathana Lethema z końca lat 90. ubie-
głego wieku, która opowiada o prywatnym detektywie z syndromem 
Tourette’a, próbującym rozwiązać zagadkę zabójstwa swojego przyja-
ciela, szefa i mentora. Szybko okazuje się, że zamieszane są w to osoby 
ze szczytów władzy.

W filmie zmienia się czas akcji, który został przeniesiony do lat 50. 
XX wieku, a całość dzieje się w Nowym Jorku. Mamy tu wspaniały 
klimat noir tamtych lat, zadymione kluby jazzowe i oczywiście 
muzykę – za którą odpowiedzialny był nominowany do Złotego 
Globu Daniel Pemberton. 

W przypadku tego filmu spotkałem się z opi-
niami, że jest to produkcja sprzed dwóch dekad. 
Jestem w stanie się z tym zgodzić, ale uznając to 
za zaletę. Ponieważ sam wychowywałem się na 
kinie lat 80. i 90., czasami z utęsknieniem patrzę 
na filmy z tamtego okresu. „Osierocony Bro-
oklyn” jest obrazem skrojonym niemal idealnie, 
kluczem, według którego dawnej robiło się tego 
typu produkcje. W zasadzie dla większości osób 
to jest taki „Hit na Polsacie”, a ja bardzo żałuję, 
że nie udało mi się go obejrzeć na ekranie kino-
wym. Piękne kadry, muzyka, klimat – to wszystko 
wolałbym zobaczyć na kinowej sali, ale nie-
stety, ten tytuł bardzo szybko zszedł z naszych 
ekranów.

Edward Norton wyszedł moim zdaniem obronną 
ręką z zadania scenarzysty i reżysera, a w kwe-
stii aktorstwa pokazał, że wciąż jest w bardzo 
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wysokiej lidzie. Doskonale pokazał życie osoby z syndromem Tourette’a, 
co było bardzo proste do przeszarżowania, a udało się zrobić z klasą 
i wiarygodnie.

„Osierocony Brooklyn” jest filmem, od którego wiele osób najzwyczaj-
niej się odbije. Obejrzą go i jutro już zapomną i wcale się nie zdziwię się, 
gdy tak się stanie. Czuję jednocześnie, że wiele osób może oglądać go 
z zainteresowaniem i zakończy z poczuciem dobrze spędzonego czasu. 
Co prawda film mógłby być nieco krótszy, bo dłużył się momentami, ale 
to jest jedna z niewielu uwag, jakie mam w jego kierunku. Jeśli chcieli-
byście dowiedzieć się o nim nieco więcej, to polecam jeden z ostatnich 
odcinków podcastu Inna Kultura, w którym obszerniej opowiadamy 
o naszych odczuciach po seansie.
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Premiery streamingowe 
maj 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe maj 2020  |  Jan Urbanowicz

Booksmart 
W Polsce film ma tytuł „Szkoła melanżu”, jednak jest to 
tłumaczenie, które bardzo mylnie oddaje jego charakter. 
Reżyserski debiut aktorki Olivii Wilde, opowiadający 
o dwóch młodych dziewczynach kończących liceum. 
Całą szkołę pilnie się uczyły, by pójść na dobre studia. 
Kiedy okazuje się, że reszta młodzieży, która nie stroniła 
od imprez, również wybiera się na dobre uczelnie, 
dziewczyny postanawiają nadrobić stracony czas 
młodzieńczych rozrywek.

Premiera: 03.05       

Hollywood
Najnowszy serial od Netfliksa, którego akcja 
będzie działa się w tytułowym Hollywood zaraz po 
zakończeniu II wojny światowej. Będzie opowiadał 
o garstce młodych aktorów i twórców filmowych, 
którzy próbują odnaleźć się w nowej powojennej 
rzeczywistości i planują zrealizować swoje marzenia 
o karierze. W serialu zobaczymy między innymi 
Samarę Weaving.

Premiera: 01.05     
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Czarne bractwo. 
BlacKkKlansman 
Najnowszy film Spike’a Lee, który 
w 2019 r. otrzymał Oscara za najlepszy 
scenariusz adaptowany. W głównych 
rolach zobaczymy tu Adama Drivera 
i Johna Davida Washingtona. Opowieść 
o policjantach, którym udaje się 
przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu.

Premiera: 15.05     

The Eddy
Miniserial, którego reżyserem jest 
Damien Chazelle, odpowiedzialny 
za „La La Land” oraz „Pierwszego 
człowieka”. Serial opowiada 
o francuskim klubie z muzyką na 
żywo w samym sercu Paryża. Co może 
zachęcić do jego oglądania? Przede 
wszystkim osoby samych twórców 
oraz fakt, że w jednej z ról zobaczymy 
Joannę Kulig.

Premiera: 08.05  
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Przyznam Wam się do czegoś – było źle, serio, nie myślałem, że 
kiedykolwiek medialny szum będzie w stanie tak bardzo wejść mi na 
głowę, tak bardzo namieszać. Okazało się jednak, że nie jestem inny 
i chyba wszyscy nie jesteśmy aż tak bardzo od siebie różni i też trochę 
musiałem „odsapnąć” i znaleźć swój własny grunt w nowej rzeczywistości.

Szukanie inspiracji w czasie pandemii  |  Maciej Szamowski

Szukanie inspiracji 
w czasie pandemii
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Patrzę na to teraz pozytywnie, ponieważ dało mi to wiele najróżniejszych 
przemyśleń związanych z życiem, a co za tym idzie również z muzyką.

Jaka jest rola muzyki w dzisiejszym świecie, czego powinniśmy słuchać i co 
powinniśmy tworzyć? Czego oczekuje obecnie świat od muzyki? Myślę, 
że rola muzyki rośnie właśnie z każdym dniem, tygodniem czy miesiącem 
panującej na całym świecie samoizolacji. Skoro nie mogę wyjść z domu, 
skoro muszę w nim siedzieć, to w jaki sposób uciec od moich problemów, 
w jaki sposób mogę się po prostu zresetować? Do kina nie pójdę, na koncert 
też nie, tym bardziej na piwo ze znajomymi. Owszem, jest Netflix, są gry, ale 
jedynym medium, które nie wymaga od nas używania oczu, a eksploatuje 
jedynie zmysł słuchu i naszą własną wrażliwość, jest właśnie muzyka.

I tak zrozumiałem, że to, co się teraz dzieje – upadek influencerów, powolny 
upadek przemysłu filmowego, jest niesamowitą okazją do tworzenia muzyki.

Artyści mnie nie zawiedli – prym wiodą tu muzycy z USA, którzy praktycznie 
codziennie produkują nową wersję swoich piosenek na modłę „kwaran-
tanny”, wszystko robiąc zdalnie – od produkcji muzyki, po nagranie teledy-
sku. Okazało się, że muzyka kocha izolację, muzyka kocha ciszę i w tej ciszy 
pięknie brzmi. 

I tak dzięki tej samoizolacji, poznałem na nowo kilku artystów i ich twór-
czość, wspomnę jedynie o zespole Goldfinger, który pokazał tyle serca 
i pozytywnego myślenia w ciągu ostatnich dwóch tygodni, że było mi w to 
trudno uwierzyć.

Kolejnym skrajnym wręcz przypadkiem jest młody Machine Gun Kelly, który 
nagrywa covery w łazience czy przez Skype’a z innymi artystami – to jest 
sedno sztuki.

I tak dzięki tej samoizolacji, poznałem na nowo kilku artystów 

i ich twórczość, wspomnę jedynie o zespole Goldfinger, który 

pokazał tyle serca i pozytywnego myślenia w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni, że było mi w to trudno uwierzyć.
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Na naszych oczach obserwujemy zmieniający się świat, świat, który idzie do 
przodu, robiąc przy tym krok wstecz. Przyznacie, że jest w tym coś niesamo-
wicie interesującego, obserwować to, jak najprostsze rzeczy okazują się tymi, 
które są najważniejsze.

Nie ma już wielkich studiów nagraniowych, nie ma wytwórni, nie ma pośred-
ników. Został nam internet i sztuka. To właśnie sztuka i talent teraz się obro-
nią i pokażą, jak gigantyczną wartość ze sobą niosą, przypominając nam, 
przeciętnym zjadaczom chleba, dlaczego pokochaliśmy muzykę – nie przez 
kolorowe ciuchy, gigantyczne pieniądze czy świetne teledyski. Od zawsze 
kochaliśmy ją, bo potrafiła sprawić, że czujemy się jakoś tak lepiej, robi nam 
się cieplej na duszy.

Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać powrotu do „normalności”, 
ale tych zmian nie chciałbym odkręcać – uważam, że tej dziedzinie życia 
przydałby się reset, przydałoby się świeże spojrzenie na to, co jest w tym 
zawodzie i pasji najważniejsze, a izolacja pozwoliła nam sobie właśnie przy-
pomnieć. Dobrze byłoby zatem, żebyśmy o tym nie zapomnieli i wyciągnęli 
z tego lekcję, dając więcej wolności artystom, znajdując więcej czasu i sku-
pienia dla ich twórczości. Wtedy będzie nam się żyło dużo lepiej.
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Żołądki indycze 
z jabłkami i żurawinąMAŁGORZATA ŁADA

Żołądki indycze z jabłkami i żurawiną  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 750 g żołądków 

indyczych (mogą 
być również kacze 
lub gęsie) 

• 1 włoszczyzna 

• 2 łyżki masła kla-
rowanego lub 
dobrego oleju 

• 1 duże kwaśne 
jabłko 

• 1 duża czerwona 
cebula 

• spora garść suszo-
nej żurawiny 

• 1 łyżeczka słodkiej 
papryki 

• 2 ząbki czosnku 

• 1 malutka 
papryczka chili bez 
pestek (może być 
marynowana) 

• 1 łyżka mąki 

• sól, pieprz

Żołądki myjemy, czyścimy, zalewamy zimną wodą, zago-
towujemy i odlewamy wraz z pianą. Ponownie zalewamy, 
dodajemy włoszczyznę i gotujemy do miękkości (zamiast 
włoszczyzny możemy użyć dobry bulion warzywny). 

Ugotowane żołądki wyjmujemy z wywaru, studzimy i kro-
imy na mniejsze kawałki. Cebulę i jabłko obieramy. Cebulę 
kroimy w piórka, a jabłko ścieramy na tarce warzywnej na 
grubych oczkach. Na rozgrzanym maśle lekko przesmażamy 
cebulę i dodajemy pokrojone żołądki. Gdy się przyrumienią, 
dodajemy jabłko i żurawinę. Chwilkę całość znowu przesma-
żamy, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, drob-
niutko pokrojoną papryczkę chili i słodką paprykę. Jeszcze 
dosłownie 2–3 min przesmażamy i dodajemy ok. szklankę 
bulionu z gotowania żołądków. Dusimy 15–20 min, sprawdza-
jąc, żeby żołądki zostały jędrne. Powstały sos doprawiamy 
solą i pieprzem i zaprawiamy mąką. Gulasz ponownie zago-
towujemy i podajemy z kaszą lub pieczywem.

Można do gulaszu podać żurawinę do mięs.
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