
06/2020 (114)    /    ISSN 2082-3630    /    www.imagazine.pl



WSTĘPNIAK

tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora przeciągnij w prawo

JAK CZYTAĆ 2



Teraz możesz połączyć bezprzewodowo dwa głośniki i subwoofer 

Yamaha MusicCast w system stereo. Ciesz się wysokiej jakości 

dźwiękiem bez kłopotliwych kabli i kosztownego wzmacniacza. 

Korzystaj z serwisów muzycznych, radia internetowego oraz prze-

syłaj muzykę przez Bluetooth lub Airplay.

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Salony firmowe Yamaha MusicCast: www.tophifi.pl Więcej na www.MusicCast.pl

BEZPRZEWODOWY
SYSTEM STEREO

https://www.tophifi.pl/yamaha/#musiccast?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=200529&utm_content=img-lp-full-page-music-cast&utm_term=yamaha
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9 marca rozpoczął się ostatni turnus Niebie-
skiej Szkoły na żaglowcu Fryderyk Chopin. 
11 marca zamknięto wszystkie szkoły w Polsce. 
Od tego momentu szkoła na Chopinie jest 
jedyną polską szkołą „normalnie” działającą. 
Jednocześnie rozpoczyna się prawie dwumie-
sięczna epopeja powrotu żaglowca do portu 
macierzystego w Szczecinie, a „przygoda życia” 
staje się prawdziwą szkołą charakterów dla 
młodych ludzi. Historia wyjątkowego rejsu Fry-
deryka Chopina ochrzczonego „Skwarantanna” 
jest warta przeczytania.

W czerwcowym wydaniu prócz historii Chopina 
znajdziecie wyjątkowo dużo ciekawych materia-
łów, ale do tego już chyba Was przyzwyczailiśmy. 
Ze swojej strony gorąco polecam dział ze sprzę-
tem, m.in. podsumowanie naszych bojów z naj-
nowszym Macbookiem Air oraz Microsoft Surface 
Go 2. Wspomnienia Kingi na temat radiowej 
Trójki oraz oczywiście pyszną sałatkę z jabłkami 
i szparagami, na które sezon właśnie się zaczął.

Zapraszam do lektury!  Dominik Łada
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Soundbar Creative Stage to system dźwiękowy 2.1, który składa się z listwy dźwiękowej z dwoma dwuzakresowymi 

przetwornikami i subwooferem. Tony niskie są mocne, czyste i wyjątkowo głębokie - odpowiada za nie 40W głośnik 

subwoofera. Za średnie i wysokie zakresy odpowiadają dwa 20W przetworniki o zoptymalizowanej charakterystyce, które 

dają nam szeroką i wyjątkowo bogatą scenę dźwięku. Moc całego zestawu to 80W w RMS i 160W mocy szczytowej.

Konstrukcja zestawu została tak zaprojektowana by nie zajmowała wiele miejsca pod monitorem lub telewizorem.

W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterownia z funkcją predefiniowanych ustawień EQ dla trybów filmu, muzyki, 

koncertu i gier oraz zestaw do montażu ściennego soundbara. Zestaw oferuje szereg opcji połączeń: Bluetooth, wejście 

AUX, wejście optyczne, złącze HDMI z funkcją TV ARC, port USB z samodzielnym odtwarzaczem MP3. Creative Stage to 

wyjątkowo udana konstrukcja, bardzo dobrze przyjęta przez rynek o czym świadczą opinie i recenzje użytkowników.

dostępne w sklepach:

https://sklep.hard-pc.pl/p10407,glosnik-soundbar-creative-stage-2-1.html


Pierwsze w historii 
i największe, zdalne 
WWDC 2020 odbędzie 
się 22 czerwca

Czytaj dalej....

W Polsce ma działać system 
do monitoringu kontaktów 
społecznych opracowany 
przez Apple i Google

Czytaj dalej....

Wyniki finansowe Apple 
za Q1 2020 (FY Q2 2020) – 
Apple’owi rośnie tam gdzie 
powinno

Czytaj dalej....

Aktualności
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Aktualizacja firmware 
słuchawek AirPods Pro

Czytaj dalej....

Apple aktualizację 
firmware AirPods drugiej 
generacji

Czytaj dalej....

Apple Glass – 499 USD, 
premiera w Q4 2020 lub Q1 
2021, sprzedaż w Q4 2021 
lub Q1 2022

Czytaj dalej....
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TP-Link wprowadza do swojego portfolio bezprzewodowy router z wbu-
dowanym modemem obsługującym technologię Super VDSL, która umoż-
liwia  dostęp do Internetu o prędkości wynoszącej nawet 350 Mb/s za 
pomocą łącza telefonicznego. 

Archer VR2100 to uniwersalny router z obsługą technologii DSL najnow-
szej generacji - Super VDSL (VDSL2 profil 35b), która umożliwia pobieranie 
danych za pomocą łącza telefonicznego z prędkością nawet 350 Mb/s. 
Jest to wartość aż 3,5 razy wyższa niż w przypadku VDSL2 – technologii 
poprzedniej generacji. Co ważne, wbudowany w Archera VR2100  modem 
jest wstecznie kompatybilny ze standardami VDSL2, ADSL2+, ADSL2 oraz 
ADSL, co gwarantuje bezproblemową pracę niezależnie od technologii sto-
sowanej przez dostawcę Internetu. 

TP-Link Archer VR2100 
– uniwersalny router z obsługą 
technologii Super VDSL i OneMesh

AKTUALNOŚCI 15



Za dystrybucję sygnału WiFi w domu odpowiada mocny układ radiowy 
w standardzie 802.11ac (WiFi5). Archer VR2100 zapewnia prędkości docho-
dzące do 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. 
W sumie domownicy dostają do dyspozycji aż 2,1 Gb/s łącznej przepu-
stowości! Dzięki temu nowy router świetnie się  sprawdzi podczas jedno-
czesnego streamowania filmów w jakości Full HD, grania w gry sieciowe 
oraz pobierania dużych plików. Domownicy nie muszą się martwić o braki 
w przepustowości połączenia, nawet jeśli z routerem łączy się wiele urzą-
dzeń, np. komputery, smartfony, tablety, smart TV itp. Zastosowana w nim 
technologia MU-MIMO 4x4 pozwala na obsługę wielu urządzeń w tym 
samym czasie, znacząco redukując opóźnienia i zwiększając wydajność 
całej sieci.

Za połączenia kablowe odpowiadają cztery gigabitowe porty Ethernet 
(LAN). Zapewniają one podłączonym urządzeniom pracę z najwyższa 
wydajnością, co jest szczególnie ważne dla osób, które streamują filmy 
w jakości HD, czy biorą udział w rozgrywkach sieciowych.  Do podłączenia 
drukarki lub dysku zewnętrznego służy szybki port USB 3.0, który oferuje 
nawet 10-krotnie wyższą wydajność niż porty w poprzednim standardzie 
USB 2.0. 

Jedną z najważniejszych zalet routera Archer VR2100 jest możliwość 
korzystania praktycznie z dowolnego typu łącza: VDSL/ADSL, kablowych, 
modemu światłowodowego, a nawet 3G/LTE, za sprawą obsługi modemów 
USB. Dzięki temu użytkownicy nie muszą wymieniać routera  w przypadku 
zmiany operatora internetowego. Internet LTE może również służyć jako 
łącze zapasowe, które pozwala na zabezpieczenie się na przykład przed 
czasowymi problemami pod stronie dostawcy Internetu. 

Archer VR2100 obsługuje technologię OneMesh, dzięki czemu współpracu-
jąc z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy jednolitą sieć Mesh. Techno-
logia OneMesh, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia ciągłą transmisję 
danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia 
znajdujące się w sieci WiFi są automatycznie łączone z routerem lub 
wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten 
jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu 
jest niebywale swobodne i bardzo wygodne.
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Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej gwarantują bezpieczeństwo 
najmłodszym użytkownikom Internetu. Każdy domownik (a także gość) 
może posługiwać się osobnym profilem z ustalonymi limitami czasowymi 
oraz założonymi filtrami, które w zależności od wieku będą blokowały 
dostęp do danych treści. Archer VR2100 wyposażono także w QoS (Quality 
of Service), aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne.

Konfiguracja i zarządzanie routerem są banalnie proste. Wystarczy zain-
stalować aplikację TP-Link Tether (dostępną na urządzenia z systemem 
Android i iOS), a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na 
ekranie smartfona. 

Co ważne, router posiada ochronę odgromową, która zabezpiecza urządze-
nie przed uszkodzeniami elektroniki spowodowanymi gwałtownymi burzami. 

Router objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji 
na temat Archer VR2100 dostępnych jest na stronie internetowej. 
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Wyzwanie i odznaka Ap-
ple Watch Activity z okazji 
Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska

Czytaj dalej....

Greyhound z Tomem 
Hanksem zamiast do kin 
trafi do AppleTV+

Czytaj dalej....

Rusza Canal+ – nowa usługa 
VOD dostępna także na 
Apple TV

Czytaj dalej....
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Nowa kamera HomeKit 
Circle View od Logitech 
dostępna – także w Polsce!

Czytaj dalej....

Paski Pride oraz Nike Pride 
Edition 2020 już do kupienia

Czytaj dalej....

„Zoom” od Facebooka 
dostępny

Czytaj dalej....
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Netflix i spółka wracają do 
pełnej jakości nadawania

Czytaj dalej....

Nowa, letnia kolorystyka 
Powerbeats Pro na horyz-
oncie

Czytaj dalej....

Jak pandemia wpłynęła 
na naszą aktywność 
fizyczną? Garmin raportuje 
interesujące dane

Czytaj dalej....
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JBL Boombox 2
JBL Boombox 2 to druga generacja wyjątkowego głośnika przenośnego 
Bluetooth o potężnym brzmieniu i czasie odtwarzania do 24 godzin. Cha-
rakterystyczny design, potężny bas i wbudowany akumulator wyróżniają 
głośnik JBL na tle konkurencji. Ten wyczekiwany model jest już dostępny 
w sprzedaży w Polsce!

JBL Boombox 2 doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji — zarówno pod-
czas grilla, jak i na weekendowej wycieczce. Przenośny głośnik o klasie 
wodoodporności IPX7 zapewnia potężny dźwięk przez cały dzień i całą 
noc. Aby zyskać jeszcze więcej mocy, możesz podłączyć inne głośniki 
zgodne z technologią JBL PartyBoost. JBL Boombox 2 doskonale odtwa-
rza muzykę, a wbudowany powerbank pozwala ładować inne urządzenia. 
Można bawić się do rana bez żadnych przerw!

Na imprezach tanecznych najważniejszy jest bas, a JBL Boombox 2 wspa-
niale odtwarza niskie tony — tak jak w prawdziwym klubie z nagłośnieniem 
JBL. Dobra zabawa nie powinna się szybko kończyć. Głośnik JBL Boombox 
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2 ma akumulator wystarczający nawet na 24 godziny, 
więc można bawić się przez cały dzień i całą noc.

Dzięki wodoodporności IPX7 nie trzeba martwić się 
o jego zachlapanie. Głośnik można zabrać w dowolne 
miejsce, również na basen. Nie straszne mu też nagłe 
oberwanie chmury czy impreza na plaży. Stopień 
ochrony przed wodą IPX7 zapewnia wodoodporność do 
głębokości jednego metra przez 30 minut. To bezstre-
sowa rozrywka na świeżym powietrzu.

JBL Boombox 2 charakteryzuje się atrakcyjnym, odważ-
nym wzornictwem. Jest zgrabny, estetyczny, a przede 
wszystkim ma dużą moc. Dzięki charakterystycznemu 
uchwytowi i eleganckim ozdobnikom z boku głośnik 
JBL Boombox 2 przykuwa uwagę w każdym miejscu. 
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Dodatkowo zabawę podkręcić można z funk-
cją PartyBoost, dzięki której możliwe jest 
połączenie ze sobą wielu głośników wyposa-
żonych w tę technologię, aby jeszcze bardziej 
rozkręcić imprezę. Wbudowany powerbank 
pozwala nie przerywać imprezy i umożli-
wia ładowanie urządzeń zewnętrznych bez 
zatrzymywania muzyki. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Przetworniki: niskotonowy 2 x 4 cale, wysokoto-

nowy 2 x 20 mm

• Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 40 W RMS (tryb 
zasilania sieciowego), 2 x 30 W RMS (tryb zasilania 
akumulatorowego)

• Zasilanie: 24 V / 4,2 A

• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

• Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy polimerowy  
72,6 Wh (odpowiednik 7,26 V / 10 000 mAh)

• Czas ładowania akumulatora: 6,5 godz. (24 V / 4,2 A)

• Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależno-
ści od poziomu głośności i materiałów audio)

• Wyjście do ładowania przez USB: 5 V / 2,0 
A (maksymalnie)

• Wersja Bluetooth®: 5.1

• Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2,402 
GHz — 2,480 GHz

• Moc nadajnika Bluetooth®: poniżej 10 dBm (EIRP)

• Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK

• Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 
484,43 mm x 200,75 mm x 256,1 mm

• Waga: 5,91 kg

• Sugerowana cena detaliczna: 2149 zł
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iFixit pokazuje, jak 
wygląda budowa trackpada 
w Magic Keyboard dla
iPada Pro

Czytaj dalej....

Aplikacja Apple Store 
dostała wsparcie dla Dark 
Mode

Czytaj dalej....

Thunderbolt 2 i Thun-
derbolt 3 mają 7 dziur i 9 
sposobów na ich wykorzys-
tanie – dotyczy też Maców 
od 2011 do 2020

Czytaj dalej....
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Volvo wprowadzi LiDAR 
i autonomiczny tryb auto-
stradowy w 2022 roku

Czytaj dalej....

Plus wystartował z siecią 5G 
w 7 polskich miastach

Czytaj dalej....

Porsche Track Preci-
sion App uaktualniony 
o CarPlay

Czytaj dalej....
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Połączenie dwóch światów: Legendarny dźwięk oferowany przez Sound 
Blaster i wielokrotnie nagradzana holografia słuchawkowa

Creative Technology wprowadza do sprzedaży w Polsce Sound Blaster X3, 
która jest najnowszym modelem ze znakomitej linii kart dźwiękowych 
Sound Blaster. 30 lat temu seria zrewolucjonizowała dźwięk komputerowy. 
Przetwornik cyfrowo-analogowy USB o wysokiej rozdzielczości z wieloka-
nałowym odtwarzaniem dźwięku łączy w sobie wielokrotnie nagradzane 
przełomowe technologie firmy Creative - słynną technologię cyfrowego 
przetwarzania Sound Blaster i holografię dźwięku słuchawek Super X-Fi. 
Całość tworzy atrakcyjne rozwiązanie, którego entuzjaści dźwięku po pro-
stu nie mogą przegapić.

Sound Blaster X3
Czyli pierwsza karta z technologią 
Super X-Fi jest już dostępna
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Karta Sound Blaster wkracza 
w nowy wymiar dzięki technologii 
Super X-Fi
Rewolucja dźwięku w Sound Blaster rozpoczęła się 
od stworzenia pierwszej karty dźwiękowej Sound 
Blaster 1.0 w 1989 roku, kiedy to na zawsze przekształ-
ciła dźwięk w PC. Od tego czasu sprzedano ponad 
400 milionów Sound Blasterów, a marka może pochwa-
lić się kilkoma kamieniami milowymi w rozwoju kart 
dźwiękowych. Ten etos trwa do dziś dzięki najnowszej 
karcie Sound Blaster X3, a przełomem jest nowa tech-
nologia Super X-Fi, wykorzystana pierwszy raz w karcie 
Sound Blaster. Technologia Super X-Fi odtwarza scenę 
dźwiękową zestawu głośników surround w słuchaw-
kach i personalizuje ją, zapewniając naturalne wrażenia 
dźwiękowe. Użytkownicy będą mogli doświadczyć tej 
nagradzanej technologii (15 nagród podczas CES 2019) 
poprzez wyjście słuchawkowe i cieszyć się dźwiękiem 
jak w prawdziwym kinie.

Dźwięk w kartach Sound Blaster, jak 
w żadnym innym modelu
Sound Blaster X3 posiada najnowszą i najlepszą techno-
logię przetwarzania dźwięku, którą stworzono w oparciu 
o 30-letnie doświadczenie. Jest to 7.1-kanałowy przetwor-
nik cyfrowo-analogowy USB o wysokiej rozdzielczości, 
oferujący odtwarzanie do 32-bitów / 192 kHz. Dodatkowo 
wyposażony jest w wzmacniacz słuchawkowy, który 
może obsługiwać słuchawki studyjne.

Użytkownicy będą mogli doświadczyć doskonałej 
efektywności przetwarzania dźwięków w zakresie 
głębi i efektów dookólnych w swoich ulubionych fil-
mach. Oprócz zewnętrznego wyjścia 7.1-kanałowego 
karta oferuje także wirtualizację 7.1 na zaledwie 2 gło-
śnikach. Posiada także kodowanie Dolby Digital Live 
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do optycznego podłączenia do zewnętrznych odbiorników głośników 
wielokanałowych.

Ponadto użytkownicy mogą korzystać z technologii wirtualizacji dźwięku 
przestrzennego Sound Blaster, którą można w pełni dostosować do swo-
ich potrzeb, jako spersonalizowane wstępne ustawienia korektora w celu 
poprawy jakości dźwięku. Podsumowując, Sound Blaster X3 to doskonała 
karta dźwiękowa, która zapewnia najwyższą jakość.

Karta Sound Blaster X3 oferuje dużą 
funkcjonalność
Dzięki nowej funkcji Balance Audio, którą posiada Sound Blaster X3, gło-
śność można przełączać między dwoma źródłami dźwięku za pomocą jed-
nego obrotu pokrętła. Jest to fajna funkcja dla użytkowników komputerów, 
którzy lubią np. rozmawiać podczas oglądania filmów lub grania w gry, lub 
wolą słuchać swoich ulubionych piosenek podczas grania.

Sound Blaster X3 pokazuje swoją wszechstronność pod względem łącz-
ności, oferując kompatybilność między platformami na Mac, PC, PS4 
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i Nintendo Switch. Jest ono obsługiwane przez nowe oprogramowanie 
Sound Blaster Command dla komputerów stacjonarnych oraz dedykowaną 
aplikację mobilną. Wszystko po to, aby oszczędzić użytkownikom konsoli 
kłopotów z przełączaniem się na komputery stacjonarne w celu sterowa-
nia i dostosowywania.

Promocja dla użytkowników Sound Blaster
W ramach uznania za wsparcie w ciągu ostatnich 30 lat Creative oferuje 
swoim fanom ekskluzywną promocję - możliwość uaktualnienia starych 
kart dźwiękowych z atrakcyjnym 15% rabatem na najnowsze produkty 
Sound Blaster. Ta promocja będzie obowiązywać w przypadku wszystkich 
nadchodzących produktów Sound Blaster wprowadzonych na rynek do 
końca roku. Więcej informacji jest na stronie creative.com/upgrade.

Ceny i dostępność
Sound Blaster X3 kosztuje 539,99 zł i jest dostępny na stronie Creative.com. 
Aby uzyskać więcej informacji, warto odwiedzić creative.com/SBX3.
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Empik Music – nowy 
konkurent Spotify 
i Apple Music

Czytaj dalej....

Regionalne centrum 
Azure powstaje w Polsce 
– Microsoft zainwestuje 
miliard USD

Czytaj dalej....

Buffett: „Tim Cook 
spędził godziny, ucząc 
mnie, jak korzystać z 
iPhone’a 11”

Czytaj dalej....
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Smartwatche sprzedają 
się świetnie

Czytaj dalej....

iPhone 12 Pro z odświeżaniem 
120Hz i ekranem ProMotion, 
3-krotnym zoomem optycznym 
i ulepszonym Face ID

Czytaj dalej....

„Jestem optymistą jeśli 
chodzi Apple i ekonomię po 
pandemii”

Czytaj dalej....
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iMagazine #hot16challenge2 – zostaliśmy nominow-
ani, nominujemy kolejnych

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Horn, dystrybutor m.in. Denon, B&O, Polk, Marantz, Sonos i innych otwiera 
nowe miejsce dla miłośników audio-wideo na mapie Warszawy.
 
Horn jest grupą firm, która łącznie ma bardzo dużo linii asortymen-
towych, własne sklepy i coraz bardziej rozbudowywany e-commerce 
poprzez salonydenon.pl.

Nie mieli do tej pory jednak outletu, do którego można wejść z ulicy 
i skorzystać z niesamowitych okazji. Teraz to się zmienia i od 18 maja, pod 
adresem starej siedziby firmy, gdzie w tej chwili mieści się główny serwis, 
w Warszawie przy ulicy Kurantów 34, został otwarty sklep.
 
Co znajdziecie w „Outlecie na Kurantów 34” prowadzonym pod szyldem 
Salonów Denon?

Horn otwiera największy 
outlet audio w Warszawie
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• 4 pełnoprawne strefy demonstracyjno-odsłuchowe dla klientów,
• na ekspozycji znajduje się ponad 100 urządzeń „outletowych” w atrak-

cyjnych cenach,
• na początku outlet będzie działał od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 11:00–17:00, a od czerwca godziny otwartych drzwi zostaną 
wydłużone.
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ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

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

Czynne czw-niedz 11:00-19:00

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

„NA GALERYJCE” 

http://www.nagaleryjce.pl


Podróż żaglowcem do Nowego Świata wydaje się czymś nie do 
pomyślenia, lecz jest całkowicie wykonalna. Otóż niedawno miałem 
przyjemność odwiedzić Karaiby (jeszcze otwarte!) i podróżować po 
nich w bardzo ciekawy sposób – na pokładzie brygu.

FRANCISZEK ŁADA

Skwarantanna, czyli 44 dni przez Atlantyk  |  Franciszek Łada

@franeklada

Skwarantanna, 
czyli 44 dni przez Atlantyk
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STS Fryderyk Chopin to polski bryg (dwumasztowy żaglowiec rejowy) 
zwodowany w 1992 roku w Gdańsku, zarejestrowany w Szczecinie, jeden 
z najszybszych statków w swojej klasie, czego rok temu dowiódł na 
regatach Tall Ships, zajmując pierwsze miejsce. Obecnie armator jachtu, 
3Oceans, organizuje różne podróże na jego pokładzie, między innymi 
Niebieską Szkołę. NS (jak skrótowo nazywa to załoga) to, w istocie, 
szkoła na pełnym morzu – w dni, gdy Chopin nie zawija do portu, na 
pokładzie odbywają się dla uczniów lekcje prowadzone przez nauczy-
cieli, którzy płyną razem z resztą załogi szkoleniowej i są jej częścią. Tak, 
nauczyciele również muszą stawiać się na alarmy, wachtować, a nawet 
czasami i pomagać w innych pracach pokładowych.

Trasa mojej Niebieskiej Szkoły 25 biegła z Gwadelupy, przez inne wyspy 
karaibskie, planowo też przez Bermudy, Ocean Atlantycki, Azory, Kanary 
i przez porty europejskie, do Hagi.

Niestety, na Gwadelupie, w Point-à-Pitre wylądowałem 8 marca, gdy 
koronawirus zaczynał straszyć Europę, co później spowodowało 
zamknięcie Bermudów oraz następnych przystanków na drodze Cho-
pina. Z tego powodu nasz turnus NS został nazwany przez załogantów 
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„Skwarantanna”, od naszego kapitana Bartłomieja Skwary, kapitana, 
który rok temu zdobył Chopinem pierwsze miejsce Tall Shipsów.

Na szczęście jednak wszystkie wyspy na Karaibach stały jeszcze otwo-
rem, dzięki czemu Chopin zawinął też na Montserrat, St. Eustachius, 
Saint Barthélemy i St. Maarten, tudzież St. Martin. W planach były też 
inne wyspy, na przykład Dominika, ale w dniu wypłynięcia z Gwadelupy, 
chwilę po odbiciu, jedna z nauczycielek miała drobny wypadek, przez 
który cała jednostka musiała zawrócić i przycumować na kolejne dwie 
noce. Niemniej jednak podróż tę zapamiętam na całe życie jako praw-
dziwą przygodę.

Nigdy do tej pory nie byłem na Karaibach i uderzyło mnie piękno wysp 
oraz nieprzemijający klimat do tej pory kojarzący mi się z prędzej z fil-
mami o Jamesie Bondzie z lat 60. i 70., niż z czymś, czego mogę doświad-
czyć naprawdę. Również fakt, że codziennie z żaglowca schodziło się na 
wyspy, dodawał wiele uroku.
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Na Gwadelupie widać było i czuć, jak francuska jest to wyspa – wszędzie 
towarzyszy nam zabudowa charakterystyczna choćby dla Nowego Orle-
anu, z balkonami wiszącymi na filarach nad ciasnymi uliczkami. Odwie-
dziliśmy również jedną z miejscowych plaż, o nieskazitelnie czystej 
lazurowej wodzie.
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Następną wyspą, od której 
dzielił nas dzień i noc żeglugi, 
była Montserrat, brytyjskie 
terytorium zamorskie. Bardzo 
leniwe i mało ciekawe miejsce 
w latach 90. przeżyło erupcję 
wulkanu Sourfriére Hills, który 
zniszczył stolicę Plymouth 
i spowodował opuszczenie 
wyspy przez ponad 2/3 lud-
ności, liczącej wtedy 13 tysięcy 
mieszkańców. Na miejscu zoba-
czyliśmy lokalne muzeum oraz 
ruiny Plymouth, przysypanego 
pyłem wulkanicznym i obecnie 
opuszczonego miasta, a potem 
skosztowaliśmy wody kokoso-
wej ze świeżych kokosów.

Po kolejnym dniu i kolejnej 
nocy dopłynęliśmy do St. 
Eustachius (właściwie Sint 
Eustatius), części Antyli Holen-
derskich, na którym wspięli-
śmy się po wulkanie Mazinga, 
a następnie poszliśmy pływać 
w morzu przy czarnych, wulka-
nicznych plażach. Na wyspie tej, 

PODRÓŻE 41



chociaż należy ona do Holandii, czuć się można niczym w małym mia-
steczku na Florydzie, wszystko bowiem, od zabudowy przez używany 
przeważnie język, po sam wygląd ludzi (przeciwnie do innych wysp, 
przewaga białych), było jakby prosto z USA.

Następnego dnia, po krótkiej przeprawie, wylądowaliśmy na francuskiej 
Saint Barthélemy, bogatej wyspie z samymi willami i markowymi sklepami 
na lądzie i wielkimi motorowymi jachtami na wodzie. Tu już 15 marca czuć 
było COVID-owe odciski w postaci pozamykanych sklepów i barów.
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Ostatnia wyspa, podzielona na St. Maarten (holenderska część) i St. Mar-
tin (francuska), była pewnym wybawieniem dla załogi, ponieważ była 
większa niż pozostałe i pozwalała zaopatrzyć się w rejs po Atlantyku 
w miejscowym supermarkecie, który już i tak był przetrzebiony przez 
miejscowych w obawie przed pandemią.

Ostatnie dni na lądzie, przed 44 dniami w morzu, wspominam jak naj-
lepiej, tak samo jak cała reszta kompanów. Na tej wyspie spędziliśmy 
dużo czasu, bo aż trzy dni, z czego jednego dnia odwiedziliśmy piękną 
i jakże niecodziennie położoną plażę – leżącą od razu przed lotniskiem, 
pod trasą podejścia. Wiele samolotów zdążyło przelecieć nad nami, gdy 
kąpaliśmy się po raz ostatni w Morzu Karaibskim.
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W normalnym dniu żeglugi na oceanie dzień wyglądał zupełnie inaczej 
– od 10:00 do 18:00 lekcje, z przerwą na obiad, a do tego w czasie wol-
nym od lekcji 4-godzinne wachty nawigacyjne, również w nocy. Wachty 
nocne były często trudne do zniesienia, szczególnie od 0:00 do 4:00, 
ponieważ codziennie rano trzeba stawić się na banderę o 8:00, gdzie 
kapitan ogłasza wszelkie wiadomości dotyczące danego dnia, ale też 
i reszty rejsu.

Całe szczęście złapaliśmy bardzo korzystny passat, który zaprowadził 
nas pod Bermudy. Niestety dzielił nas dzień od zamknięcia wysp. Im 
dalej w ocean, tym alarmy do żagli zdarzały się częściej, co gorsza, prze-
ważnie w nocy, co często mocno pogarszało poziom wyspania załogi, 
która podciągała go na lekcjach, nie zawsze nawet celowo.

Kuk, kucharz pokładowy, był chyba najpopularniejszą osobą na statku, jak 
trafnie zauważył: „Nie macie nic do roboty, to jedyne, co Wam zostało, to 
jeść” – i słusznie, tak zwany temat bumerang (od nazwy salami) był chyba 
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najpopularniejszym tematem small talku pomiędzy uczniami: co dzisiaj na 
obiad, co by się zjadło, co się zje, jak się wróci do Polski.

Mimo uprzedzeń Atlantyk oszczędził bryg i do Azorów nie mieliśmy 
ani problemu ze sztormami, ani w ogóle z pogodą – było słonecznie 
i stosunkowo ciepło. Nieopisane zachody słońca w rejonach podzwrot-
nikowych uwieńczał nieopisany zielony błysk jaskrawozielonej barwy 
– ostatni promień przed zachodem.

Po Azorach, przy których tylko staliśmy na kotwicy, robiła się coraz 
gorsza pogoda, było zimniej i mniej przyjemnie, na nocne wachty 
potrzebne było co najmniej 5 warstw ubrań, by można było znieść prze-
szywające zimno.

Ze względu na niekorzystne wyże w kanale La Manche zmuszeni byliśmy 
przepłynąć Wyspy Brytyjskie od północy, stając na Hebrydach w Storno-
way. Pomimo braku zejścia na ląd, cała załoga świętowała drugie ujrze-
nie lądu po miesiącu spędzonym w morzu, szczególnie że tym razem 
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staliśmy ledwie 50 metrów od brzegu, przed portem. Tu też uzupełni-
liśmy zasoby żywności, których brak zmuszał nas do zaostrzenia racji 
jedzeniowych, w kulminacyjnym momencie dochodzących do ledwie 
dwóch kromek na śniadanie i kolację na osobę. Proszę uwierzyć, na 
żaglowcu jest to o wiele trudniejsze do zniesienia, niż się wydaje. Po Azo-
rach również zabrakło nam cukru, który został z wiwatem załadowany 
z powrotem do ładowni.

Kolejne dni były męczące, codziennie alarm do żagli w nocy, do 
momentu całkowitego uspokojenia się wiatru i przerzucenia się z żagli 
na silnik. Na Morzu Północnym widzieliśmy niezliczone ilości stat-
ków i platform wiertniczych, co było wielką rozrywką w porównaniu 
z dwoma spotkaniami z innymi jednostkami w trakcie całej przeprawy 
przez Atlantyk. W tym momencie dawno już wiedzieliśmy, że podążamy 
do Szczecina, dlatego też kierowaliśmy się w kierunku cieśnin duńskich.

Przepływając pomiędzy miastami, niczym rzeką, dopłynęliśmy ciasnym 
szlakiem żeglownym na Bałtyk, który przywitał nas okropnym sztor-
mem, wiejącym prosto w twarz, od Polski. Ze względu na to, jak mały 
jest tam Bałtyk, musieliśmy halsować się (wykonywać zwroty) co chwila, 
raz po jednym alarmie dzieliło nas od drugiego ledwie 10 minut.
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Te dni wspominam najgorzej z całego rejsu. Jednak, po prawie dwóch 
miesiącach podróży bez internetu, nie licząc dwóch stopów przy lądzie, 
ujrzeliśmy dom – Polskę. Po sklarowaniu żagli na portowo weszliśmy do 
Szczecina, tym razem jednak Chopina nie przywitały orkiestra i tłumy, lecz 
kilkoro rodziców i telewizja. Lokalne radio i telewizja wypytywały nas od 
razu po kontroli zdrowia uczestników rejsu o doznania z rejsu, zarazem 
przynosząc nam koronarzeczywistość – maseczki, dystans społeczny i inne.

Muszę przyznać, że choć rejs trwał o prawie dwa tygodnie dłużej, z żalem 
schodziłem z trapu i dalej tęsknię za tymi dwoma masztami i pokła-
dem, które bezpiecznie przewiozły nas ponad 6 tysięcy mil morskich. 
W tym czasie poznałem wielu ciekawych ludzi z całej Polski, uczyłem 
się w ramach zajęć dodatkowych języka norweskiego i chińskiego oraz 
zobaczyłem miejsca, w które nigdy bym nie zawitał w taki sposób. Slogan 
NS-u jest z pewnością trafiony: Niebieska Szkoła – lekcja na całe życie.
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W tym miesiącu artykuł o pisaniu, a w zasadzie o tym, jak słowo 
pisane stanie się jeszcze ważniejszą częścią pracy każdego z nas… 
i co zrobić, aby pisać lepiej.

Wszyscy jesteśmy pisarzami, 
czy tego chcemy, czy nieMICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Wszyscy jesteśmy pisarzami, czy tego chcemy, czy nie  |  Michał Śliwiński
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Nie ma pisania bez klawiatury
W zeszłym miesiącu na łamach iMagazine cieszyłem się nową klawiaturą 
do iPada Pro – Magic Keyboard, na której piszę oczywiście także te słowa. 
Po miesiącu nadal uważam, że jest genialna. Ręce zdążyły mi się z nią 
oswoić i piszę już tak szybko jak na poprzedniej.

Co więcej, nie tylko iPadowcy cieszą się nowym sprzętem. W międzyczasie 
Apple zaktualizował wreszcie MacBooka Pro 13" i już teraz wszystkie lap-
topy spod znaku nadgryzionego jabłka mają dobre klawiatury do pisania. 
Wszystkie są nazywane Magic Keyboard i wszystkie podobnie działają.

Wiele osób po zeszłomiesięcznym felietonie dziwiło się, dlaczego dobra 
klawiatura jest dla mnie tak ważna. Potem dostrzegali zdjęcie mojej „zaje-
chanej” klawiatury Smart Keyboard Cover i już rozumieli, że ja naprawdę 
dużo piszę. Zgoda, ale dlaczego aż tyle?!

Pisanie to podstawa mojej pracy, chociaż nie 
jestem pisarzem
Zacznijmy od tego, że faktycznie zdarza mi się pisanie dłuższych tekstów. 
Wpisy na blog Nozbe, na mój prywatny blog Sliwinski.com, felietony do 
iMagazine i czasami dla innych mediów. Teraz dodatkowo pracuję nad 
książką „No Office / Bez biura”. Więc tak, dłuższe teksty są, ale to nie jest 
podstawa mojej pracy.

W pracy jednakże również mnóstwo piszę, ponieważ w Nozbe działamy 
zdalnie. Staramy się mieć jak najmniej spotkań, aby mieć jak najwięcej 
czasu na pracę merytoryczną. W związku z tym słowo pisane jest naszym 
głównym narzędziem pracy.

W pracy jednakże również mnóstwo piszę, ponieważ 

w Nozbe działamy zdalnie. Staramy się mieć jak 

najmniej spotkań, aby mieć jak najwięcej czasu na pracę 

merytoryczną. W związku z tym słowo pisane jest naszym 

głównym narzędziem pracy.
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• Piszę nazwy projektów i zadań w Nozbe Teams. Dopisuję komentarze do 
tworzonych przez siebie zadań, aby doprecyzować, co jest do zrobienia. 
Odpowiadam na komentarze do zadań innych, aby dać im dobry feed-
back. Wbrew pozorom jest tego sporo!

• Kiedy opracowuję nowe funkcje Nozbe Teams, opisuję je w osobnym 
dokumencie na Dropbox Paper. Tak samo robią inni w zespole. Opisy 
działań, pomysłów, strategii i procesów to chleb powszedni, przy czym 
wszyscy dodajemy komentarze do dokumentów, które dotyczą „naszej 
działki”, bo dobra informacja zwrotna to podstawa skutecznej współ-
pracy i rozwoju.

• Piszę nazwy projektów i zadań w Nozbe Teams. Dopisuję komentarze do 
tworzonych przez siebie zadań, aby doprecyzować, co jest do zrobienia. 
Odpowiadam na komentarze do zadań innych, aby dać im dobry feed-
back. Wbrew pozorom jest tego sporo!

• Kiedy opracowuję nowe funkcje Nozbe Teams, opisuję je w osobnym 
dokumencie na Dropbox Paper. Tak samo robią inni w zespole. Opisy 
działań, pomysłów, strategii i procesów to chleb powszedni, przy czym 
wszyscy dodajemy komentarze do dokumentów, które dotyczą „naszej 
działki”, bo dobra informacja zwrotna to podstawa skutecznej współ-
pracy i rozwoju.

Piszę tak dużo, że moja najstarsza 

córka ostatnio mi to wypomniała. 

Weszła do mojego biura domowego. 

Kiedy powiedziałem, że pracuję, 

ona nie chciała uwierzyć, mówiąc: 

„Tato, ty tylko ciągle piszesz jakieś 

dziwne rzeczy na iPadzie”.
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• Nowe pomysły, idee, inspiracje – wszystko wymaga spisania, aby o tym 
nie zapomnieć. Notatki po spotkaniach, żeby reszta zespołu wiedziała, 
o czym była mowa. Wszystko ląduje w Nozbe Teams jako naszym „zespo-
łowym mózgu”.

Piszę tak dużo, że moja najstarsza córka ostatnio mi to wypomniała. Weszła 
do mojego biura domowego. Kiedy powiedziałem, że pracuję, ona nie 
chciała uwierzyć, mówiąc: „Tato, ty tylko ciągle piszesz jakieś dziwne rzeczy 
na iPadzie”.

Więc to jest cała prawda – oficjalny opis mojego stanowiska pracy to: 
„pisze dziwne rzeczy na iPadzie”.

Jeśli pisanie nie jest podstawą Twojej pracy, to 
będzie!
Jako świr na punkcie produktywności i zarządzania czasem, stworzyłem 
dawno temu aplikację Nozbe, zainspirowany książką „GTD – Getting 
Things Done” Davida Allena, który powtarzał jak mantrę: „Aby czegoś 
nie zapomnieć, musisz to zapisać! Nie ufaj swojemu umysłowi, że będzie 
pamiętać! Zapisuj”.

Obecnie, gdy dużo firm zaczyna przygodę z pracą zdalną, wszyscy zaczy-
nają zwracać uwagę na to, że trzeba pisać więcej niż zwykle. Spotkanie 
(również to on line) wymaga tego, aby wszyscy byli w tym samym miejscu 
w tym samym czasie. Kiedy coś jest spisane, każdy może się zapoznać z tre-
ścią w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. To jest duża zmiana, ale 
bardzo istotna z punktu widzenia komunikacji w zespole, kiedy nie każdy 
jest w biurze:
• zamiast podejść do kogoś i mu coś powiedzieć, teraz musisz mu to napisać,
• aby inni w zespole dowiedzieli się o tym, o czym rozmawialiście, trzeba to 

gdzieś opisać.
• Dodatkowo, dobrze spisane projekty, zadania i pomysły:
• umożliwiają dokładne przemyślenie tematów,
• dają szansę pozostałym członkom zespołu na zapoznanie się z tym, nad 

czym pracujesz,
• dają im możliwość dołożenia swojej cegiełki do wspólnej pracy w postaci 

komentarza czy uzupełnienia.
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Co zrobić, aby pisanie zwiększyło produktywność 
Twoją i Twojego zespołu?
1. Pisz szybciej – naucz się pisania bezwzrokowego
Wiele osób tego ciągle nie umie, ale twierdzi, że przecież pisze dosyć 
szybko. Nie wiedzą, że różnica jest brutalna. Osoba, która pisze „szybko”, 

ale patrząc na klawiaturę, osiąga około 20 słów na 
minutę, jednak pisząc bezwzrokowo, zaczniesz na 
spokojnie pisać ponad 60 słów na minutę. To jest 
TRZY RAZY więcej!

Ponadto, gdy nabierzesz wprawy, możesz dojść do 
80 lub nawet 100 słów na minutę! Warto zainwe-
stować czas w naukę – potem to zaprocentuje! Ja 
nauczyłem się bezwzrokowego pisania w wieku 25 lat, 
bo zobaczyłem, jak mój kolega wymiatał i pozazdro-
ściłem. Teraz, pisząc na szklanej klawiaturze ekranu 
iPada, osiągam ponad 50 słów na minutę, gdzie prze-
cież nawet nie czuć klawiszy!

2. Naucz się dyktować
Osobiście nie jestem jeszcze w tym dobry. Czasami 
próbuję dyktować artykuły, ale ciągle jeszcze mi to nie 
wychodzi do końca tak, jak bym chciał. Próbuję jednak 
coraz częściej. Wówczas łapię się na tym, że dyktowanie 
nie jest takie straszne i nie robię przy tym aż tylu błędów.

Korzystając z iPhone'a, często łatwiej po prostu powiedzieć coś do tele-
fonu niż napisać. Dlatego w Nozbe Teams niedługo dodamy komentarze 
audio, które będziemy automatycznie poddawać transkrypcji. Będziemy 
mieli dwa w jednym, czyli zarówno słowo mówione, jak i pisane.

3. Wybierz dobrą klawiaturę!
Jak wspomniałem na wstępie, wszystkie Maki mają już dobre klawiatury, więc, 
posiadając jedną z nich, będzie ci łatwiej pisać. Oprócz tego polecam klawia-
tury firmy Logitech. Kiedyś do moich iPadów Air używałem Ultrathin, a do 
iMaca – K760 z baterią słoneczną. Na każdej z nich pisało mi się dobrze. Dobra 
klawiatura jest warta swojej ceny!

Jako świr na punkcie pro-

duktywności i zarządzania 

czasem, stworzyłem dawno 

temu aplikację Nozbe, zain-

spirowany książką „GTD 

– Getting Things Done” 

Davida Allena, który powta-

rzał jak mantrę: „Aby cze-

goś nie zapomnieć, musisz 

to zapisać! Nie ufaj swojemu 

umysłowi, że będzie pamię-

tać! Zapisuj”.
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4. Ustal, gdzie i co zapisujesz
Wbrew pozorom istotne jest, aby zawsze zapisywać rzeczy tego samego 
typu w tym samym miejscu. Łatwiej wówczas wszystko znaleźć. Czy 
zapisujesz zadania w Nozbe, czy w Reminders? Dłuższe notatki piszesz 
w Notes, Evernote czy Notion? Ustal miejsce, w którym zapisujesz pomysły, 
aby potem szybko móc do nich wrócić.

5. Ustal z zespołem, gdzie zapisujecie informacje
U nas to wygląda tak:
• projekty, zadania i komentarze zapisujemy w Nozbe Teams (bo gdzieżby 

indziej!?),
• pliki załączamy do konkretnych zadań albo do wspólnego folderu 

w Dropboksie,
• dłuższe dokumenty tworzymy w Dropbox Paper,
• gdy już coś jest „przyklepane”, przenosimy to do naszego intranetu/wiki, 

do którego dostęp ma tylko zespół Nozbe.

6. Stwórz szablony
Szablony pomagają skupić się na treści, bo struktura dokumentu jest już 
wówczas gotowa. Takie podejście zmniejsza po prostu barierę wejścia:
• mam osobne szablony dla wpisów na blog prywatny i firmowy,
• opisując nową funkcję w Nozbe, używam szablonu „Shape up” od Base-

campa, który zaadoptowaliśmy w Dropbox Paper,
• tworząc nowe projekty tego samego typu, również korzystamy z szablo-

nów projektów w Nozbe Personal (w Nozbe Teams szablony projektów 
jeszcze nie są dostępne, ale już niedługo!).

Zapisuj, a nie zapomnisz!
Tak więc jestem pisarzem, czy tego chcę, czy nie, ponieważ słowo pisane 
to jest mój sposób na efektywną komunikację z zespołem oraz ułożenie 
w głowie myśli.

Ty też będziesz pisarzem. W obecnych czasach, kiedy jesteśmy coraz bar-
dziej mobilni, a praca zdalna staje się normalnym sposobem funkcjonowa-
nia wielu firm, umiejętność pisania to podstawa działania!
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Lifestyle

Oodie
Niektórzy twierdzą, że to koc. Inni, że trochę przerośnięta 
bluza z kapturem. Jedno jest pewne: to wyjątkowo wygodne 
i przytulne okrycie, wykonane w zależności od modelu z fla-
neli lub polaru. Można w nim chodzić lub owinąć się i w cieple 
posiedzieć wieczorem w ogrodzie przy kominku lub na plaży 
pooglądać gwiazdy.
Cena: od 99 USD

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Wiosenna kolekcja 
Columbia Montrail
Na liście sprzętu każdego 
biegacza trailowego znaj-
duje się kategoria „nie-
zbędne”, do której należą 
buty do biegania, zapew-
niające stabilność i amor-
tyzację w wymagającym 
terenie, oraz ubrania chro-
niące przed nieprzewidy-
walnymi zmianami pogody. 
W najnowszej kolekcji 
Columbia Montrail znajduje 
się kompletna linia pro-
duktów do trailrunningu, 
której jakość i funkcjonalne 
technologie zostały spraw-
dzone i potwierdzone przez 
topowych biegaczy z całego 
świata, w tym ambasadora 
marki w Polsce – Marcina 
Świerca. Kolekcja Columbia 
Montrail przeznaczona jest 
nie tylko dla profesjonali-
stów – nawet rekreacyjnym 
i początkującym biegaczom 
umożliwi poprawianie 
wydajności, zapewniając 
równocześnie ochronę oraz 
komfort.
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Korea Północna Michaela Palina, 
wydawnictwo Insignis
W maju 2018 roku Michael Palin – niegdyś członek grupy Monty Pythona, 
a dziś nałogowy, nieustraszony, a przy tym przesympatyczny globtroter 
– wybrał się wraz z ekipą filmową do Korei Północnej. Chciał na własne 
oczy zobaczyć, jak wygląda codzienne życie obywateli najbardziej odcię-
tego od świata, spowitego mgłą tajemnicy, państwa. Jego serial dokumen-
talny z tej podróży zachwycił miliony widzów.

Teraz Palin publikuje swój starannie ukrywany dziennik, spisywany podczas 
pobytu w kraju pełnym osobliwości i zupełnie innym niż wszystkie, które 
dotąd odwiedził. To właśnie tam znajduje się najwyższy niezamieszkany 
budynek na świecie, to tam mieszkańców stolicy co rano budzą emitowane 
z miejskich głośników dźwięki hymnu „Gdzie jesteś, Drogi Generale” i to 
tam dopuszcza się wyłącznie piętnaście oficjalnie zatwierdzonych fryzur.
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Pianki Comply dla AirPods Pro
Słuchawki AirPods Pro w zestawie są sprzedawane z wymiennymi 
wkładkami dousznymi wykonanymi z silikonu. Można je oczywiście też 
kupić osobno i jest to wtedy najtańsze dostępne w sklepie akcesorium 
Apple. Jednak wiele osób narzeka na wygodę, gdy ich używa. W tej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem są pianki Comply. Struktura pianki 
i jej „pamięć termiczna” gwarantują nam zupełnie inny komfort użytko-
wania. W odróżnieniu do silikonowych wkładek pianki Comply idealnie 
wpasowują się do naszego indywidualnego kanału usznego, dzięki temu 
możemy długo, bez uczucia zmęczenia, mieć założone słuchawki. Oczy-
wiście pianki Comply mają dokładnie takie samo mocowanie do słucha-
wek jak wkładki silikonowe oraz rozmiar, dzięki czemu bez problemu 
mieszczą się w pudełku.

Cena: 24,99 USD
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Słuchanie radia traci na popularności, choć to wciąż jeden 
z najlepszych sposobów na poznawanie nowej muzyki. Sonoro 
Prestige idealnie sprawdza się właśnie w odsłuchu stacji radiowych 
i podcastów, choć równie dobrze radzi sobie też z innymi źródłami.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Sonoro Prestige – audio gabinetowe  |  Paweł Hać

Sonoro Prestige 
– audio gabinetowe
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Urządzenie, jakim jest radioodbiornik, nigdy nie kojarzyło się ani z nowo-
czesnością, ani tym bardziej z elegancją. Nic w tym dziwnego – to z zało-
żenia nie tylko najtańszy, ale i najprostszy sprzęt audio, który nie wymaga 
od słuchacza długiego zastanawiania się nad tym, czego chce słuchać. 
Włączamy i zapominamy, bo dostępnych stacji radiowych jest w każdym 
miejscu co najwyżej kilkanaście. Radio jest wciąż wartościowym źródłem 
audycji tematycznych, informacji i muzyki, co więcej, współczesne stan-
dardy transmisji znoszą ograniczenia zasięgu poszczególnych rozgłośni, 
przenosząc transmisję do sieci. Gdy odebrałem Sonoro Prestige i urucho-
miłem po raz pierwszy, uznałem, że to właśnie funkcje radiowe są tymi, 
dla których warto to urządzenie kupić. To oczywiście nie koniec jego 
możliwości, bo obsługuje też streaming, ma wejścia analogowe, może też 
odtwarzać muzykę z CD. Prestige jest niezwykle eleganckim, ale i dość 
kompaktowym odtwarzaczem. Drewnianą obudowę wykończono na 
wysoki połysk, w zestawie dostajemy nawet rękawiczki, pozwalające usta-
wić ją bez zostawiania na niej odcisków palców. Prestige jest dostępny 
w trzech wariantach kolorystycznych, do testu otrzymałem model w for-
tepianowej czerni, do wyboru jest jeszcze biel i srebro. Front jest zawsze 
srebrny, z czarnym panelem sterującym na środku i dwoma osłonami gło-
śników po bokach. Ekran urządzenia jest niewielki, ma przekątną zaledwie 
2,8 cala, ale to wystarcza, bo obsługuje się go nie dotykiem, a za pomocą 
pokrętła i przycisków wokół. Wyświetlacz nie jest najlepszej jakości, co 

AUDIO 61



rzuca się w oczy szczególnie wieczorem, gdy przy najniższym poziomie 
podświetlenia uwidacznia się nieestetyczna, niebieska poświata. Korzysta-
nie z niego przypomina mi trochę iPoda, w obu urządzeniach nawiguje się 
po pionowych listach za pomocą kółka.

Do sterowania można też wykorzystać aplikację na smartfonie oraz pilot. 
Niestety, jest kiepski – cały front wypełniają duże, gumowe przyciski, 
które doskonale zbierają kurz, poza tym krawędź pilota jest nieprzy-
jemnie ostra. Co więcej, oznaczenia przycisków nie zawsze są intuicyjne, 
brakuje mi zwłaszcza dodatkowych piktogramów wskazujących klawisze 
nawigacji. Niemal wszystkie złącza urządzenia trafiły na tył (z przodu jest 
tylko gniazdo słuchawkowe). Podłączamy tam zasilanie oraz antenę FM 
i Wi-Fi – obie fizyczne, a ta pierwsza jest dodatkowo rozsuwana na dłu-
gość około 50 cm. Nie jest to może najbardziej estetyczne rozwiązanie, 
ale bardzo skuteczne, nie mam problemu z odbiorem radia pomimo 
tego, że Prestige postawiłem daleko od okien. Ponadto z tyłu znalazło 
się gniazdo USB-A do podłączenia pendrive’a lub do ładowania smart-
fona, złącze optyczne, drugie gniazdo minijack, port Ethernet i wyjścia 
RCA. Oznacza to, że do Prestige można podłączyć dwie kolumny ste-
reo, choć zestaw testowałem bez dodatkowych głośników. Urządzenie 
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ma wbudowane dwa dwudrożne głośniki z tweeterami o średnicy 0,75” 
i średniotonowymi o średnicy 3”. Dodatkowo na spodzie znalazł się 
4-calowy subwoofer z bass reflex. Urządzenie stoi na nóżkach, więc 
doskonale słychać efekt umieszczenia tego głośnika.

Uruchomienie Prestige trwa chwilę, choć teoretycznie prócz kilku drob-
nych ustawień, trzeba tylko połączyć się z Wi-Fi i zalogować do serwisów 
streamingowych, z których korzystamy. Do wpisywania tekstu służy jedy-
nie pokrętło, więc jeśli wasz router nie ma WPS, a używacie złożonych 

haseł, Wasza cierpliwość zostanie poddana próbie. 
Podobnie jest w przypadku logowania do Tidala 
czy Deezera (Spotify Connect na szczęście tego nie 
wymaga, bo sterujemy ze smartfona). Później trzeba 
jeszcze nauczyć się obsługi menu, bo nie jest ono aż 
tak proste, na jakie wygląda. Podstawowym ekranem 
jest ten z ikonami, symbolizującymi źródła dźwięku. 
Na pierwszym z nich są lokalne, na drugim sieciowe. 
Oprócz źródeł powiązanych z fizycznymi złączami 
Prestige obsługuje też serwery lokalne oraz łączność 
Bluetooth (z wykorzystaniem kodeka aptX). Nawi-
gacja z poziomu urządzenia wygląda trochę inaczej, 
niż podczas używania pilota – ten ma przyciski skró-
tów bezpośrednio do określonych źródeł, ponadto 
ma też 10 przycisków skrótów, do których można 
przypisać stacje radiowe lub playlisty, podczas gdy 

na obudowie Prestige są tylko 4. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie sposób 
przełożyć sterowania z pilota na urządzenie w stu procentach, ale prze-
szkadza mi brak konsekwencji. Muszę jednak przyznać, że pilot daje bardzo 
szybki dostęp nie tylko do zmiany źródeł, ale i regulacji brzmienia, a także 
do funkcji alarmu i timera, po którym zestaw się wyłączy.

Sonoro Prestige można obsługiwać za pomocą aplikacji UNDOK. Umoż-
liwia ona przede wszystkim przełączanie źródeł i sterowanie muzyką, 
ale pozwala też sprawdzić status połączenia z siecią czy zmienić konfi-
gurację korektora graficznego. Aplikacja działa bardzo płynnie i szybko, 
bez trudu przełączymy na przykład z Trójki na Spotify, by posłuchać 
Kazika. To też najwygodniejszy sposób na przeglądanie stacji radiowych, 

Korzystanie z niego 

przypomina mi trochę 

iPoda, w obu urządze-

niach nawiguje się po 

pionowych listach za 

pomocą kółka.
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zarówno internetowych, jak i DAB+, bo choć konstrukcja menu jest 
dokładnie taka sama, co bezpośrednio na ekranie Prestige, to obsługa 
dotykiem jest po prostu szybsza. Sonoro ma w App Store jeszcze drugą 
aplikację, nazwaną Sonoro Music. To właśnie ją pobrałem jako pierw-
szą, nie spodziewając się, że może i pozwoli mi przeglądać dostępne 
radia internetowe i odtwarzać je na urządzeniu, ale nie będzie się z nimi 
w żaden sposób integrować. To po prostu inny program, który może 
posłużyć do przeglądania rozgłośni i podcastów.

Stosunkowo niewielkie rozmiary nie wykluczają dobrego brzmienia. 
W Prestige udało się osiągnąć bardzo wysoką jakość dźwięku dzięki gło-
śnikom zamkniętym w małej obudowie, a kluczem do sukcesu okazał 
się przemyślany głośnik niskotonowy. Nie dość, że sam brzmi dobrze, to 
pozwolił też na zastosowanie osobnych głośników średniotonowych (a nie 
średnio-niskotonowych), co wpłynęło na lepszą szczegółowość dźwięku. 
Prestige pozwala włączyć dźwięk 3D oraz wzmocnienie dźwięku, wybrać 
jeden z domyślnych presetów korekcji dźwięku, a także regulować pod-
bicie niskich i wysokich tonów. Testowałem urządzenie na domyślnych 
wartościach, a więc z płaskim korektorem oraz włączonym jedynie wzmoc-
nieniem dźwięku. Wysokie tony brzmią bardzo dobrze, z odpowiednią 
przestrzenią, ale i nieprzesadną głośnością. Środek wypada znakomicie, 
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słychać dużo detali, doskonale brzmi przede wszystkim wokal. Słuchanie 
audycji radiowych to czysta przyjemność, choć Prestige jest bezlitosny 
dla nagrań kiepskiej jakości, natychmiast uwydatniając kompresję, kiepski 
sprzęt czy nieprofesjonalną obróbkę (czuć to przede wszystkim w pod-
castach). Największe wrażenie zrobił na mnie bas, a nie jestem fanem 
dominujących nad brzmieniem niskich tonów. Tu zestrojono je z dużym 
wyczuciem, są elastyczne, choć mają skłonność do brzmienia nieco bar-
dziej miękko, niż powinny.

Sonoro Prestige jest dowodem na to, że dziś słuchanie radia jest nie tylko 
wygodne, ale i przyjemne. To świetny odtwarzacz, który pozwala na 
odsłuch w najwyższej możliwej jakości dzięki DAB+, daje też dostęp do 
olbrzymiej liczby rozgłośni i podcastów. Jednocześnie dobrze radzi sobie 
z serwisami streamingowymi, umożliwia też odsłuch z wielu rodzajów 
lokalnych źródeł, od płyt CD po serwery plików. Prestige wymaga chwili 
cierpliwości, bo menu nie należy do intuicyjnych, podobnie jak pilot, 
odwdzięcza się jednak nie tylko bardzo dobrym brzmieniem, ale i wyglą-
dem dopasowanym do nowoczesnego gabinetu.

Sonoro Prestige 

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

 Plusy:
• mnogość obsługiwanych źródeł 

dźwięku
• wyróżniające się niskie tony
• kompaktowe wymiary

 Minusy:
• odstający jakością pilot
• menu wymagające nauczenia się go

Cena: 2999 PLN

Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Ostatnie miesiące spędziliśmy głównie w domu, a wraz ze zmianą 
sytuacji i nadejściem pięknej pogody zaczynamy znów wychodzić na 
dwór (dla mnie i krakowskiej części Czytelników oczywiście na pole 
[korekta z Krakowa docenia – przyp. korekty]). Czas wrócić do formy, 
wrócić do uprawiania sportu i najlepiej robić to w rytm ulubionej 
muzyki. W tym pomocne będą nowości audio od Philipsa.

Powrót do sportowej aktywności 
z muzyką na uszach 
– nowości audio od Philipsa

Powrót do sportowej aktywności z muzyką na uszach – nowości audio od Philipsa  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Philips TV & Sound jako marka należąca do TP Vision po swoim sukcesie 
w świecie telewizorów od roku mocno poszerza ofertę audio, oferując całą 
gamę atrakcyjnych, często nietuzinkowych produktów, w dodatku w roz-
sądnych cenach. W styczniu w Amsterdamie została zaprezentowana nowa 
linia Philips Sports, która już teraz jest dostępna w sprzedaży.

Flagowymi modelami tej serii są trzy zestawy słuchawek do zadań specjal-
nych. Zapewniają one entuzjastom sportu wszystko, czego potrzeba do 
intensywnego i długiego treningu w towarzystwie muzyki, podcastów lub 
audiobooków. Wszystkie trzy modele gwarantują dobrą jakość dźwięku, są 
odporne na wilgoć i wodoszczelne, a także łatwe do utrzymania w czystości. 
Słuchawki zostały wyposażone w dodatkowe funkcje, dzięki którym trening 
jest wygodny, przyjemny i efektywny.

Słuchawki douszne Philips SN503 z czujnikiem tętna
Model Philips SN503 wyposażono w duże 6-milimetrowe przetworniki gwaran-
tujące świetną jakość dźwięku. Ich wyjątkową zaletą jest jeden z najmniejszych 
na świecie dousznych czujników tętna, który współpracuje ze wszystkimi czoło-
wymi aplikacjami do biegania, w tym Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, 
Pola Beat, Runtatstic, Codoon i Endomondo. Czujnik w czasie rzeczywistym 
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przekazuje użytkownikowi informacje w formie dźwięko-
wej, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego zerkania na 
wyświetlacz, co bywa rozpraszające.

Słuchawki Philips SN503 zostały przetestowane podczas 
biegu przy prędkości do 16 km/h i przez cały czas tre-
ningu gwarantują precyzję pomiaru tętna na poziomie 
podobnym do opasek umieszczanych na klatce piersio-
wej. Osoby uprawiające sport są więc w stanie kontrolo-
wać i utrzymywać odpowiednie tętno, które gwarantuje 
efektywność i bezpieczeństwo treningu. Taki sposób 
pomiaru jest rozwiązaniem w przypadku osób, dla któ-
rych opaski na klatkę piersiową są niewygodne.

Słuchawki Philips ST702 – czyste 
i prawdziwie bezprzewodowe
Bezprzewodowe słuchawki typu true wireless już teraz 
cieszą się dużą popularnością wśród osób uprawiają-
cych sport ze względu na całkowitą niezależność od 
okablowania. Model Philips ST702 to produkt tego 
typu, który stworzono z myślą o intensywnych trenin-
gach. Ma zgodny ze standardem IPX5 poziom wodood-
porności, a także etui, które nie tylko ładuje słuchawki, 
ale także czyści je za pomocą UV. Ta funkcja jest szcze-
gólnie ważna w przypadku modeli dousznych używa-
nych podczas uprawiania sportu, bo po prostu pozwala 
w łatwy sposób zachować higienę.

Philips SH402 – komfortowe słucha-
nie podczas aktywnych treningów
Wśród sportowców równie popularne co modele douszne 
są bezprzewodowe słuchawki nauszne ze względu na 
doskonałą jakość dźwięku, skuteczną redukcję szumów 
i wydłużony czas pracy. Nauszniki słuchawek Philips 
SH402 zostały wypełnione specjalnym żelem chłodzą-
cym, który jest w stanie obniżyć temperaturę przy skó-
rze o około 3 do 5°C. Ponadto żelowe poduszki można 
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zdjąć i umyć pod bieżącą wodą, co zdecydowanie ułatwia utrzymanie ich 
w czystości. Model gwarantuje nawet 20 godz. pracy oraz szybko się ładuje, 
co w połączeniu z funkcją chłodzenia zapewnia komfort użytkowania nawet 
w przypadku najbardziej rozbudowanych sesji treningowych. Polecane są 
szczególnie do ćwiczeń siłowych w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy 
chcemy odciąć się od otaczających bodźców i skupić na efektywnym treningu.

Trzy niezwykle różnorodne produkty – każdy 
znajdzie coś dla siebie
Oferta Philips Sports, choć skupia się na trzech modelach, jest niezwy-
kle różnorodna – to słuchawki douszne połączone krótkim przewodem, 
słuchawki prawdziwie bezprzewodowe oraz bezprzewodowe słuchawki 
nauszne. Wszystkie jednak zostały stworzone z myślą o aktywnościach 
sportowych i różnych potrzebach z nimi związanych. To istotne, aby do 
treningu wybierać urządzenia rzeczywiście do tego dostosowane, dzięki 
czemu można cieszyć się dobrym i długim działaniem słuchawek, a przede 
wszystkim swoją ulubioną muzyką, podcastami czy ebookami podczas 
uprawiania sportowych aktywności.

Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV & Sound
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Apple 4 maja odsłoniło 13-calowego MacBooka Pro na 2020 r. (early 
2020). Niektóre modele wyposażono w nowe procesory, większe SSD 
w podstawie i szybszy RAM, ale wszystkie otrzymały nową klawiaturę. 
Jest też drożej… i tym samym zabili klawiaturę z mechanizmem 
motylkowym – nie jest już dostępna w żadnym Macu.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy 13-calowy MacBook Pro (early 2020)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Nowy 13-calowy MacBook Pro 
(early 2020)
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Co nowego?
Linia 13-calowych MacBooków Pro obecnie składa się z dwóch „tańszych” 
modeli, wyposażonych w 15 W procesory Intela 8. generacji. Dwa droższe 
modele mają 25 W procesory 10. generacji, również od Intela.

Nowy procesory 10. generacji w droższych modelach to:
• Core i5 2,0 GHz z Turbo Boost do 3,8 GHz,
• Core i7 2,3 GHz z Turbo Boost do 4,1 GHz.

Wszystkie modele otrzymały nową klawiaturę, obecną już w 16-calowym 
MacBooku Pro (late 2019) i MacBooku Air (early 2020). Ma fizyczny klawisz 
ESC, Touch ID, układ strzałek w kształcie odwróconej litery T i skok wyno-
szący 1 mm zamiast 0,55 mm. Touch Bar pozostał obowiązkowy – nie ma 
modelu bez niego.

SSD mają teraz oferować do 3 GBps przy odczycie. Oba droższe modele 
mają standardowo 16 GB RAM typu LPDDR4X 3733 MHz. Tańsze nadal mają 
LPDDR3 2133 MHz. Oba droższe modele można wyposażyć w 32 GB RAM 
(LPDDR4X 3733 MHz).

Dwa droższe modele 13-calowego MacBooka Pro wspierają teraz Apple Pro 
Display XDR przy 6K. Dwa tańsze wspierają maksymalnie 5K.

Nie zmienił się układ portów – dwa tańsze modele mają 2 × Thunderbolt 3, 
a dwa droższe 4 × Thunderbolt 3.

Jest kamera FaceTime HD 720p, Bluetooth 5.0 i 802.11ac, czyli bez zmian.

Podstawowe konfiguracje

Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. 8 GB 256 GB Iris Plus 645

Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. 8 GB 512 GB Iris Plus 645

Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. 16 GB 512 GB Iris Plus 

Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. 16 GB 1 TB Iris Plus 
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Cena dwóch droższych modeli wzrosła z 8999 PLN na 9899 PLN i z 9999 PLN 
na 10 899 PLN. W zamian otrzymaliśmy 2 × większe SSD i 2 × więcej RAM. 
Niestety, Apple nie uaktualniło procesorów w dwóch tańszych modelach.

Dopłaty są jak zwykle absurdalne. 16 GB RAM SO-DIMM kosztuje obecnie 
w rejonie 350 PLN, a Apple chce 2000 PLN dopłaty z 16 GB do 32 GB RAM. 
To 471% więcej niż cena rynkowa.

Subiektywnie
Linia MacBooków Pro 13'' obecnie dzieli się na pół. Są dwa tańsze modele, 
wyposażone w procesory Intela 8. generacji, pomimo że Intel oferuje w tej 
kategorii nowe CPU 10. generacji, oraz dwa modele droższe, wyposażone 
w najnowsze procesory. Dwa tańsze modele mają dwa porty Thunderbolt 
3, a dwa droższe mają cztery takowe złącza (po dwa na stronę).

Te tańsze modele zostały wprowadzone pod koniec 2016 r. jako zamien-
nik MacBooka Air i to było dla mnie całkowicie zrozumiała decyzja. Air 
wtedy miał ekran bez Retiny, a 12-calowy MacBook nie zaspokajał potrzeb 
większości. Niestety, ludzi nie przekonał taki krok i nadal domagali się 
Aira w nowoczesnym wydaniu. Bonusem dla mnie było to, że w zamian 
użytkownicy otrzymali ekran wspierający P3, czego nawet nie ma w naj-
nowszych MacBookach Air. Najważniejszą różnicą w 2016 r. był fakt, że 
„Airowaty” MacBook Pro miał procesor 15 W, a modele droższe wyposa-
żono w wydajniejsze 25 W. Tani model nie miał też Touch Bara, co akurat 

early 2020 Core i7 1,7 GHz 8. gen. 1500 PLN

early 2020 Core i7 1,7 GHz 8. gen. 1000 PLN

early 2020 16 GB RAM 500 PLN

early 2020 32 GB RAM 2000 PLN

early 2020 512 GB SSD 1000 PLN

early 2020 1 TB SSD 1000/2000 PLN

early 2020 2 TB SSD 2000/3000/4000 PLN
   (zależnie od modelu)
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było plusem dla wielu (w tym dla mnie). Apple kontynuuje tę tradycję i dzi-
siaj linia MacBooków Pro została zrównana w kwestii Touch Bara – każdy 
model go ma (szkoda) – ale podział procesorowo-portowy pozostał. Być 
może właśnie z jego powodu nowy MacBook Air ma 9 W procesory. Uwa-
żam, że firma powinna wrócić do wcześniejszej koncepcji – 15 W do Aira 
i 25 W do Pro, chociaż nie pogardziłbym 15 W w tym drugim, jako tańsza 
alternatywa, bo nie mam w stosunku do takiego komputera wygórowa-
nych wymagań.

Majowe odświeżenie linii (powinniśmy Apple’a chwalić, że robi częstsze 
update’y sprzętów niż w paru ostatnich latach) jest jednak niepełne. Dwa 
tańsze modele mają nadal te same procesory i de facto zmieniła się w nich 
tylko klawiatura na nową, co samo w sobie jest dużym plusem, ale z dru-
giej strony, ten problem powinien był zostać rozwiązany lata temu. Jeśli to 
nie jest zbyt mało skomplikowane, to Apple podwoiło SSD w tańszej parze 
MacBooków Pro ze 128 GB na 256 GB, bez zmian ceny. Droższa para również 
otrzymała większą pamięć i ma teraz 512 GB SSD w standardzie. To właśnie 
tutaj pojawia się problem (szczególnie dla mnie).

MacBook Pro 13'' (early 2020) z Intelami 8. 
generacji
Z jednej strony dobrze, że ceny się nie zmieniły i otrzymujemy w zamian 
większe SSD, ale z drugiej… to są stare procesory i mam ogromny problem 
z wydaniem takich pieniędzy za starą technologię, szczególnie w sytuacji, 
gdy istnieje nowsza. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że Intel niedawno 
podniósł ceny CPU 10. generacji, więc prawdopodobnie dlatego cena tego 
modelu się nie zmieniła. Jeśli sam procesor nie jest dla Was tak kluczowy 
i szukacie szybszego MacBooka Air, to być może warto rozważyć te modele. 
Wydajnościowo powinny być więcej niż szybkie. Te procesory w 2019 r. 
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niewiele ustępowały wydajnością tym szybszym z tamtego okresu, a mają 
przecież 4 rdzenie, więc wydajność powinna być satysfakcjonująca.

Niestety, nie ma róży bez kolców – MacBook Air (early 2020) ma o około 
50% wydajniejsze iGPU ze względu na fakt, że ma CPU 10. generacji. 
Do tego dochodzi jeszcze RAM – tańsza para MacBooków Pro korzysta 
z pamięci LPDDR3 2133 MHz, podczas gdy droższa ma LPDDR4X 3733 MHz 
– istotna różnica dla niektórych zastosowań. Wydajność iGPU będzie miała 
znaczenie tylko dla osób, które rzeczywiście go potrzebują – do biurowych 
zastosowań nie ma znaczenia.

Na plus jest oczywiście klawiatura, która powoduje, że ten komputer raczej 
nie będzie wędrował do serwisu zbyt często.

Jak widać, cała linia MacBooków to obecnie jeden wielki kompromis 
i wszystko zależy od Waszych potrzeb. Ten tekst powstaje na najnowszym 
Airze early 2020 z procesorem i3 i jest to zaskakująco wydajna maszyna, 
pomimo raportów o tym, że wentylator nie ma styku z procesorem. Będzie 
to więcej niż wystarczający komputer do pracy biurowej i czegoś bardziej 
ambitnego, jeśli robicie to od święta. Sam prawdopodobnie jednak wybrał-
bym MacBooka Pro 13'' w następującej konfiguracji:
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• Core i5 1,4/3,8 GHz 8. Generacji,
• 16 GB pamięci LPDDR3 2133 MHz,
• 256 GB SSD.

Taka konfiguracja MacBooka Pro 13'' (early 2020) kosztuje 6999 PLN. Alter-
natywną i porównywalną konfiguracją byłby MacBook Air (early 2020):
• Core i5 1,1/3,5 GHz 10. Generacji,
• 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz,
• 256 GB SSD.

Ta konfiguracja kosztuje 6499 PLN, czyli 500 PLN mniej 
niż Pro. MacBook Pro ma gorszy RAM, ale w zamian ma 
ekran Display P3, z którego nie chciałbym rezygnować. 
Dla mnie zatem więcej sensu ma taki Pro, a nie Air.

MacBook Pro 13'' (early 2020) z Inte-
lami 10. generacji
Droższa para MacBooków Pro 13'', wyposażona 
w Intele 10. generacji, ma nowoczesny RAM, 
zapewne szybsze SSD, szybsze CPU, szybsze iGPU, 
możliwość rozbudowy RAM-u do 32 GB oraz SSD do 
4 TB. Niestety, nowe modele mają też wyższe ceny 
i podstawa zaczyna się teraz od 9899 PLN.

Gdyby Apple zdecydowało się pozostawić 256 GB SSD 
w tym modelu i obniżyłoby jego cenę, to już bym go 

zamówił i to pomimo że ma Touch Bara (fizyczny klawisze Esc sporo poprawia 
w tym względzie). Zakładam, że cena wtedy oscylowałaby w rejonie 8899 PLN 
(na podstawie tego, że dopłata z 256 GB do 512 GB SSD wynosi 1000 PLN), co 
byłoby dla mnie akceptowalne. MacBook Pro to dla mnie terminal i maszyna 
do pisania, więc 512 GB to dla mnie zdecydowanie za dużo – obecnie wykorzy-
stuję 140 GB z 256 GB dostępnej przestrzeni i używam jej tyle tylko dlatego, że 
mam wolną przestrzeń, więc kasuję niepotrzebne rzeczy z opóźnieniem.

W obliczu takiej ceny prędzej wybrałbym model z tańszej pary, o czym 
wspominałem powyżej, ale jeśli miałby to być mój główny i jedyny kompu-
ter, to brałbym następującą konfigurację:

Linia MacBooków Pro 13'' 

obecnie dzieli się na pół. 

Są dwa tańsze modele, 

wyposażone w procesory Inte-

la 8. generacji, pomimo że In-

tel oferuje w tej kategorii nowe 

CPU 10. generacji, oraz dwa 

modele droższe, wyposażone 

w najnowsze procesory. 
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• Core i5 2,0/3,8 GHz 10. generacji (lub opcjonalnie Core i7 2,3/4,1 GHz 10. 
generacji),

• 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz (32 GB tylko gdybym robił na nim 
regularnie montaż wideo),

• 2 TB pamięci masowej SSD.

Taka konfiguracja kosztuje 12899 PLN lub 13899 PLN, zależnie od wybranego 
procesora, a to „kupa siana”.

Teoretycznie najlepszym kompromisem cena vs. wydajność vs. możliwości 
vs. rozmiar jest MacBook Pro 13'' (early 2020) z procesorami 8. generacji. 
Pomimo że to starsze układy, to są tańsze, dzięki czemu sensowna konfigu-
racja jest niewiele droższa od Aira, a będzie oferowała większą wydajność 
i lepszy ekran.

Jednocześnie powinniśmy pamiętać o plotkach, że Apple w Q4 2020 lub 
Q1 2021 planuje wypuścić 14-calowego MacBooka Pro, być może również 
wyposażonego w ekran Mini LED. Ten termin jednak zbiega się z ich prze-
widywanym przejściem na procesory ARM, więc niewykluczone, że to 
ostatnia seria oparta o Intele. Co więcej, wiele się zmieniło ostatnio przez 
COVID-19, więc nie wiemy, jak to wpłynęło na plany firmy z Cupertino.
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Egzemplarz testowany to całkowita baza, czyli konfiguracja najtańsza, 
kosztująca 4999 PLN. Na pokładzie znajduje się 1,1 GHz procesor Intela 10. 
generacji. Jest to Core i3 taktowany wspomnianą częstotliwością, ale z Turbo 
Boost do 3,2 GHz. Widziałem, że sporo osób martwi się tymi 1,1 GHz – nie 
ma potrzeby, bo wszystkie nowe konstrukcje mobilne Intela mają niższą 
częstotliwość taktowania w spoczynku, ale natychmiast podnoszą się do 
wyższych, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to niezauważalne dla użytkownika.

MacBook Air (early 2020) 
– podsumowanie testówWOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Air (early 2020) – podsumowanie testów  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Ekran

Komputer wyposażony jest w ekran typu Retina, który radzi sobie zaskaku-
jąco dobrze. Subiektywnie wydaje się lepszy niż ekrany w MacBookach Pro 
z lat 2012–2015 i podobnie jak one, nie wspiera Display P3. Szkoda – uważam 
to za największą wadę tego modelu, ale widocznie było to konieczne, aby 
osiągnąć ten pułap cenowy (oczywiście zachowując ogromne marże firmy). 
Ma 2560 × 1600 px i pomimo że jest ciemniejszy niż te w modelach Pro, to 
mogę z niego bez problemów korzystać nawet w pełnym słońcu, chociaż 
widać w bezpośrednim starciu z MacBookiem Pro, że jest ciut ciemniejszy.

SSD
Podstawowy model od teraz ma 256 GB SSD, 
co wielu osobom powinno wystarczyć. W razie 
potrzeb można dopłacić do 512 GB, 1 TB lub 
nawet 2 TB.

256 GB SSD w MacBooku Air nie jest demonem 
prędkości, ale pamiętajcie, że ma 10-krotnie 
wyższe wyniki niż typowy 3,5'' HDD. Co więcej, 
w typowych zastosowaniach nie zauważycie 
różnicy względem szybszych SSD, np. tych 
w MacBookach Pro. Ciekawe jest natomiast 
porównanie nowego 256 GB SSD do SSD o tej 
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samej pojemności i mojego własnego MacBooka Pro 13'' z 2016 roku. Air 
ma obecnie SSD wolniejszy o 37% w odczycie i o 22% w zapisie względem 
mojego 4-latka. Sam komputer jednak wydaje się szybszy i to pomimo że 
to model z dwurdzeniowym Core i3.

Geekbench

Geekbench 5 potwierdza moje subiektywne wrażenia, co mnie trochę 
zaskoczyło, bo nie porównywałem ich bezpośrednio wcześniej. Nawet 
najtańszy Core i3 jest szybszy w benchmarkach od mojego Core i5 
sprzed paru lat.

Bieda? Niekoniecznie…
Trochę się zasmuciłem faktem, że testuję model z Core i3 – liczyłem po 
cichu na i5-tkę, aby zobaczyć, jak jego cztery rdzenie spisują się w praktyce. 
Po paru dniach pracy na Airze z i3 zmieniłem jednak zdanie. Ten komputer 
ma tylko 8 GB RAM-u i jeden z wolniejszych CPU, jakie Apple umieściło 
w Macach, a tymczasem zapewnia on płynne animacje, zero przycinek 
i wydajną pracę, korzystając z narzędzi biurowych (edytory tekstu, przeglą-
darki, Affinity Photo, wszelkie narzędzia wbudowane w system itp.).

W marcu sugerowałem, jakiego Aira najbardziej się opłaca kupić i muszę 
zrewidować swoje przemyślenia, bo jeśli rzeczywiście będziecie z nowego 

Geekbench 5 Single-Core Multi-Core
MacBook Pro 13'' Core i5 2.0 GHz
2 rdzenie (late 2016) 702 1611 

MacBook Pro 13'' Core i5 1,4 GHz
4 rdzenie (mid 2019) 928 3827 

MacBook Air 13'' Core i3 1,1 GHz
2 rdzenie (early 2020) 1000 1996 

MacBook Air 13'' Core i5 1,1 GHz
4 rdzenie (early 2020) 1058 2659 

MacBook Air 13'' Core i7 1,2 GHz
4 rdzenie (early 2020) 1098 2839 
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MacBooka Air korzystali tylko w najbardziej podstawowym stopniu, wyko-
rzystując proste narzędzia, to nawet model bazowy z Core i3 oraz 8 GB 
RAM-u Wam wystarczy. Pomimo tego polecam jednak dopłacić do Core 
i5, bo w zamian otrzymujecie dwa dodatkowe rdzenie (dopłata do Core i7 
daje niewielkie kolejne wzrosty), a jeśli planujecie korzystać z pamięcio-
żernych aplikacji lub stron internetowych (Slack, Discord i wiele innych), to 
warto wziąć te 16 GB. Unikajcie tylko Chrome’a – jeśli nie chcecie z jakiegoś 
niezrozumiałego powodu korzystać z Safari, który jest znacznie szybszy 
i lepiej zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz pożerania prądu, to 
rozważcie ewentualnie Firefoksa.

Magiczny trackpad
Apple od paru lat sukcesywnie powiększa powierzchnię trackpada, co ład-
nie widać na przykładzie MacBooka Pro z 2018 roku powyżej. Ten w nowym 
MacBooku Air early 2020 również wypełnia szczelnie przestrzeń pomiędzy 
klawiaturą a dolną krawędzią obudowy. Czy aby trochę nie przesadzają?

Korzystam z tego dużego trackpada od wielu lat – mam podobny w swoim 
MacBooku Pro 13'' – i uważam, że jest ciut za duży. Gdy piszę na klawiatu-
rze, to moja prawa dłoń opiera się o niego i pomimo ciągle usprawnianych 
algorytmów odrzucania niechcących pacnięć, nadal od czasu do czasu reje-
struje przypadkowy dotyk. Prawdopodobnie powrót do mniejszego byłby 
bolesny, więc liczę na to, że w końcu wyeliminuję 100% takich sytuacji.

Jak już jednak korzystam z samego trackpada, to satysfakcja płynąca z pre-
cyzji jego pracy jest ogromna. Windowsowe touchpady w najdroższych lap-
topach od paru lat zbliżają się zachowaniem do Apple’owego rozwiązania, 
ale to nadal nie jest to samo. Trudno te wrażenia przełożyć na słowa, ale 
jak raz się skorzysta z Magic Trackpada, to nie ma odwrotu bez frustracji.

MacBook Air, podobnie jak inne mobilne Maki, wyposażony jest w Force 
Touch Trackpad, czyli taki, którego fizycznie się nie klika, ale jeśli mocniej 
na niego naciśniemy, to moglibyśmy przysiąc, że wywołany klik był fizycz-
nym zdarzeniem. W rzeczywistości pod trackpadem siedzi silniczek, który 
symuluje wibracjami jego fizyczne naciśnięcie. Jego praca tak niesamowi-
cie rzeczywiście odzwierciedla prawdziwy klik, że nadal nie wierzę, że coś 
takiego jest możliwe. To są te detale, z których Apple słynie i momentami 
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żałuję, że odpuścili dbanie o nie w innych aspektach – brak oddychającej 
diody na kablu od zasilacza, brak przedłużacza do zasilacza w zestawie czy 
brak ściereczki do czyszczenia ekranu w komplecie.

Pamiętajcie, że jeśli korzystacie z desktopa, to również możecie doświad-
czyć pracy z trackpadem – Apple ma w ofercie Magic Trackpada w bieli 
i Gwiezdnej Szarości. Zresztą sam niedawno takowy zamówiłem, ponie-
waż korzystałem z tego pierwszej generacji, który zaczynał mnie wkurzać 
swoim zachowaniem. Z Magic Trackpada korzystam dosyć nietypowo, bo 
po prawej stronie od klawiatury mam myszkę, a Magic Trackpada po lewej, 
co pozwala mi na korzystanie z tego narzędzia, które lepiej nadaje się do 
danego zadania.

Magiczna klawiatura
Apple w 2015 roku zaczęło montować klawiatury oparte o mechanizm 
motylkowy w MacBookach. Te charakteryzowały się bardzo niewielkim 
skokiem klawisza, co negatywnie wpływa na stawy w palcach oraz tym, że 
lubiły się popsuć. Wymiana klawiatury nie była tania, bo jest ona scalona 
z top case’em, który jest scalony z baterią i głośnikami, a całość kosztuje 
w rejonie 2400 PLN. Dla kontrastu, wymiana klawiatury w Dellu kosztuje 
jakieś 40 PLN i zajmuje kilka minut. Apple w końcu uruchomiło program 
wymiany klawiatur, ale trwa on zaledwie cztery lata od daty zakupu kom-
putera, a nie od daty ostatniej wymiany klawiatury.
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Jest to moje drugie zderzenie z nową-starą klawiaturą Apple, której mon-
taż Apple rozpoczął w 16-calowym MacBooku Pro i o napisałem już o niej 
wiele słów pod koniec zeszłego roku, po paru miesiącach korzystania 
z motylkowej. Przypomnę, że jej konstrukcja oparta jest o mechanizm 
nożycowy, znany chociażby z MacBooków Pro z lat 2012–2015 czy Magic 
Keyboard dla desktopowych Maców. W praktyce jest ciut usprawniona, 
chociaż Apple nie zdradza dokładnych szczegółów. Korzystanie z niej to 
jednak czysta przyjemność.

Apple też wróciło do strzałek w kształcie odwróconej litery T, która znik-
nęła z klawiatur w latach 2015–2019. Korzystając ze strzałek bez tej pustej 
przestrzeni, non stop myliłem strzałkę do góry z tą do dołu. Non stop. 
Korzystam z tej klawiatury praktycznie codziennie od grudnia 2016 roku, 
czyli mniej więcej od 1245 dni, i nadal się nie nauczyłem wyczuwać, którą 
naciskam, bez patrzenia.

To był po prostu zły design.

Tymczasem, na klawiaturze 16-calowego MacBooka Pro i opisywanego Mac-
Booka Air early 2020 napisałem już kilkadziesiąt tysięcy słów, czyli setki 
tysięcy znaków i wiecie co?

Ani razu się nie pomyliłem!

Nie powinienem ich chwalić za to, że Apple wró-
ciło do poprzedniego, lepszego designu klawiatury, 
a wręcz powinienem dać im naganę za to, że zajęło 
im to tak długo, ale ten powrót do normalności jest 
dla mnie szalenie istotny.

Klawiatura w Airze, w odróżnieniu od tej w 16-calo-
wym MacBooku Pro, charakteryzuje się identycz-
nym czytnikiem Touch ID, który spisuje się tak, jak 
powinien. Jednak w odróżnieniu od Pro, Air nie ma 
Touch Bara, co mnie ogromnie cieszy. Moja produk-
tywność natychmiast wzrosła, a każda interakcja 
z klawiaturą z Touch Barem i późniejszy powrót 

Klawiatura w Airze, 

w odróżnieniu od tej 

w 16-calowym MacBooku 

Pro, charakteryzuje się 

identycznym czytnikiem 

Touch ID, który spisuje się 

tak, jak powinien. Jednak 

w odróżnieniu od Pro, Air 

nie ma Touch Bara, co 

mnie ogromnie cieszy.
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do klawiatury bez niego, uświadamia mi, jak bardzo mi ten gadżet nie 
odpowiada.

Oczywiście musimy pamiętać, że są też ludzie, którzy sobie bardzo cenią 
jego funkcjonalność oraz niewielka grupa ludzi, której jest obojętny. Ze 
względu na fakt, że temat Touch Bara jest bardzo zero-jedynkowy, to uwa-
żam, że Apple powinno wprowadzić opcję konfigurowania MacBooka pod-
czas zakupu, aby móc wyspecyfikować, czy chcemy mieć Touch Bara, czy 
wolimy tradycyjne rząd fizycznych przycisków.

Praca
Powinniśmy pamiętać, że to nie jest komputer przeznaczony do ciężkiej 
pracy, wymagającej mocnego i szybkiego procesora. Jest zoptymalizowany 
dla niewielkich gabarytów, niskiej wagi oraz stosunkowo niskiej ceny. Nie 
oczekuję więc od niego, że będzie w stanie renderować wideo w FCPX 
z wydajnością porównywalną do MacBooków Pro, o desktopach nie 
wspominając.

Tymczasem do „pracy biurowej”, składającej się z lekkiej obróbki grafik czy 
zdjęć (Preview/Podgląd i Affinity Photo), pisania, edytowania oraz czytania 
w Ulysses i Safari (do 10–12 otwartych zakładek) całość pracuje lekko i bez 
żadnego stresu. Temperatura procesora – przypominam, że na pokładzie 
mam najwolniejszy Core i3 – nie przekracza 60°C i utrzymuje się przeważ-
nie w przedziale 50–56°C.

Wideorozmowy
Zdecydowałem się więc na testy wideorozmów w Discordzie, którego 
napisano w Electronie, co oznacza, że będzie źle zoptymalizowany dla 
macOS, co powinno jeszcze bardziej obciążyć procesor. Kilkuminutowa 
rozmowa nie zrobiła zupełnie wrażenia na wiatrakach, a procesor wskoczył 
na 79°C, co jednak nie przełożyło się ani na zauważalny wzrost tempera-
tury spodu komputera, ani na zauważalne spowolnienie jego pracy, jeśli 
macie potrzebę wykonywania innych czynności podczas prowadzenia 
wideokonferencji.

Zaraz po testach w Discordzie z jedną osobą przeniosłem się na FaceTime 
z dwoma. Temperatura się nie zmieniła specjalnie i całość pracowała 
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stabilnie przy ~78°C, a wiatraki nadal się nie rozkręcały. Fakt, że FaceTime 
jest prawdopodobnie najbardziej zoptymalizowany pod macOS ze wszyst-
kich platform dostępnych na rynku, ale mam nadzieję, że brak optymaliza-
cji testu z Discordem stanowi odpowiednią kontrę dla rozwiązania Apple.

BruceX pod Final Cut Pro X
Jeden z testów, który staram się „zapuścić” na nowych Macach, to BruceX. 
To benchmark oparty o skrypt XML, który testuje nie tylko procesor, ale 
również GPU, które Final Cut Pro X potrafi wykorzystać podczas rendero-
wania. Wyniki BruceX są często bardzo zaskakujące…

Na załączonej tabelce znajdziecie wszystkie komputery, na których robi-
łem benchmark BruceX i jak widać, najnowszy MacBook Air nie wypada 
konkurencyjnie – uśredniony wynik to 110,22 s. Fakt, jest szybszy od iMaca 
z Core i7 z 2009 r., ale to 11-letni komputer. Jest też wolniejszy od dwurdze-
niowego MacBooka Pro z Core i5 2,0 GHz z końca 2016 r. Różnica oczywiście 
polega na tym, że tamten MBP na 15 W procesor, a nowy Air ma 9 W TDP.

Niestety, to właśnie tutaj wychodzi największa wada polityki Apple. Starsza 
generacja Airów – seria bez ekranów Retina – miała właśnie 15 W proce-
sory. Sam taki miałem. Apple przez jakiś czas zrezygnowało z Airów i na ich 
miejsce zaproponowało MacBooka Pro 13'' w 2016 r., wyposażonego rów-
nież w 15 W procesory. Chodzi o modele pozbawione Touch Bara. Droższe, 

BruceX Test nr 1 Test nr 2 Test nr 3

iMac 27'' (late 2009) 145 s 145 s 145 s

NLEstation 2014 25 s 25 s 25 s

MacBook Pro 13'' (late 2016) 70,65 s 70,56 s 74,63 s

MacBook Pro 13'' (mid 2019) 57,91 s 55,88 s 65,86 s 

MacBook Pro 16'' (late 2019) 17,61 s 18,10 s 16,33 s

NLEstation 2020 15,43 s 13,94 s 15,96 s 

MacBook Air (early 2020) 121,15 s 99,81 s 109,70 s
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z Touch Barem, miały już 25 W CPU. Intel oczywiście nie jest bez winy 
– mają problem z przejściem na oszczędniejszy proces, generujący mniej 
ciepła, więc Apple zdecydowało się na chłodniejsze CPU. Problem w tym, 
że te nie są zbyt wydajne.

Jak już wspominałem, Air z early 2020 radzi sobie znakomicie w codzien-
nych, biurowych zadaniach, ale wystarczy go obciążyć, aby pokazał swoją 
słabość. Fakt, że Final Cut Pro X to jeden z ekstremalnych przykładów 
i typowy user nie będzie z niego korzystał, a software wykorzystuje całą 
moc, jaką ma do swojej dyspozycji – GPU i CPU – ale ciekawy byłbym wyni-
ków tego samego komputera z procesorem 15 W.

Test przeprowadzałem trzykrotnie i Intel Power Gadget ładnie pokazał, jak 
zachowywał się procesor w ich trakcie. Temperatura bardzo szybko skakała 
do maksymalnego poziomu, ale wiatraki już nie. Pomimo że test trwał bli-
sko dwie minuty, temperatura procesora oscylowała w rejonie 94–100°C, to 
wiatraki cały czas kręciły się z bazową prędkością.

Oczywiście nie spodziewałem się, aby Core i3 1,1 GHz w Airze, z Turbo Boost 
do 3,1 GHz, cały czas chodził z maksymalną częstotliwością podczas tego 
testu i tak też się stało – przez większość czasu częstotliwość taktowania 
obu rdzeni oscylowała w rejonie 2,3–2,5 GHz, ale były spadki do 1,0 GHz. 
Nie sądzę jednak, aby było to pod wpływem temperatury całości – Bru-
ceX jest tak skonstruowany, że miejscami wymaga CPU do renderingu, 
a w innych miejscach GPU. Spadki wypadają w chwilach, w których to GPU 
było w pełni obciążone, a CPU czekało na kolejne zadania.

Zaskoczyło mnie też to, że w trakcie tego pełnego obciążenia komputer pozo-
stał chłodny od spodu, i nie parzył w kolana. Dodatkowo macOS pozostawał 

Chodzi o modele pozbawione Touch Bara. Droższe, z Touch 

Barem, miały już 25 W CPU. Intel oczywiście nie jest bez 
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całkiem responsywny, chociaż były spadki fps podczas animacji pełnoekra-
nowych (gdy gestem przełączałem się z Biurka na pełnoekranowego FCPX).

Jeśli kupujecie MacBooka Air early 2020 z myślą o wykorzystywaniu do 
obróbki wideo, to poważnie rozważcie upgrade do Core i5 lub i7 (których 
nie miałem okazji testować), ponieważ dwa dodatkowe rdzenie powinny 
dać spory zastrzyk mocy Final Cutowi Pro X. Warto jednak rozważyć do 
tego celu MacBooka Pro, bo te serie komputerów zostały właśnie z tą 
myślą stworzone (szczególnie model 16-calowy).

Air tymczasem nie jest demonem prędkości, ale jest zaskakująco sprawny, 
w tym, co robi. Żałuję jedynie, że ta konstrukcja miałaby większy potencjał 
z 15 W procesorami, które są najczęściej wykorzystywane przez konkuren-
cję w ultrabookach.

Adobe Lightroom Classic
Kolejnym i prawdopodobnie ostatnim „ambitniejszym” benchmarkiem 
będzie test importu i eksportu 271 plików RAW do Adobe Lightroom Classic.
1. Zdjęć miałem 271, były w formacie RAW i zajmowały ok. 24 GB na karcie 

SanDisk Extreme Pro 256 GB, która według producenta zapewnia odczyt 
i zapis w rejonie 95 MBps.
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2. Test importu polegał na kopiowaniu zdjęć z SD na SSD lub HDD i jedno-
czesnym tworzeniu podglądu RAW-ów w 1:1.

3. Test eksportu polegał na eksporcie zdjęć z SSD na SSD, w sRGB, 
z wyostrzaniem „normal”, w oryginalnej rozdzielczości.

LR Import – Wyniki

 

LR Export – Wyniki

Omówienie
Nie spodziewałem się niesamowitych wyników po tym komputerze, ale 
biorąc pod uwagę jego zestawienie z 16-calowym MacBookiem Pro, wypo-
sażonym w sześciordzeniowy Core i7, to poradził sobie całkiem nieźle. 
Przypomnę ponownie, że ten Air ma dwurdzeniowy Core i3.

LR Import Czas

NLEstation 2014 (import na HDD) 16:22

NLEstation 2014 (import na SSD) 14:56

NLEstation 2020 (import na SSD) 6:12 

MacBook Pro 16'' (import na SSD)
Core i7 2,6 / 4,5 GHz (late 2019) 10:28 

  

MacBook Air (import na SSD)
Core i3 1,1 / 3,2 GHz (early 2020) 31:03

LR Export Czas

NLEstation 2014 (HDD → SSD) 26:48

NLEstation 2020 (SSD → SSD) 8:45 

MacBook Pro 13'' (SSD → SSD)
Core i7 2,6 / 4,5 GHz (late 2019) 21:13 

  

MacBook Air (import na SSD)
Core i3 1,1 / 3,2 GHz (early 2020) 28:29

SPRZĘT 87



Import trwał 628 sekund na 16-calowym MacBooku Pro, a MacBook Air 
potrzebował 1863 sekund, czyli był 2,96 × wolniejszy. To istotna różnica 
i głównie wynika z generowania podglądów 1:1. Te podglądy mogą się 
generować automatycznie podczas edycji zdjęć, więc nie jest to konieczna 
rzecz do wykonania podczas procedury importowania plików, ale finalnie 
przyspiesza płynność pracy, bo nie trzeba na nie czekać. O ile taki NLEsta-
tion2020 generuje je błyskawicznie, o tyle Air już niekoniecznie.

MacBook Pro 16'' potrzebował 1273 sekund na ukończenie eksportu zdjęć, 
a MacBook Air early 2020 „zaledwie” 1709 sekund, czyli 436 sekund wię-
cej. Air był więc 1,34 × wolniejszy od 16-calowego Pro – spodziewałem się 
znacznie większej różnicy, szczególnie porównując wyniki 16-calowego 
MacBooka Pro i NLEstation2020.

Eksport powodował większe obciążenie na CPU i thermal throttling był 
tutaj jeszcze bardziej zauważalny. Przy okazji dowiedziałem się, że wiatrak 
Aira kręci się z maksymalną prędkością w rejonie 8100 obr./min.

Podczas trwania obu testów macOS pozostawał 
responsywny i mogłem wykonywać inne czyn-
ności, np. przeglądać strony internetowe w Safari 
(co zresztą z nudów robiłem, więc mogło to mieć 
delikatny wpływ na wynik, ale nie więcej niż kilka 
sekund). CPU też bardzo szybko się schłodził po 
zaprzestaniu renderowania zdjęć.

Air czy Pro?
MacBook Air nie jest komputerem przeznaczonym 
do ciężkich zadań, ale, jak widać, radzi sobie z nimi, 
zarówno w Final Cut Pro X, jak i w Lightroom Classic. 
Jest też gorąca dyskusja na temat tego, że wentyla-
tor nie wyciąga powietrza bezpośrednio z radiatora 
i pozostaje bardziej pasywny. Osoby inteligentniej-
sze ode mnie argumentują, że dla tego CPU jest to 
wystarczające, a inny design mógłby być bardziej 
skomplikowany i pogrubić konstrukcję.
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Prawda jest taka, że pomimo posiadania dwurdzeniowego Core i3 Air early 
2020 bardzo mile mnie zaskoczył. Nie jest to maszyna, z której chciałbym 
korzystać do regularnej edycji zdjęć czy montażu wideo, ale do każdej 
pracy biurowej, być może poza najbardziej wymagającymi dokumen-
tami w takim Excelu czy innym Accessie, komputer zapewnia więcej niż 
wystarczającą moc. Jestem szalenie ciekawy, jak w testach, które przepro-
wadziłem, radziłby sobie model czterordzeniowy z Core i5. Teoretycznie 
powinien zapewnić ok. dwukrotnie większą moc obliczeniową dla aplikacji, 
które potrafią wykorzystać dodatkowe rdzenie i wątki, ale w praktyce spo-
dziewam się skromniejszych wyników, zależnie od tego, jak mocno będzie 
ograniczana częstotliwość CPU pod pełnym obciążeniem.

Ekran, ciemniejszy o 100 nitów niż Retina w MacBookach Pro 13'' nadal 
zapewnia wystarczającą jasność, aby pracować w pełnym słońcu. Podpo-
wiem Wam, że podczas paru gorętszych dni, właśnie na pełnym słońcu, 
problemem nie był ekran, a wspomniane źródło światła i ciepła na Ziemi, 
pod którym długo nie wytrzymałem i czym prędzej schowałem się 
w cieniu mieszkania. Większym problemem dla mnie jest brak wsparcia 
dla Display P3, chociaż jednocześnie akceptuję, że jestem w tej kwestii 
w mniejszości. Jeśli pamiętacie jeszcze ekrany z MacBooków Air z czasów 
przed Retiną, to ten jest o przepaść, pokroju Rowu Mariańskiego, lepszy.

Jak już wspominałem, pracuję przez większość dnia na tarasie, aby korzy-
stać ze „świeżego powietrza”, o ile można je tak nazwać w mieście, więc 
słyszę różne szumy i hałasu z ulicy. Oraz Iwonę, prowadzącą korporo-
zmowę. Wentylator rozkręcił się do 8000+ obr./min, a słyszalny stał się dla 
mnie dopiero od ok. 5000–5500 obr./min. Przy maksymalnej prędkości był 

Ekran, ciemniejszy o 100 nitów niż Retina w MacBookach Pro 13'' 

nadal zapewnia wystarczającą jasność, aby pracować w pełnym 

słońcu. Podpowiem Wam, że podczas paru gorętszych dni, wła-

śnie na pełnym słońcu, problemem nie był ekran, a wspomniane 

źródło światła i ciepła na Ziemi, pod którym długo nie wytrzyma-

łem i czym prędzej schowałem się w cieniu mieszkania.

SPRZĘT 89



z kolei znacząco cichszy niż system chłodzenia w 16-calowym MacBooku 
Pro. Nie dziwne – te komputery mają różne przeznaczenie.

Dzisiaj decyzja o zakupie MacBooka Air early 2020 nie jest łatwa, bo za 500 
PLN ekstra można kupić MacBooka Pro 13'' w podobnej konfiguracji, ale 
z szybszymi CPU 8. generacji (które mają natomiast wolniejsze GPU i RAM) 
i potencjalnie z wydajniejszym systemem chłodzenia. Pro ma też lepszy 
ekran z Display P3. Osobiście, gdybym miał dzisiaj wydać w rejonie 6–7 tys. 
PLN na MacBooka, to wziąłbym 13-calowego MacBooka Pro, pomimo że ma 
Touch Bara. Do pracy „biurowej”, jeśli często bym się przemieszczał, wolał-
bym jednak Aira, bo jest ciut lżejszy i poręczniejszy, przez jego design klina. 
Wszystko więc zależy od Waszych potrzeb.

Niezależnie od tego, który wybierzecie, nie spodziewam się, abyście żało-
wali decyzji. A jeśli dużo piszecie, jak ja… no cóż… ta nowa klawiatura jest 
lata świetlne lepsza od motylkowej.

Bardzo dziękuję Cortlandowi za dostarczenie do testów MacBooka Air, co 
umożliwiło mi dogłębne przetestowanie najnowszego modelu.
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Microsoft niedawno zaprezentował drugą generację Surface Go 
– małego komputero-tabletu, który promuje jako drugi komputer 
w domu. Spójrzmy zatem, do czego się nadaje, a do czego nie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Surface Go 2  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Surface Go 2
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Specyfikacja
Surface Go 2 dostępny jest w kilku wersjach. Dostępne procesory to Pen-
tium Gold 4425Y z HD Graphics 615 lub Core m3 8100Y z tym samym GPU. 
Można też wybrać 4 GB lub 8 GB RAM oraz pamięć flash w postaci 64 GB 
eMMC (odradzam – to powolna pamięć) lub NVMe SSD w wersji 128 GB lub 
256 GB. Core m3 można dodatkowo wyposażyć w LTE, a komputer można 
rozszerzyć o dodatkowy 1 TB przestrzeni za pomocą karty microSDXC.

Opcjonalne akcesoria obejmują klawiaturę z touchpadem (Surface Go Type 
Cover), opcjonalnie pokrytą alcantarą, myszkę i piórko (Pen). 

Do testów otrzymałem model z wolniejszym procesorem, 8 GB RAM i 128 
GB SSD, który kosztuje 2699 PLN bez akcesoriów. Klawiaturę można kupić 
w cenie 449 PLN lub 599 PLN (z alcantarą), a Microsoft Pen kosztuje dodat-
kowe 499,90 PLN. Suma oscyluje więc w rejonie 3700 PLN za komplet.

Najtańsza konfiguracja zaczyna się od 1999 PLN (tej nie polecam, ze 
względu na eMMC). Najtańsza wersja z Core m3 kosztuje natomiast 3099 
PLN (8 GB RAM i 128 GB SSD) lub 3599 PLN (8 GB RAM, 128 GB SSD i LTE). 
Osobiście wybrałbym dla siebie model najdroższy, właśnie ze względu na 
wbudowany dostęp do internetu, co tak bardzo uprasza życie.
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Pierwsze wrażenia
Jeśli nie otwieraliście jeszcze produktu z rodziny Surface, ale wiecie, 
jak pakowane są MacBooki czy iPady, to będziecie się czuli jak u siebie 
w domu. Po podniesieniu pokrywy oczom naszym ukazuje się tablet, 
a pod nim znajduje się ładowarka i inne akcesoria. Zaskoczył mnie kształt 
dołączonej ładowarki, która żywo przypomina iPadową, z tą różnicą, że na 
końcu, zamiast USB-C, mamy magnetyczne złącze, które nadal uważam za 
znacznie lepsze rozwiązanie niż wtykanie kabla do portu.

Samo Surface Go 2, od strony hardware’owej, zrobiło na mnie bardzo pozy-
tywne wrażenie – jest świetnie wykonane i wyglądem przypomina coś 
pomiędzy iPadem 10,2'' a iPadem Pro 11''. Ma równe ramki wokół ekranu, 
choć nadal chciałbym, aby były cieńsze (ale to miałoby wpływ na cenę 
urządzenia – model testowany kosztuje 2799 PLN, a najdroższy, wyposa-
żony w Core m3, 3099 PLN za model z Wi-Fi lub 3599 PLN w wersji z LTE). 
Sama część tabletowa jest też grubsza niż iPad, ale nie jest to na tyle gruba 
konstrukcja, aby odstraszała lub była niewygodna z jakiegoś powodu.

Samo urządzenie jest minimalistyczne. Ma dwa przyciski – włącz/wyłącz 
i rocker do regulacji poziomu głośności – oraz trzy porty: minijack, magne-
tyczny oraz jedno USB-C.
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Pisząc te słowa, czuję się zupełnie, jakbym siedział przed mniejszą i tańszą 
wersją Surface Pro, czyli już jest dobrze. Tak, chciałbym, aby klawiatura była 
pełnowymiarowa, co pozwoliłoby mi pisać z pełną prędkością, ale nie ma 
tragedii – mój pierwszy test pisania wykazał wynik 86 słów na minutę, czyli 
zaledwie 10 słów mniej niż moja typowa średnia.

Signature Go Type Cover
Jak część z Was wie, klawiatura to dla mnie najważniejsze narzędzie do 
wprowadzania danych do komputera. Jednocześnie nie jestem fanem kla-
wiatur pozbawionych touchpadów i dlatego nie lubiłem faktu, że Smart 
Keyboard dla iPadów przez lata były pozbawione tego narzędzia. Wyma-
gało do sięgania do ekranu dla wielu czynności i zmieniło się to dopiero 
w tym roku, za sprawą Magic Keyboard dla iPada Pro, kosztującej 1499 PLN. 
Dla kontrastu: klawiatura dla Surface Go 2, kosztuje 599 PLN i pomimo że to 
nadal nie jest tanie akcesorium, to jest to cena w pełni akceptowalna.

Sama klawiatura jest znakomita pod palcami, pomimo swoich mniejszych 
od standardu rozmiarów, ale to zrozumiałe – musi zmieścić się pod ekra-
nem 10,5'', ponieważ pełni też funkcję ochraniacza ekranu. Całość pokryta 
jest alcantarą, teraz dodatkowo powlekaną substancją chroniącą materiał 
przed zanieczyszczeniem, co jest bardzo przyjemne w dotyku. Same kla-
wisze mają przyjemny skok i sprawiają bardzo dobre wrażenie – nie mam 
wątpliwości, czy nacisnąłem przycisk, czy nie. Touchpad jest niewielki, ale 
spełnia swoje zadanie, chociaż tylko jego dolna część jest klikalna – tutaj 
brakuje mi możliwości naciśnięcia go na całej powierzchni. Można za to 
włączyć funkcję tap-to-click, więc pojedyncze pacnięcie rejestrowane jest 
jako klik – znacie to z Maców.
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Od lat narzeka się na touchpady Windowsowe i nadal nie są one klasy Apple-
’owej, ale ten w tej klawiaturze sprawuje się na tyle dobrze, że kompletnie 
mnie nie irytuje i nie sądzę, aby zaczął w przyszłości. Precyzja jest więcej niż 
wystarczająca w codziennych zadaniach i być może gorzej będzie w narzę-
dziach wymagających większej precyzji, ale to komputer, który nie jest do 
ciężkich zadań przeznaczony, co nie oznacza, że ich nie potrafi wykonać.

Rodzinny iPad
Windows Hello to technologia zabezpieczająca Windows 10, w której 
zawarte są specyfikacje dla czytników linii papilarnych i kamer z rzutni-
kami podczerwieni. Pojawiła się wcześniej niż Face ID Apple’a i jest obecna 
w większości (jeśli nie wszystkich) produktach z rodziny Surface. To ozna-
cza, że nie muszę się logować za pomocą hasła lub odcisku palca – wystar-
czy, że kamera zobaczy moją twarz.

Windows 10, podobnie jak macOS, wspiera (od lat) konta dla wielu użyt-
kowników w ramach jednego komputera – zakładam, że to nie jest dla 
Was nowość. To oznacza, że jeśli ja podniosę Surface Go 2 i spojrzę na jego 
ekran, to komputer załaduje moje konto, a jeśli zrobi to moja żona, to 
zostanie zalogowana na swoje.

iPadOS nadal nie wspiera wielu kont dla użytkowników i tym samym taki 
iPad 10,2'' średnio dobrze nadaje się jako komputer kanapowy dla człon-
ków rodziny. Polityka Apple obecnie wymusza na użytkownikach koniecz-
ność kupienia wielu urządzeń, jeśli chcemy z nich korzystać w taki sposób, 
że każdy jest zalogowany do własnego maila, ma swoje bookmarki, swoje 
aplikacje, swoje konta, np. Instagramowe itd. Jest to kłopotliwe i to dlatego 
u nas każdy ma własnego iPada.

Surface Go 2 jest jednak pełnoprawnym komputerem z Windows 10 i kon-
tami użytkowników, pomimo jego małych rozmiarów, co oznacza, że można 
po prostu kupić jedno urządzenie do salonu, rzucić je na ławę i tylko od 
czasu do czasu podłączać do ładowania, aby nie zostawić kogoś na lodzie.

Szczerze mówiąc, nadal ciężko mi uwierzyć, że po 10 latach od debiutu 
iPada i iOS-a (dzisiaj nazwanego iPadOS), nadal nie ma tej funkcji, która jest 
podstawą systemów operacyjnych od dekad.
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Wbudowany stojak
Mój iPad służy głównie do konsumpcji treści oraz organizowania ich tak, aby 
móc rozpocząć dzień pracy przed klawiaturą MacBooka Pro lub NLEstation 
2020. Tak, można do niego podpiąć zewnętrzną klawiaturę i od niedawna 
nawet wspiera trackpady, ale sam iPadOS działa w taki sposób, który zupeł-
nie nie pasuje do tego, co na nim robię. Jako przykład, jak piszę newsa na 
jakiś temat, to muszę pobrać zdjęcia, zapisać je gdzieś za pomocą Share 
Sheet, otworzyć je w Affinity Photo i przygotować je tak, aby dobrze wyglą-
dały na stronie iMagazine. Czasami jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt zdjęć. 
iPadOS powoduje, że taka operacja zajmuje mi do 5 razy dłużej niż pod 
macOS. Windows 10 jednak umożliwia mi w zasadzie taki sam workflow 
– tak, software jest inny, ale generalnie cała operacja pozostaje bez zmian. 
Skoro iPada nie wykorzystuję ambitniej, bo jest to zbyt czasochłonne, to 
korzystam z gołego urządzenia. Mam w pogotowiu Smart Cover, który się 
magnetycznie doczepia do urządzenia i oferuje funkcję stojaka (tylko jeden 
kąt), dzięki czemu mogę postawić go np. na stole, aby obejrzeć wideo, ale 
przeważnie zakładam go tylko, jeśli zabieram iPada z domu.

Surface Go 2, podobnie jak Surface Pro i inne urządzenia w podobnym form 
factor, ma stojak wbudowany w swoją magnesową obudowę, co z kolei 
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oznacza, że gdy korzystam z niego do czytania RSS-ów, to mi nie przeszkadza, 
a gdy potrzebuję go gdzieś postawić, to nie muszę sięgać po akcesoria, tylko 
w sekundę wysuwam wbudowany stojak, ustawiam go pod takim kątem, jaki 
mnie interesuje (można go ustawić prawie płasko, np. do rysowania lub pra-
wie pionowo – zakres regulacji jest płynny) i kontynuuję to, co robię.

Tak, być może ten stojak powoduje, że urządze-
nie jest ciut grubsze, ale jest to kompromis, który 
akceptuję każdego dnia tygodnia, niezależnie od 
pogody. To rozwiązanie tak bardzo ułatwia życie, że 
naprawdę nie rozumiem, dlaczego każdy inny produ-
cent nie zdecydował się na nie. Być może to kwestia 
patentów… Niezależnie, ciężko mi wracać do iPada, 
w którym wiem, że go nie mam.

Wszechstronność
Pomimo że Surface Go 2, który do mnie dojechał, 
nie jest wyposażony w najmocniejszy dostępny CPU, 
który polecam gorąco każdemu, to na razie przyj-
muje wszystko, co mu rzucam pod nogi, z względną 
gracją. Tak, czasami się potknie i potrzebuje sekundy 
lub dwóch, aby odzyskać równowagę, ale jeśli to ma 
być urządzenie do internetu oraz pracy biurowej typu 
Word czy Excel, to zdaje egzamin. Gdybym chciał mieć 
rodzinny salonowy tablet, z którego korzysta każdy, 
kto ma akurat potrzebę, to ten CPU powinien w zupeł-
ności wystarczyć, ale jeśli ktoś chce na nim wykony-
wać większą liczbę zadań, to warto wtedy dopłacić do 
Core m3. Warto zresztą dopłacić ze względu na LTE, 
bo jeśli zamieracie się z nim przemieszczać, to jest to 
moim zdaniem obowiązkowa opcja.

Pomijając konfigurację procesora, Surface Go 2 można używać na wiele róż-
nych sposobów – na biurku z klawiaturą zewnętrzną lub specjalną, z touch-
padem lub za pomocą dotyku (czego nie polecam), z zewnętrzną myszką 
lub monitorem. Do tego celu też nie trzeba posiadać aż tylu akcesoriów jak 
w przypadku iPada, bo wspomniany stojak zdecydowanie ułatwia życie.
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Surface Pen

Windows 10 w połączeniu z Microsoft Pen wspiera na poziomie systemo-
wym wprowadzanie tekstu odręcznego, który jest w czasie rzeczywistym 
tłumaczony na język maszynowy. Otóż klawiatura ekranowa w Windows 
10 ma tryb, w którym po prostu pojawia się pusty prostokąt, gdzie możemy 
zacząć odręczne bazgroły, a te zostaną przetłumaczone na tekst. Bardzo 
przypomina to aplikację Nebo na iPada, z tą różnicą, że tutaj jest to zinte-
growane z Windowsami, więc wszędzie, gdzie działa klawiatura, możemy 
tekst wprowadzać odręcznie za pomocą piórka.

To wymaga chwili wprawy, aby poznać nie tylko skróty do łączenia lub 
rozdzielania słów, ale również do poznania pewnych zachowań. Całość 
nie jest idealna, ale cieszę się, że ktoś to w końcu oferuje, bo to bardzo 
ciekawy sposób na interakcję z tekstem, np. podczas robienia notatek 
na spotkaniu, które natychmiast możemy gdzieś wykorzystać jako tekst 
maszynowy. Dla kontrastu, iPadOS oferuje tę możliwość, ale wyłącznie 
w aplikacji, a nie na poziomie systemowym.

Jako tablet
Windows 10 w wersji tabletowej (przełącza się to w tym bocznym wysuwa-
nym ekranie z lewej strony pulpitu) nie jest tak dobry, jak iPadOS na iPadzie. 
Widać tutaj różnicę w koncepcji i sposobie podejścia Microsoftu i Apple, co 
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z kolei wynika ze zbyt wielu historycznych czynników, aby się w to zagłębiać. 
Nie zmienia to jednak faktu, że Windows 10 na Surface Go 2 lub nawet Sur-
face Pro 7 to „lepszy notebook, a gorszy tablet, podczas gdy iPad to lepszy 
tablet, a gorszy notebook”, nawet z najnowszą Magic Keyboard. To zdanie 
powtarzam przy każdej okazji, gdy w moje ręce wpada sprzęt z rodziny 
Surface i niewiele się w tej kwestii zmieniło w ostatnich latach. Microsoft 
powoli rozwija ten aspekt swojego systemu operacyjnego, podobnie jak 
Apple powoli rozwija iPadOS (pamiętacie, ile lat musieliśmy czekać na zwy-
kły i podstawowy app Files/Pliki). Sam Windows 10 sprawuje się nadzwyczaj 
dobrze, gdy korzystamy z dotyku do jego sterowania. Oczywiście, iOS/iPa-
dOS ma tutaj przewagę, bo jest stworzony dla dotyku od podstaw, ale kom-
promis, na jaki Microsoft poszedł, jest dla mnie akceptowalny i rozumiem, 
skąd się niektóre rzeczy biorą. Finalnie, gdy kończymy zabawę i zaczynamy 
się brać za pracę z klawiaturą i touchpadem, to Windows 10 wygrywa funk-
cjonalnością z iPadOS, nawet gdy ten ostatni wyposażono we wspomnianą 
Magic Keyboard. Mówię tutaj o moim sposobie pracy, czyli przeglądarka, 
edytory tekstu, edytory graficzne i parę innych narzędzi.

Chciałem jednak sprawdzić, jak nowy Surface Go 2 spisuje się w warunkach, 
gdy leży na ławie i każdy może go podnieść i z niego skorzystać…

Jak się okazuje, fakt, że Windows 10 wspiera konta dla 
wielu użytkowników, to spory bonus w takiej sytu-
acji. Wystarczy podnieść urządzenie i je wybudzić, 
a kamera wspierająca technologię Windows Hello roz-
pozna naszą twarz i zaloguje nas do właściwego konta. 
To automatycznie oznacza, że jak otworzę YouTu-
be’a w przeglądarce – szukałem aplikacji dla Windows 
10, ale jej nie znalazłem – to będę od razu zalogowany 
do swojego konta, co z kolei oznacza, że podpowiedzi 
sterowane algorytmem zaproponują mi kolejne filmy 
nt. VALORANT-a, piratów drogowych, budowy kiosków 
miejskich, największych morskich potworów oraz 
ostatnich partii Magnusa Carlsena w szachy. Nie, ja też 
nie wiem, skąd taka tematyka przewija się przez mój 
timeline, niezależnie, co oglądam, ale widocznie algo-
rytm wie coś, czego ja nie wiem.

Jak się okazuje, fakt, że Windows 
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YouTube w przeglądarce… „działa”, gdy korzystamy z myszki lub trackpada 
i klawiatury. Daleko mu do ideału, ale przyzwyczailiśmy się do jego designu 
i dziwnych zachowań i chyba nikt specjalnie na to nie narzeka. Ewidentnie 
jednak widać, że nikt w firmie nie korzysta z urządzeń Surface bez doczepio-
nej klawiatury, bo inaczej zorientowaliby się natychmiast, jak źle opracowali 
swój design pod dotyk. Aż ciekawy jestem, jak firma zareagowałaby na to. 
Powołaliby sztab kryzysowy? Natychmiast wprowadzili ulepszenia, na bieżąco, 
„w produkcji”, aby jak najszybciej poprawić UX? Spodziewam się, że by to po 
prostu olali, jak to robią od lat, bo skoro nie ma konkurencji, to kto by się tym 
przejmował? No nic, skoro nie mam wyboru, to korzystam z niego w takiej for-
mie, w jakiej mogę. Fakt, że jest kilka aplikacji trzecich w Microsoft Store, ale 
nie testowałem ich jeszcze – ich nazwy brzmią jak tani scam i mnie skutecznie 
odstraszyły przed instalacją. Z góry też przyznaję, że korzystam z Firefoksa, 
który sam w sobie nie jest najlepiej zoptymalizowany pod dotyk i wrażenia, 
w nowym Edge miałbym prawdopodobnie lepsze. Oglądać się jednak da, co 
potwierdza fakt, że widziałem film nieletnich piratów drogowych, którzy spo-
wodowali wypadek i czym prędzej uciekli z miejsca zdarzenia.

Moim drugim celem było zainstalowanie różnych prostych gier, które tak 
sobie cenię na iPadzie. Ostatnio wieczorami wróciłem do grania w Ticket 
to Ride i szybko odkryłem, że jest też dostępna w Microsoft Store. Zanim 
jednak podpiąłem kartę do swojego konta, to znalazłem Microsoft Solitaire 
Collection, już zainstalowanego, na testowym Surface Go 2. Wieczór zatem 
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skończyłem na graniu w Klondike’a, mojej ulubionej odmianie pasjansa, 
gdzie oczywiście z talii odkrywam po 3 karty, żeby nie ułatwiać sobie życia. 
Nostalgia wróciła do czasów Windowsa 3.0 i finalnie dopiero brak panowa-
nia nad opadającymi powiekami zmusił mnie do odłożenia Surface Go 2, 
przewrócenia się na drugi bok i zaśnięcia.

Podejrzewam, że dla zdecydowanej większości osób, które korzystają 
z tabletu do przeróżnej konsumpcji treści, iPad nadal pozostanie lepszym 
wyborem, bo iPadOS jest po prostu prostszy, bardziej responsywny i ma 
lepszy ekran. Surface Go 2 jednak potrafi więcej, gdy potrzebujemy coś 
więcej na nim zrobić, szczególnie po podłączeniu Signature Go Type Cover, 
z wbudowanym touchpadem. Dotyczy to w szczególności jakiejkolwiek 
pracy w narzędziach typu Microsoft Office czy nawet Google Docs. Ten 
ostatni jest szczególnie piękną katastrofą pod iOS-em.

Dla kogo i czy warto?
Mam mieszane uczucia, ponieważ mój drugi komputer to MacBook Pro, 
na który się zdecydowałem, bo 11” MacBook Air okazał się mieć finalnie za 
mały ekran dla moich potrzeb. Nie jest to więc komputer przeznaczony dla 
mnie, chociaż być może znalazłby miejsce jako trzeci. Microsoft ma jednak 
produkt, który zdecydowanie lepiej wypełnia moje potrzeby i jest nim nie-
znacznie większy, znacznie mocniejszy i zdecydowanie droższy Surface Pro 7.

Firma jednak promuje Surface Go 2 nie tylko jako drugi komputer dla 
rodziny, ale również jako komputer dla dzieci. Podejrzewam, że w tej funk-
cji spełniałby się zdecydowanie lepiej, szczególnie w naszych realiach, 
gdzie Windows jest bardziej przyjazny dla młodszych, ze względu na 
wymagania oprogramowania, np. w szkołach.

Sprzęt, jak zwykle, powinniśmy dobierać do naszych potrzeb, czyli w tym 
przypadku do oprogramowania, z którego będziemy korzystali. Jeśli szukacie 
taniego, bardzo dobrze wykonanego, tabletu, który potrafi się przekształcić 
w notebooka, to Surface Go 2 prawdopodobnie spełni większość Waszych 
oczekiwań. Potrafi w końcu uruchamiać nawet pełnego Photoshopa, jeśli go 
akurat potrzebujecie, ale pamiętajcie, że nie jest demonem prędkości, więc 
na niektóre bardziej wymagające operacje przyjdzie Wam chwilę poczekać.
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Na obecnym etapie liczę na to, żeby Microsoft bardziej dopracował to, jak 
wygląda i funkcjonuje tryb tabletowy, bo jest on używalny, ale daleki od 
ideału. Odstaje też od wrażeń z wykorzystywania Surface Go 2 jako note-
booka – trybu, w którym to urządzenie czuje się zdecydowanie lepiej.

Nie zmienia to wszystko faktu, że ciekawym pomysłem wydaje się zastoso-
wanie Surface Go 2 jako kanapowego i podręcznego komputera, po który 
sięgamy, aby coś szybkiego zrobić. Sprawdza się w tej roli u mnie i wyko-
rzystuję go również jako maszynę do pisania, w czym pomaga naprawdę 
dobra klawiatura Microsoftu. Zdecydowanie też wolałbym to urządzenie 
zamiast Chromebooka, chociażby z tego powodu, że nie ogranicza nas 
sztucznie w tym, co chcemy na nim zrobić – mamy w końcu na pokładzie 
„pełne” Windows 10 Home.

Na koniec podpowiem jeszcze coś w kwestii wyboru procesora. Jeśli bie-
rzecie go dla swoich pociech, to wolniejszy Pentium Gold prawdopodobnie 
będzie wystarczający, pod warunkiem, że nie będą one korzystały z jakie-
goś bardziej wymyślnego oprogramowania. Jeśli jednak bierzecie dla siebie, 
to myślę, że warto dołożyć do Core m3. Jeśli natomiast planujecie się sporo 
przemieszczać, to dopłatę do LTE uważam za obowiązkową.
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Wreszcie oferta kamer wspierających Apple HomeKit, w tym HomeKit 
Secure Video, zaczyna się powiększać. W tym także o rozwiązania 
stricte bezprzewodowe. Taki właśnie jest zestaw dwóch kamer 
EufyCam 2C. To genialne rozwiązanie pozwala mieć kamery w domu 
w pełni zintegrowane z ekosystemem Apple.

EufyCam 2 – monitoring 
w HomeKitowym wydaniu

EufyCam 2 – monitoring w HomeKitowym wydaniu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Eufy to nowa marka na naszym rynku, w której ofercie znajdziemy między 
innymi roboty odkurzające. Eufy jest częścią Anker Innovations, znanej 
między innymi z dobrej jakości zasilaczy do sprzętu Apple (sprzedawa-
nych na Zachodzie bezpośrednio w Apple Store). Teraz sprzęt od Eufy jest 
dostępny w Polsce, między innymi w Salonach Denon. Zestaw składa-
jący się z dwóch kamer i stacji bazowej to wydatek 1799 zł, każda kolejna 
kamera to 799 zł.

EufyCam 2 to system bezprzewodowych kamer bezpieczeństwa stworzo-
nych głównie z myślą o monitoringu zewnętrznym. Mowa o rozwiązaniu 
całkowicie bezprzewodowym. Do kamer nie potrzeba doprowadzać zasi-
lania. Akumulator jest w stanie wytrzymać do 365 dni, czyli pozwala na 
cały rok pracy. Kamery są odporne wedle standardu IP67 i zgodne z Apple 
HomeKit, a także asystentem Google i Amazon Aleksa.

Zestaw składa się ze stacji bazowej, którą musimy podłączyć przewodem 
Ethernet bezpośrednio do naszego routera, dwóch kamer oraz dwóch 
wariantów mocowań. W kamerach znajdziemy miejsce na gwint mocowa-
nia statywu, więc możemy też skorzystać z innych rozwiązań w zależności 
od naszych potrzeb.
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Kamery oferują rozdzielczość Full HD i niezły tryb 
nocny. Mają też wbudowany sensor ruchu. Jak to jest 
możliwe, że wytrzymują do roku na jednym ładowa-
niu? To ze względu na fakt, że nie nagrywają non stop. 
Nagrania rozpoczynają się dopiero w momencie wykry-
cia ruchu. Rzeczywisty czas działania kamer będzie się 
różnił od intensywności działania oraz skróci się także 
ze względu na podpięcie pod HomeKit (chociażby ze 
względu na konieczność robienia stopklatek do aplika-
cji Home). Wciąż jest to jednak przynajmniej kilka mie-
sięcy działania. A zdecydowanie jest to częściej jedyna 
opcja bez ciągnięcia przewodów i skomplikowanych 
operacji na budynku. Te kamery każdy raczej zainstaluje 
sam bez większych problemów. 

Konfiguracja systemu przebiega błyskawicznie i jest 
prosta. Choć w języku angielskim, podobnie jak sama 
aplikacja Eufy Security. W aplikacji włączymy też 
współpracę z HomeKit. Co ważne, w chwili pisania tej 
recenzji funkcja HomeKit Secure Video nie była jeszcze 
aktywna, jest dopiero wdrażana i powinna pojawić się 
na dniach. Działa jednak współpraca z samym HomeKi-
tem. HSV pozwoli na przechowywanie nagrań w iCloud 
w zaszyfrowanej formie. Będą to nagrania zdarzeń 
z ostatnich 10 dni. W tej chwili Eufy pozwala na zapisy-
wanie zdarzeń w pamięci stacji bazowej.

Aplikacja daje sporo możliwości personalizacji powia-
domień, umożliwia komunikację dwukierunkową. 
Można zarządzać czułością sensora ruchu czy nawet 
określać pola aktywności, tak aby nie byli łapani 
sąsiedzi po drugiej stronie ulicy etc. Natomiast to, 
co jest najfajniejsze z punktu widzenia użytkownika 
sprzętu Apple i aktywnego użytkownika HomeKit, to 
bezpośrednia integracja właśnie z tym rozwiązaniem. 
Wchodząc w aplikację Dom (Home App), mamy pod-
gląd na kamery. Możemy też wywołać podgląd na 
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kamery za pomocą Siri, a także tworzyć automatyzacje na bazie czujnika 
ruchu w kamerach. Co ważne, powiadomienia z kamery mogą pojawiać 
się tylko wtedy, gdy nie ma nas w domu czy nie ma każdego z „iPhone’o-
wych” domowników. 

Eufy Cam 2 to pierwsze kamery w mojej karierze zintegrowane z HomeKi-
tem i dla mnie jest to game changer. Po pierwsze, nie musiałem instalować 
żadnej dodatkowej aplikacji żonie, logować się tam, instruować z obsługi. 
Po prostu uruchomiła aplikację Home i już ma podgląd na kamery. Po 
drugie, właśnie dlatego, że jest to rozwiązanie natywne, nie muszę sięgać 
po kolejną aplikację – mam to w tym samym miejscu, gdzie wszystkie inne 
domowe sprzęty – rolety, światła, ekspres do kawy itd. To zachęca mnie 
oczywiście do dalszej rozbudowy inteligentnego domu.

Eufy Cam 2 jest finalnie nie tak drogim, dogodnym rozwiązaniem do 
podglądu tego, co dzieje się na zewnątrz. Mamy tu możliwość rejestracji 
newralgicznych zdarzeń. Jest to idealny sprzęt do domowych zastosowań. 
Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się na ich podjeździe, w ogrodzie 
i w dodatku cenią sobie wygodę.
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Za zakupem flagowca przemawia coraz mniej argumentów, wszak 
możliwości, jakie dają użytkownikowi, nie zawsze usprawiedliwiają 
cenę. Chińskie Oppo bardzo dobrze radzi sobie na średniej półce: po 
udanym i zapadającym w pamięć Reno2 przyszła pora na jego nowszą, 
a przy tym znacznie lepszą, wersję.

Oppo Reno3 Pro 
– klasa średnia z klasąPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Oppo Reno3 Pro – klasa średnia z klasą  |  Paweł Hać
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Oppo Reno3 Pro ma wzornictwo, które abso-
lutnie nie zapada w pamięć. Mam wrażenie, 
że wszystkie chińskie smartfony z Androidem 
wyglądają podobnie: wielki ekran o kinowych 
proporcjach, oczko kamery w narożniku lub 
w formie łezki, aluminiowa ramka i szklany, 
zbierający odciski palców tył z przynajmniej 
trzema obiektywami. Reno3 Pro właśnie tak 
wygląda, tyle że ma aż cztery kamery z tyłu. 
Nie oznacza to oczywiście, że jest brzydki 
– wręcz przeciwnie, to bardzo zgrabny tele-
fon, jestem pod wrażeniem tego, jak jest 
poręczny, pomimo ogromnego wyświetlacza. 

W czarnej wersji, którą testowałem, nie ma 
tyle polotu, co w niebieskiej, mającej wyraźny 
gradient rozciągnięty na całej obudowie. Smu-
kły wygląd uzyskano dzięki zaokrąglonym 
z obu stron taflom szkła, pozwalającym tym 
samym na bardzo mocne zwężenie ramki. 
Zabieg ten spowodował jednak, że smartfon 
niepewnie leży w dłoni, sprawia wrażenie, 
jakby w każdej chwili miał się z niej wyśli-
zgnąć. Sytuację ratuje nieco dołączone do 
zestawu silikonowe etui, ale nie po to kupuję 
ładną rzecz, by ją chować do brzydkiego 
pokrowca. Fabrycznie na wyświetlacz nakle-
jone jest szkło ochronne i to akurat bardzo 
się mi podoba, sam nie jestem w stanie zrobić 
tego dokładniej. Krawędź telefonu jest kłopo-
tliwa z jeszcze jednego powodu: szkło i ramka 
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nie są dobrze spasowane, czuć wyraźnie ostry, nieprzyjemny brzeg, rzuca-
jący cień na odbiór całości. Górna i dolna krawędź telefonu jest już znacznie 
grubsza, na górze mamy tylko jeden z mikrofonów. W testowanym przeze 
mnie w ubiegłym roku Reno2 umieszczono tam wysuwany aparat przedni, 
jednak teraz jest on po prostu w otworze w ekranie – to mniej nowator-
skie, za to sprawdzone rozwiązanie (choć nie spotkałem się z opiniami, by 
mechanizm z Reno2 był kłopotliwy). Na dole jest drugi mikrofon, a oprócz 
tego mamy tam port USB-C oraz gniazdo karty nanoSIM i głośnik.

Gdy testowałem Reno2, bardzo spodobała mi się nakładka na system 
Oppo. ColorOS 7, czyli jej najnowsza wersja, nie tylko nie jest agresywna, 
ale i wprowadza kilka przydatnych elementów, w tym doskonałą obsługę 
gestami. Są skopiowane z iOS-a, ale to akurat dobrze, bo Apple bardzo 
sensownie je zaprojektowało. To najlepsza, ale nie jedyna funkcja, która 
znacznie ułatwia używanie telefonu. Podobnie jak w poprzedniku, mamy 
szufladę na aplikacje, która jest dostępna z każdego miejsca systemu. 
Można tam wrzucić skróty do aplikacji oraz funkcji; szczególnie często 
korzystam w ten sposób z YouTube’a, którego przeciągam do wyświetla-
nia na dzielonym z przeglądarką ekranie. Reno3 Pro ma też wybudzanie 
ekranu przez podniesienie telefonu, wykorzystuje również czujnik zbliże-
niowy do odbierania połączeń (choć nigdy nie przepadałem za tą funkcją, 
to tu działa nieźle). System oferuje kilka przydatnych skrótów wywoływa-
nych gestami, w tym zrzut ekranu czy dzielenie go, ponadto na zablokowa-
nym ekranie można narysować wzór włączający przypisaną aplikację.

Reno3 Pro obsługuje Always-On Display, ten jest przydatny nie tylko dla-
tego, że pokazuje godzinę czy ikony powiadomień, ale również z powodu 
wbudowanego w ekran skanera linii papilarnych. Wyświetla po prostu, 
gdzie przyłożyć palec – niby drobiazg, ale przyspiesza odblokowanie, jeśli 
nie podnosimy telefonu, a leży on na stole (można też stuknąć w wyświe-
tlacz, by się włączył, ale to trochę wolniejsze). Skaner działa niezbyt szybko, 
ale jest dokładny, Oppo go zauważalnie poprawiło względem poprzed-
niego modelu. Odblokowanie w ten sposób zajmuje około sekundę, co 
jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na to, że jest on wbudowany 
w ekran. Można też odblokować telefon, pozwalając mu „zeskanować” 
twarz, ale to zabezpieczenie bazuje tylko na obrazie z przedniej kamery, 
nie sposób więc uznać je za bezpieczne. Oppo nie przeładowało smartfona 
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swoim oprogramowaniem, choć niektóre appki dublują się funkcjami 
z tymi od Google (są to tylko mail i zdjęcia). Na pochwałę zasługuje aplika-
cja aparatu, jest bardzo intuicyjna, pomimo mnogości funkcji (które omó-
wię w kolejnych akapitach).

Telefony ze średniej półki dawno przestały być powolnymi i zacinającymi 
się urządzeniami. Reno3 Pro wypada chyba najlepiej w tej cenie ze smart-
fonów, z których korzystałem. Snapdragon 765G i 12 GB pamięci RAM to aż 
nadto do codziennego korzystania z maila, przeglądarki, menadżera plików 
i edycji zdjęć, przyzwoicie sprawdza się też w grach. Ogromna pamięć RAM 
pozwala działać aplikacjom w tle bardzo długo, nawet po kilka dni, jeśli 
korzystamy z nieprzesadnie wielkiej puli programów. Dodatkowo mamy 
256 GB pamięci wbudowanej, choć bez możliwości rozszerzania jej kar-
tami microSD. To pewne ograniczenie, choć przy tak dużej przestrzeni nie 
każdy je odczuje. Dużo bardziej boli brak dual SIM, choćby w postaci eSIM 
jako drugiej karty. Dwie karty można zazwyczaj włożyć nawet do sporo 
tańszych telefonów, dziwi mnie trochę, że Oppo się tu na to nie zdecydo-
wało. Postanowiło natomiast pozbyć się wysuwanego przedniego aparatu 
i zamiast tego umieścić go w otworze w ekranie. Przez to telefon stracił 
swoją unikalną cechę i pełny wyświetlacz, choć kamera została w niego 
bardzo dobrze wkomponowana – otwór na nią jest niewielki, przez co 
szybko przestaje zwracać na siebie uwagę. 

Ekran jest natomiast znacznie lepszy od tego, który był stosowany 
w Reno2. Nadal jest duży, ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość 2400 × 1080 
pikseli (a więc proporcje 20:9 i 402 ppi), wykonano go w technologii AMO-
LED, przez co ma doskonałą czerń i kontrast. Bardzo dobrze odwzorowuje 
kolory, na domyślnym profilu kolorów („Żywy”) nie sposób dostrzec sztucz-
nego ocieplania barw. Jasność mogłaby być jednak większa, w mocnym 
słońcu ciemne aplikacje i dokumenty stają się dość słabo czytelne. Niewąt-
pliwą zaletą jest natomiast częstotliwość odświeżania, równa 90 Hz. Można 
ją wymusić, podobnie jak standardową, o wartości 60 Hz, dostępny jest też 
tryb automatyczny, który dostosowuje ją do aktualnego użycia telefonu. 

Skaner (palca) działa niezbyt szybko, ale jest dokładny.
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W przypadku wymuszenia 90 Hz czas pracy na baterii jest odczuwalnie 
krótszy, realnie są to około 2 godziny czuwania podczas dwudniowej eks-
ploatacji (od 7 rano pierwszego dnia do północy drugiego dnia). Uznałem, 
że to niewielka cena za zauważalnie płynniejszy, a wręcz naturalniejszy 
interfejs. Bateria telefonu jest zresztą niezła, wystarczała mi zawsze na dwa 
dni pracy, ponadto błyskawicznie się ładuje. Reno3 Pro obsługuje ładowa-
nie w standardzie VOOC 4.0, za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki 
o mocy 30 W uzupełnienie baterii od 5% do 100% trwa około 50 minut. 
To świetny wynik, który pozwala używać smartfona bardzo intensywnie 
w ciągu dnia, jeśli tylko znajdziemy chwilę, by podpiąć go do zasilania. 
Niestety, telefon nie obsługuje ładowania indukcyjnego – szkoda, choć na 
średniej półce to wciąż nie jest standard.

Wiele obiektywów niekoniecznie oznacza dobry aparat, ale w Reno3 Pro 
efekty przeszły moje oczekiwania. Urządzenie ma cztery obiektywy z tyłu 
i jeden z przodu. Ten przedni to standardowy aparat o dość wąskim kącie 
i rozdzielczości matrycy aż 32 Mpx. Ma nawet tryb portretowy, pomimo 
tego, że nie jest wspomagany drugim szkłem ani projektorem podczer-
wieni. Może też robić panoramy i nagrywać wideo w 1080p. Dużo ciekawiej 
jest z tyłu: główny obiektyw ma matrycę o rozdzielczości 48 Mpx, f/1.7 
i optyczną stabilizację obrazu. Kolejny to teleobiektyw z matrycą 8 Mpx 
i f/2.4, następnie mamy szeroki kąt (115 stopni, f/2.2, 8 Mpx) oraz obiektyw 
monochromatyczny (f/2.4, 2 Mpx), służący do określania głębi oraz uzu-
pełniania detali w zdjęciach wykonywanych w słabym świetle. Aplikacja 
aparatu pozwala przełączać się pomiędzy obiektywami za pomocą suwaka 
zbliżenia, gdzie największym oddaleniem jest szeroki kąt, a największym 
zbliżeniem cyfrowy, 20-krotny zoom. Oczywiście można wybrać obraz 
1:1 z danego obiektywu, a także przechodzić pomiędzy nimi płynnie. 
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W aparacie mamy trzy podstawowe tryby pracy: zdjęcie (czyli zautomaty-
zowany, uniwersalny tryb), portret (rozmywający tło) oraz Ultra Night (do 
wykonywania zdjęć przy słabym świetle). Oprócz tego możemy nagrywać 
wideo bądź włączyć dodatkowe tryby, w tym panoramę oraz ekspercki, 
pozwalający samodzielnie ustawić suwakiem ostrość, balans bieli, ISO, czas 
naświetlania i kompensację ekspozycji. Zdjęcia wykonywane w podsta-
wowym trybie są pełne detali, wyglądają doskonale, zarówno na ekranie 
smartfona, jak i na większym wyświetlaczu. Widać jednak, że kolory są 
trochę bardziej żywe niż w rzeczywistości. Zaskoczyło mnie również to, że 
w tak rozbudowanej aplikacji aparatu nie znalazła się opcja robienia zdjęć 
w formacie RAW. Bardzo dobre wrażenie robi tryb Ultra Night, który nawet 
w bardzo ciemnych pomieszczeniach pozwala zrobić całkiem szczegółowe 
zdjęcie, i to o właściwych kolorach. Zaskoczyło mnie to, jak ostre i mało 
zaszumione są zdjęcia z ręki. W trybie statywu uzyskuje się jeszcze lepsze 
efekty, aczkolwiek telefon musi być ustawiony stabilnie, a fotografowany 
obiekt nie może się ruszać, bo robienie pojedynczego zdjęcia trwa nawet 
kilkadziesiąt sekund. Reno3 Pro dobrze wypada również jako kamera: 
nagrywa wideo w jakości 1080p i 60 FPS bądź w 4K i 30 FPS (dostępna jest 
też jakość 720p). Podczas nagrywania da się uruchomić tryb portretowy, 
a więc też symulować niską głębię ostrości. Optyczna stabilizacja obrazu 
działa bardzo dobrze, choć w trybie ultra wycina znaczną część kadru, 
zarówno podczas korzystania z obiektywu głównego, jak i ultraszerokokąt-
nego, stabilizacja jest więc wspomagana cyfrowo.

Używając na co dzień Reno3 Pro, można zapomnieć, że smartfon to nie 
najwyższa, a średnia półka cenowa. Jest bardzo szybki, działa niezawodnie 
– nie udało się mi go w żaden sposób spowolnić. Waży tylko 171 g, jak na 
tak duże urządzenie to niewiele. Brakuje mi trochę jakiejkolwiek odpor-
ności na wodę, zwłaszcza teraz, gdy powrót do domu wiąże się z dezyn-
fekcją rąk i telefonu. Niestety niezbyt dobrze wypada też wibracja, która 
jest głośna, twarda i kojarzy się z najtańszymi telefonami. Dobrze wypada 

Bateria telefonu jest zresztą niezła, wystarczała mi zawsze na 

dwa dni pracy, ponadto błyskawicznie się ładuje.
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natomiast dźwięk i to z dwóch powodów. Dołączone do telefonu słuchawki 
nie dość, że brzmią dobrze, to są też wygodne. Mają co prawda kształt 
niemal taki, jak EarPodsy, ale to dobry wzór do naśladowania (albo wręcz 
kopiowania). Podłączane są przez USB-C, bo Reno3 Pro nie ma minijacka. 
Drugim powodem są głośniki stereo: jeden z nich znajduje się na dolnej 
krawędzi urządzenia, drugi natomiast to głośnik rozmów nad ekranem. 
Brzmią czysto i głośno, są na tyle dobre, że do oglądania Netfliksa nie 
potrzebowałem słuchawek.

Jeszcze kilka lat temu półka średnia kończyła się na kwocie 2000 PLN. 
Teraz nawet za 3000 PLN nie sposób kupić flagowego telefonu, ale spe-
cyfikacja tych ze średniej półki również nie wygląda tak, jak wcześniej. 
Reno3 Pro doskonale to potwierdza: to wydajny i elegancki telefon 
z bardzo dobrym aparatem, zdecydowanie warty swojej ceny. Oppo 
postawiło na ewolucję i szlifowanie poprzedniego modelu, co wyszło mu 
zdecydowanie na plus.

Oppo      
Reno3 Pro 

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

 Plusy:
• świetny stosunek jakości do ceny
• bardzo dobry wyświetlacz
• 12 GB pamięci RAM

 Minusy:
• brak ładowania indukcyjnego
• ostre krawędzie obudowy

Cena: około 2600 PLN

SPRZĘT 113



W niewielkim mieszkaniu czy biurze pojedynczy router jest w stanie 
zapewnić dobry internet bezprzewodowy wszędzie. Aby rozszerzyć 
jego zasięg, można skorzystać z repeaterów lub powerline'ów, jednak 
nie zawsze takie rozwiązanie się sprawdza. Można też zrobić Wi-Fi 
mesh, czyli jedną sieć rozciągniętą na cały dom.

TP-Link Deco X60 AX3000 
– cały dom w jednej sieciPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

TP-Link Deco X60 AX3000 – cały dom w jednej sieci  |  Paweł Hać
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Wi-Fi mesh do domów trafiło stosunkowo 
niedawno, rozwiązanie tego typu stosowane 
jest za to powszechnie w biurach, gdzie 
wiele access pointów tworzy sieć mającą 
ten sam SSID, a także zapewniającą płynne 
przełączanie podłączonych urządzeń 
pomiędzy punktami tak, by nie zrywało 
połączenia. Choć teoretycznie można zbu-
dować podobne rozwiązanie samodzielnie, 
za pomocą odpowiednio skonfigurowanych 
routerów i repeaterów, to przełączanie 
pomiędzy punktami dostępu nie jest tak 
płynne. Domowy system Wi-Fi mesh od TP-
-Link, czyli Deco X60, nie dość, że zapewnia 
szybkie połączenie z siecią, to ponadto jest 
po prostu bezobsługowy. W zestawie dosta-
jemy trzy identyczne jednostki, będące 
punktami dostępowymi, trzy zasilacze oraz 
jeden kabel Ethernet. Jednostka ma dwa 
porty Ethernet i gniazdo zasilania, a stan 
pracy urządzenia sygnalizowany jest za 
pomocą kolorowej, dobrze widocznej diody. 
Obudowa jest bardzo estetyczna i minima-
listyczna, zrobiono ją z białego, matowego 
plastiku dobrej jakości. Na spodzie mamy 
gumowe nóżki oraz kratkę wentylacyjną, na 
górze wzdłuż krawędzi również znajduje się 
szczelina pozwalająca na cyrkulację powie-
trza. To wszystko – jednostki Deco X60 
nie mają licznych portów ani gniazd USB, 
dlategom gdy korzystamy z wielu urządzeń 
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podłączonych do sieci przewodowo bądź podpinamy do routera nośnik 
pamięci lub drukarkę, niezbędne będzie posiłkowanie się dodatkowym 
urządzeniem. Tak zrobiłem u siebie, gdzie do głównego routera mojego 
dostawcy internetu podłączyłem jedno Deco X60 oraz router Archer 
C5400X, który służy do obsługi wszystkich urządzeń przewodowych 
w salonie (natomiast ma na stałe wyłączone Wi-Fi). To była bardzo dobra 
decyzja, bo wreszcie stabilną sieć mam w całym mieszkaniu.

TP-Link lubuje się w wydawaniu nowych aplikacji do każdej rodziny 
produktów z osobna. Z tego też powodu do używanych już przeze mnie 
Tether (do głównego routera) i Tapo (do kamer) dołączyła Deco, przezna-
czona oczywiście dla systemu Wi-Fi mesh. Jest niezbędna do skonfigu-
rowania systemu, jednak przed uruchomieniem jej wyłączyłem modem 
i podpiąłem do niego jeden z punktów dostępowych Deco. Następnie 
uruchomiłem modem, odczekałem, aż połączy się z internetem, a gdy to 
się stało, włączyłem aplikację na smartfonie. Wystarczyło wybranie sta-
tycznego bądź dynamicznego przypisywania IP, a następnie ustawienie 
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domyślnego bądź własnego adresu MAC. Ostatnim krokiem było 
podanie nazwy i hasła nowej sieci Wi-Fi, którą tworzy Deco. Żadnego 
ustawiania częstotliwości, typu szyfrowania i tym podobnych rzeczy 
– domyślnie sieć jest dwuzakresowa i ma szyfrowanie WPA2. W aplika-
cji pojawiają się natychmiast wszystkie połączone z siecią urządzenia, 
do każdego z nich można przypisać własną nazwę oraz je ewentualnie 
zablokować. Aplikacja wysyła powiadomienie o każdym nowym urządze-
niu, które się loguje, co na początku trochę męczy, ale później pozwala 
uniknąć sytuacji, w której ktoś nadużywa naszej gościnności. Możliwe 
jest również przypisanie urządzenia do konkretnego access pointu, 
a także wyłączenie przełączania pomiędzy nimi (przydatne szczególnie 

w stacjonarnych sprzętach, znajdujących się pomię-
dzy dwoma access pointami). Wszystko to jest 
niezmiernie proste i wygodne – interfejs aplikacji 
zaprojektowano znakomicie. Program umożliwia 
też stworzenie kilku osobnych sieci Deco, gdy na 
przykład korzystamy z nich w różnych budynkach, 
ma ponadto wbudowany tester prędkości sieci. 

Interfejs aplikacji zaprojek-

towano znakomicie.
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Dodatkowo z aplikacji można podejrzeć raporty logowania do sieci urzą-
dzeń, a także stworzyć ich czarną listę. Na access pointach nie ma przy-
cisków WPS, funkcję wywołuje się w aplikacji. Ponadto program oferuje 
konfiguracje NAT, QoS oraz kontrolę rodzicielską, ale są dostępne tylko 
podczas pracy w trybie routera, ale już nie punktu dostępowego.

Prostota Deco na co dzień jest wręcz zbawienna – aby sprawdzić, co 
dzieje się z siecią, uruchamiam aplikację i wszystkie dane mam pod ręką. 
Gdy jednak nie mam pod ręką smartfona, nie mogę nic zrobić, bo Deco 
nie ma interfejsu przeglądarkowego. Uproszczenia w aplikacji mają też 
pewne wady, a podstawową z nich jest brak listy wszystkich dodanych 
access pointów. Proces rozbudowy sieci jest banalny, bo wystarczy 
podłączyć do zasilania access point w takim miejscu, by był w zasięgu 
przynajmniej jednego, już aktywnego. Dioda sygnalizuje, że się połą-

czył już po około minucie. To ostatni krok – sieć po prostu działa. Gdy 
jednak mamy bardzo rozbudowaną sieć, kontrola z aplikacji może być 
uciążliwa. Deco X60 w moim mieszkaniu sprawdziło się doskonale, i to 
pomimo ustawienia access pointów stosunkowo daleko od siebie, na 
dodatek oddzielonych ścianami. System obsługuje Wi-Fi 6, więc jeśli dys-
ponujemy kompatybilnymi urządzeniami, możemy osiągnąć prędkość 
transmisji równą nawet 2402 Mb/s na 5 GHz oraz 574 Mb/s na 2,4 GHz. 
Wspierane jest też OFDMA oraz MU-MIMO. W każdym pomieszczeniu 
mieszkania uzyskałem dokładnie taki sam wynik pomiaru prędkości: 
300 Mb/s pobierania i 50 Mb/s wysyłania (czyli dokładnie tyle, ile mam 
w umowie z dostawcą internetu). Udawało się mi już uzyskać pełną pręd-
kość na pojedynczym routerze, ale nigdy nie była ona równa w każdym 
miejscu. Przełączanie się pomiędzy access pointami jest płynne i nie-
zauważalne, co odczułem natychmiast, rozmawiając przez FaceTime, 

Proces rozbudowy sieci jest banalny, bo wystarczy podłączyć 

do zasilania access point.
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chodząc po całym mieszkaniu. Ani na chwilę mój telefon nie przełączył 
się na LTE, bo stracił zasięg. Osoby korzystające z Wi-Fi Callingu również 
mogą zauważyć znaczną poprawę komfortu rozmów.

Myślałem, że sieć w moim mieszkaniu działa dobrze, jednak dopiero 
Deco X60 uświadomił mnie, że nie potrzebowałem jeszcze lepszego 
routera. Wi-Fi mesh rozwiązuje problemy większości osób skarżących się 
na zawodną sieć domową – dobry zasięg i stabilna prędkość wszędzie 
prawdopodobnie spełnią ich potrzeby. Owszem, system jest prosty i nie 
pozwala na zaawansowaną konfigurację, ale to też jego zaleta. Nie stawia 
dodatkowej bariery przed użytkownikiem, który chce po prostu wyjąć 
urządzenia z pudełka, poświęcić 10 minut na ich konfigurację, by następ-
nie zapomnieć o nich na długo.

TP-Link Deco    
X60 AX3000    

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

 Plusy:
• bardzo prosta konfiguracja i rozbu-

dowa sieci
• wysoka prędkość transferu danych
• estetyczne i niewielkie obudowy

 Minusy:
• niewielka liczba portów Ethernet

Cena: około 1900 PLN
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Zawsze miałem wątpliwości co do bezprzewodowych myszek 
do grania, ze względu na fakt, że jakikolwiek lag podczas grania 
w FPS-a będzie oznaczał, że to przeciwnik ma przewagę, a to istotne, 
kiedy liczą się dosłownie dziesiątki milisekund. Okazuje się jednak, 
że Logitech wie, co robi, a ich technologia Lightspeed powoduje, że 
jesteśmy wolni od przewodów, ale również od lagowania.

Logitech G604WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech G604  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Specyfikacja
W pudełku G604 dostajemy myszkę, odbiornik Lightspeed, który należy 
podłączyć do wolnego portu USB-A w komputerze, przedłużacz do tego 
odbiornika oraz baterię.

Sama myszka pracuje w trybie Lightspeed do 240 godzin. Można zatem 
grać non stop przez 10 dni, bez snu, bez jedzenia, bez toalety i bez 
rock'n'rolla. Taki maraton zapewne skończyłby się zgonem, więc real-
nie wystarczy na miesiąc, jeśli gracie po 8 godzin dziennie. Jeśli jednak 
będziecie korzystali z Bluetooth, np. z drugim urządzeniem, to czas 
pracy wzrasta do 5,5 miesiąca (przy „normalnym użytkowaniu”).

G604 wykorzystuje czujnik HERO 16K i oferuje czułość od 100 do 16000 
dpi. Polling wynosi 1000 Hz w trybie Lightspeed i od 88 Hz do 133 Hz 
w trybie Bluetooth. Sama myszka ma 130 mm wysokości, 80 mm szero-
kości i 45 mm głębokości, co w praktyce oznacza, że jest to średnio-duża 
myszka. Nie gigantyczna, nie mała… Dla mnie w sam raz. Waży 135 g, co 
oznacza, że jest o 30 g cięższa od mojej obecnej gamingowej myszki. To 
wartość wyraźnie zauważalna dla mnie, a to oznacza, że potrzebowałem 
paru dni, aby się do tego przyzwyczaić.
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Lightspeed wspierany jest pod macOS, ChromeOS, Android 3.2 lub now-
szy oraz pod Windows 7 lub nowszy. Wymaga też zainstalowania aplika-
cji G Hub.

Kółko
Ciekawostką, którą zapewne znają użytkownicy innych myszek Logite-
cha, jest to, że kółko ma dwa tryby pracy – normalny, gdzie każdy obrót 
potwierdzony jest wyczuwalnym skokiem z oporem oraz wolny, gdzie 
możemy „machnąć” palcem, a kółko będzie się kręciło bez żadnego 
oporu. Ten drugi tryb szczególnie sprawdza się podczas przewijania 
długich stron internetowych czy dokumentów. Samo kółko można też 
naciskać w lewo lub prawo, co przyda się osobom, które potrzebują tego 
typu poziomego przewijania. Nie można jednak przytrzymać kółka np. 
naciśniętego w prawo, aby przewijać ciągle – każde naciśnięcie przesuwa 
nas o określoną liczbę pikseli i to akurat nie przypadło mi do gustu. 
Opór stawiany przez kółko w trybie normalnym jest też dla mnie zbyt 
duży i wymaga niepotrzebnego wysiłku palca – preferuję luźniejsze 
zestrojenie tego elementu.
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Lightspeed i G Hub
Aby prawidłowo wykorzystać technologię Lightspeed, należy do kompu-
tera włożyć przedłużacz, do którego wkładamy dongle i całość umieścić 
jak najbliżej myszki, najlepiej w odległości nie większej niż 20 cm. Sam 
przedłużacz ma taki płaski kształt na dongle, więc układa się płasko na 
biurku i nie przemieszcza się niepotrzebnie. W moim przypadku w jego 
pobliżu stał router Wi-Fi i inne rzeczy, które potencjalnie mogły zakłócać 
jego pracę, ale nic takiego się nie zdarzyło – podczas całego testu nie 
miałem ani jednej czkawki wskaźnika. Zachowywał się wzorowo.

Software Logitecha, dostępny na Windows i macOS, nie jest specjalnie 
prosty w użyciu, ale dosyć szybko połapałem się, o co w nim chodzi. 
To tutaj konfigurujemy, jak zachowują się wszystkie przyciski w myszce 
i jakie mają mieć funkcje, zależnie od aplikacji lub gry, którą uruchomi-
liśmy. Z tym ostatnim miałem problem w najnowszej grze Valorant, ale 
mogłaby być to moja wina.

Przycisków do konfiguracji mamy aż 11 i możemy pod nie zapisać poje-
dyncze funkcje lub nawet makra, zależnie od potrzeb. Potem wystarczy 
przypisać daną konfigurację do wybranej aplikacji i dzięki temu możemy 
sobie ułatwić życie. W moim przypadku, do grania, mam standardowo 
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przypisane skakanie oraz push-to-talk pod 
dwa przyciski pod kciukiem, a do przegląda-
nia internetu zawsze dodaję funkcję Back/
Forward, która również pozwala się cofać 
w hierarchii Findera pod macOS.

Tył myszy zawiera schowek na baterię i tam 
też mieści się dongle, aby trudniej było go 
zgubić podczas transportu (chwilę zajęło mi 
jego znalezienie – jest zaskakująco mały!). 
Lubię takie smaczki.

G604 kosztuje oficjalnie 439 zł i uważam to 
za sprawiedliwą cenę, w zamian za to, co 
otrzymujemy. Nie jest to mysz dla mnie, ze 
względu na jej rozmiar i sam wybrałbym 
starszy model G703 lub PRO, w tej samej 
cenie, również wyposażone w Lightspeed 
(mają mniej funkcji i przycisków, ale ich 
design lepiej pasuje do moich przyzwycza-
jeń). Dobór myszki to zresztą bardzo indywi-
dualna sprawa i fakt, że nie odpowiada mi 
kształt G604, nie oznacza, że jest coś z nią 
nie tak – wręcz przeciwnie! Po prostu moja 
dłoń preferuje ciut mniejsze i lżejsze myszki, 
tak samo, jak inni mogą woleć właśnie taką 
konstrukcję.

Logitech mnie jednak przekonał – jeśli szu-
kacie bezprzewodowej myszki do grania, to 
albo Lightspeed, albo pozostańcie przy kablu.
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Od niedawna zastanawiam się nad zmianą klawiaturą do mojego 
iMaca. Od lat używam Magic Keyboard od Apple i właściwie nie mam 
jej wiele do zarzucenia, jednak przede wszystkim brakuje mi w niej 
podświetlenia klawiszy i naprawdę dziwi mnie to, że jeszcze taki 
model się nie pojawił. Dlatego trzeba szukać u innych producentów.

Logitech MX KeysJAN URBANOWICZ
@yasiek_

Logitech MX Keys |  Jan Urbanowicz
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Wojtek zapewne zaraz krzyknie, że „mechaniczną, bierz mechaniczną!”, 
ale, szczerze mówiąc, lubię swoje nerki i jeszcze nie chcę się ich 
pozbywać. Pomyślałem więc, że skorzystam z przywileju bycia częścią 
iMagazine i poproszę o testy klawiatury, która przykuła moją uwagę, 
a mianowicie Logitech MX. To klawiatura, która jest naturalnym dopeł-
nieniem myszy MX Master 3 – ponoć jednej z najlepszych „szczurów” na 
rynku, bliskiej ideałowi. Moją naturalną myślą było to, że w takim razie 
klawiatura MX może również być bardzo dobra.

Najważniejsze cechy tego modelu to między innymi oczywiście pod-
świetlane klawisze. Na tym zależy mi bardzo. Co prawda przez więk-
szość czasu piszę bezwzrokowo, jednak nie mam tego opanowanego 
do takiego stopnia, żeby nie zdarzało mi się popełniać błędów i abym 
nie miał potrzeby zerknięcia na klawisze. Dlatego przydałoby mi się 
podświetlenie, gdyż często korzystam z komputera wieczorami. Zresztą 
wiem, jak wygodne jest podświetlenie, bo korzystam również z MacBo-
oka. Zależy mi również, aby potencjalna klawiatura miała układ klawiszy 
znany z macOS – tutaj natrafiamy na pewien problem, ponieważ MX 
ma co prawda klawisze funkcyjne do obsługi tego systemu, jednak sam 
układ jest pod Windows. Możemy sobie ustawić obsługę Mac, choć dla 
niektórych (w tym dla mnie) pojawia się schodek w postaci Option nie 
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z tej strony… Udało mi się go jednak rozwiązać za pomocą Karabinier-
-Elementy (dzięki Wojtek!). Dodatkowo mamy tutaj pole numeryczne, 
które jest mi całkowicie zbędne i żałuję, że nie ma tego modelu klawia-
tury w wersji bez pola numerycznego. Sam z niego nie korzystam i cała 
klawiatura zajmuje mi więcej miejsca na biurku, przez co mam go mniej 
na machanie myszką.

Logitech MX ma kilka ciekawych rozwiązań, które dla mnie są zaletami 
mogącymi przyciągnąć do siebie potencjalnych użytkowników tego sprzętu. 
Wspomniałem już o podświetleniu, które oczywiście jest regulowane (jego 
jasność). Dodatkowo znajdują się tu czujniki, dzięki którym w momencie 
odsunięcie dłoni od klawiatury, te gasną. Kiedy zechcemy wrócić do pisania, 
ponownie włączy się podświetlenie i nie musimy nawet klawiatury dotykać. 
Wystarczy, że nasze palce znajdą się tuż nad klawiszami.

Wyimki: Kolejną zaletą jest możliwość połączenia klawiatury 

z trzema różnymi urządzeniami i łatwe przełączanie się między nimi. 
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Kolejną zaletą jest możliwość połączenia klawiatury z trzema różnymi 
urządzeniami i łatwe przełączanie się między nimi. Dla mnie nie jest to 
funkcja niezbędna, ale widzę, że powoli staje się ona standardem, a zawsze 
„lepiej mieć, niż nie mieć”. Wspomniałem również o klawiszach funkcyj-
nych. Dzięki oprogramowaniu Logi Options możemy je konfigurować i to 
w taki sposób, żeby dany klawisz funkcyjny otwierał nam konkretną apli-
kację. Cenię sobie również klawisz przeznaczony do blokowania kompu-
tera. Co prawda zawsze używałem do tego skrótu klawiszowego, ale skoro 
można to zrobić jednym klawiszem, to po co robić wieloma?

Klawisze mają nieco wyższy skok niż Magic Keyboard, ale wciąż jest on 
niski, dzięki czemu pisze mi się na niej bardzo wygodnie. Dodatkowo 
mają one okrągłe wklęsłości, tak, by dobrze do nich pasowały opuszki 
placów. W moim odczuciu nieco zbędny bajer, jednak mnie nie prze-
szkadza. Klawiatury możemy używać po podłączeniu jej do komputera 
kablem USB-C (służącym również do ładowania), podłączając „dynks”, 
lub za pomocą modułu Bluetooth w komputerze. Na jednym ładowaniu 
bateria wytrzymywała mi średnio 1,5–2 tygodnie. To krócej niż klawiatura 
Apple, ale pamiętajmy o podświetleniu.

No dobrze, wychodzi na to, że to naprawdę przyzwoita klawiatura, którą 
warto kupić. Ma jednak wady. Pierwszą z nich jest wspominane wcześniej 
pole numeryczne. Dla osób pracujących dużo na arkuszach kalkulacyj-
nych to niezbędne narzędzie, ja jednak przyzwyczaiłem się już do korzy-
stania z klawiszy numerycznych znajdujących się poniżej funkcyjnych. 
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Kolejnym problemem jest dla mnie waga. MX waży 810 g, przy czym 
Magic Keyboard (bez pola numerycznego) waży 231 g. To naprawdę spora 
różnica. Nie jest to wielkim kłopotem, kiedy nie planujemy zabierać 
klawiatury poza nasze biurko. Jednak możliwość podłączenia jej do 
łącznie trzech urządzeń aż prosi się o to, by od czasu do czasu gdzieś ją 
ze sobą zabrać. Przy tej wadze to jednak nie jest miła perspektywa. Na 
koniec największa wada, która moim zdaniem przekreśla ten produkt 
– przynajmniej dopóki producent jej nie wyeliminuje. W momencie, 
gdy zasiadam rano do komputera, wybudzam go stuknięciem w klawia-
turę, wpisaniem hasła (lub odblokowaniem Apple Watch) i zabieram 
się do pracy. Otóż w Logitech MX nie jestem w stanie tego zrobić. Dla-
czego? Już wyjaśniam. Przy próbie wybudzenia komputera klawiatura 

się podświetla (czyli działa), ale nie łączy się z komputerem. Dopiero jej 
wyłączenie i ponowne włączenie powoduje połączenie (nie czuję, jak 
rymuję). Jest to mniej uciążliwe w momencie, gdy tylko wybudzam kom-
puter. Wtedy mogę to zrobić, klikając myszą, system odblokuje mi Apple 
Watch i mogę zrobić restart klawiatury (co zajmuje jakieś 1,5 sekundy). 
Jednak gdy wyłączymy komputer lub zrobimy jego restart, mamy kło-
pot. Nawet po restarcie klawiatury ta nie połączy się z komputerem, 
jeśli system jest zablokowany hasłem. Żeby je wpisać po ponownym 
uruchomieniu systemu, potrzebna jest nam klawiatura. Co więc trzeba 
zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest włączenie na chwilę Magic 
Keyboard (zostawiłem ją sobie pod ręką), zalogowanie się do systemu 
i włączenie Logitecha. Odkryłem to dość szybko i bardzo długo głowiłem 
się, co jest przyczyną. Myślałem, że może to wina Karabinier-Elementy, 
który jest w stanie napisać trochę przy klawiszach funkcyjnych i być 
może i tu coś spsocił, ale nie. Okazało się (i jest to oficjalna informacja 

Na jednym ładowaniu bateria wytrzymywała mi średnio 1,5–2 

tygodnie. To krócej niż klawiatura Apple, ale pamiętajmy 

o podświetleniu.
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na stronie Logitech), że takie zachowanie może się pojawić w momen-
cie, kiedy mamy na naszym dysku włączony FileVault. Jaka jest ich rada? 
Użyć „dynksa”, innej klawiatury lub podłączyć się kablem. Tak oto MX 
przy macOS i szyfrowanym dysku jest właściwie nie do używania. Mam 
nadzieję, że wiedząc o tym problemie, szybko go wyeliminują. Zwłaszcza 
że z innymi klawiaturami na Bluetooth nie mam tego problemu.

Podsumowując, gdyby nie wada z wybudzaniem komputera, powie-
działbym, że to świetny sprzęt. Co prawda nie spełnia wszystkich moich 
oczekiwań i ma również inne wady, ale to już moje osobiste preferen-
cje. Wiele osób może oczekiwać czego innego od klawiatury niż ja i ten 
model może być dla nich idealny. Gdyby tylko nie ten jeden szczegół, 
który pod macOS skreśla ją właściwie całkowicie. No, chyba że niepo-
trzebna nam klawiatura Bluetooth i chcemy jej zawsze używać na kablu. 
Ale czy warto wtedy na nią wydać prawie 500 PLN?

Ocena iMagazine    
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Osoby, które mnie obserwują na Twitterze, wiedzą, że od ok. 2 lat dość 
intensywnie szukałem czarnej klawiatury, która konstrukcją byłaby 
podobna do Apple Magic Keyboard – niskoprofilowa, o niewielkim skoku. 
Jako że w grę wchodziły tylko modele bez panelu numerycznego, to oka-
zało się, że taka klawiatura nie istnieje.

TOMASZ PLUSZCZYK
@thomas_voland

Keychron K1 v3 rgb – idealne zastępstwo magic keyboard?  |  Tomasz Pluszczyk

Keychron K1 v3 RGB 
– idealne zastępstwo magic keyboard?
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Apple ma w ofercie tylko Space Gray z numpadem, a inne firmy czarnej 
klawiatury z układem 75% też nie mają, chyba że zminiaturyzowane – do 
tabletów, a nie do komputerów. Jeśli już jakaś była czarna, to albo nie z ukła-
dem macowym, albo w rzeczywistości nie była wcale czarna, tylko srebrna/
szara – po prostu na zdjęciach światło dawało mylne wrażenie. Poza tym 
klawiatury Apple są lata za konkurencją, która jednym klikiem przełącza się 
pomiędzy trzema urządzeniami. Także nawet gdyby wyszedł kiedykolwiek 
model czarny, to i tak pewnie nie byłbym w pełni zadowolony.

Kupiłem tymczasowo ciemnoszarego Logitecha K380. Mogłem go sparować 
ze wszystkimi urządzeniami, ale ani wyglądem mi się nie podobał, ani nie 
korzystało mi się z niego nadzwyczaj dobrze – okazało się, że wolę kwadra-
towe przyciski od okrągłych. Zresztą później trafiłem na badanie, z którego 
wynikało, że do pisania kwadraty są obiektywnie lepsze. Po przesiadce na 
hackintosha pojawił się problem – dużo czasu spędzałem na podkręca-
niu, a więc co chwilę wchodziłem do BIOS-u. Musiałem mieć do tego inną, 
kablową klawiaturę. Po jakimś czasie Windows nie chciał mi się ponownie 
sparować z Logitechem, mimo że wszystkie inne urządzenia działały. Nie 
chciał jej też odinstalować w żaden sposób. No cóż – Windows.
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Keychron K1 v3
Ostatecznie na Reddicie polecono mi klawiaturę Keychron K1 v3, czyli 
najniższą klawiaturę mechaniczną, jaka istnieje. To gotowiec, a nie model 
limitowany/robiony na zamówienie. Występuje w wersji z panelem nume-
rycznym oraz w takiej, jakiej szukałem, czyli bez niego (układ 75%). Można 
też wybrać model z czerwonymi lub niebieskimi Gateronami. W obu przy-
padkach są to niskoprofilowe przełączniki o skoku 2,5 mm, czyli wyraźnie 
niższe od pełnowymiarowych odpowiedników. Ja wziąłem czerwone, czyli 
te zdecydowanie cichsze i łagodniej działające.

To absolutnie nie jest alternatywa wobec dobrych klawiatur mechanicz-
nych, z pełnowymiarowymi Gateronami czy innymi MX-ami. Porównywanie 
do nich nie ma najmniejszego sensu. To jest alternatywa do Magic Keybo-
ard, czyli dokładnie to, czego szukałem. Przesiadałem się z klawiatury, którą 
miałem prawie 10 lat, czyli z Magic Keyboard zasilanej bateriami, a nie 
z wbudowanym akumulatorem.

Logitech K380 też miał baterie, ale Keychron K1 na szczęście jest zasilany 
z akumulatora. Ma wytrzymywać 15–38 godz., w zależności od podświetle-
nia. Było to dla mnie nieakceptowalne, ale skoro mogę podpiąć kablem, to 
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tak zrobiłem. To znaczy używam K1 z macOS 
i Windowsem na kablu, a z iPhone’em i iPa-
dem przez Bluetooth. Przełączanie jest proste 
– jeden switch na przedniej ścianie obudowy 
i gotowe. Ewentualnie jeszcze zmiana aktyw-
nego urządzenia kombinacją FN + 1, 2 lub 3. 
Jest też drugi przełącznik, tym razem do trybu 
macOS/iOS lub Windows/Android. Przy czym 
ja w Windowsie do pisania używam maco-
wego układu, bo co prawda przyciski funk-
cyjne wtedy inaczej działają, ale Option/Alt 
zostaje fizycznie w tym samym miejscu, co na 
Macu, więc mogę pisać bez zmiany przyzwy-
czajeń/przemapowywania. W pudełku są też 
przyciski z oznaczeniami Windowsowymi, ale 
z oczywistych powodów ich nie montowałem.

Cena też nie jest taka jak dobrych klawiatur 
mechanicznych. Keychron K1 jest tani – za 79 
USD ma się klawiaturę w solidnej, metalowej 
obudowie, z podświetleniem RGB i podłącze-
niem bezprzewodowym, z opcją przełączenia 
w każdej chwili na kabel. Przekopałem dość 
internetu, żeby być pewnym, że tyle funkcji 
w takiej klawiaturze to rzecz niebywała. Nie 
wiem, czy czerwone przełączniki to był dobry 
pomysł – niebieskie na 100% są dla mnie nie-
akceptowalne pod względem hałasu, poza 
tym nie chcę budzić klawiaturą sąsiadów. 
Z drugiej strony muzyka by zagłuszała część 
tego hałasu, a niebieskie bardziej przypomi-
nają typowe mechaniczne przełączniki. Jedno 
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jest pewne – nawet niskoprofilowe czerwone Gaterony to najlepsze prze-
łączniki, jakie kiedykolwiek miałem w swoich własnych klawiaturach, czyli 
w najróżniejszych Logitechach, klawiaturach Apple itd.

Podświetlenie RGB
Do wyboru jest wersja RGB lub tańsza o 10 USD opcja z białymi diodami.

Na podświetleniu mi nie zależało bardzo mocno, chociaż uwielbiam tryb, 
w którym jest ono wyłączone i zapala się na moment, tylko we wciśnię-
tych przyciskach. Oczywiście sensu w takim podświetleniu za wiele nie 
ma, ale na razie raduje oko. Są też normalne tryby, plus kilka tęczowych, 
tak się mieniących, że nie da się korzystać z komputera, bo tak bardzo 
wtedy klawiatura rozprasza. Natomiast osoby mające wszędzie RGB cha-
rakterystyczne dla gamingowego sprzętu, będą zachwycone. Zresztą 
nagrałem wideo, na którym widać, jak podświetlenie w Keychronie 
K1 może działać.

Klawiatura na filmie się czasem chybocze, bo była krzywo ustawiona 
między podstawką monitora a tabletem. Normalnie nie ma nawet jak 
drgnąć. Podświetlenie jest ustawione na minimalną moc, pod koniec 
przełączam na większą:
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Zdarza mi się włączyć jednolite podświetlenie – białe lub… pomarań-
czowe. Nigdy bym nie pomyślał, że właśnie ten kolor przypadnie mi do 
gustu. Przy czym kolor przełączników ma wpływ na finalny wygląd kla-
wiatury, ponieważ patrząc na nią pod kątem, owe przełączniki są oświe-
tlane diodami i stają się widoczne.

Ważne jest to, że nie trzeba za każdym razem ustawiać RGB pod siebie, 
ponieważ klawiatura po restarcie komputera pamięta, co użytkownik włą-
czył. Co prawda na moment odpala testową, animowaną tęczę, ale po chwili 
jest tak jak wcześniej. Czerwone przełączniki chodzą dużo łagodniej od 
Applowych. Ich wciskanie jest płynne, a nie takie, że w jednym momencie, 
nagle, następuje wbicie klawisza. Najbardziej różnicę czuć, kiedy po tygo-
dniowym używaniu Keychrona skorzysta się z Magic Keyboard. Niestety przy 
okazji Smart Keyboard przestała mnie zachwycać tym, jak działają w niej 
przyciski, ale nie jest tak, że już nigdy nie chcę jej używać i na pewno nie 
będę Keychrona zabierał do pisania na iPadzie poza domem.

Prawdziwe klawiatury mechaniczne
Nigdy nie rozumiałem, jak można lubić wysoki skok klawisza, więc zależało mi 
na jak najniższym. Po przyjściu Keychrona postanowiłem nauczyć się pisania 
bezwzrokowego, zgodnie z zasadami, a nie tak jak do tej pory – używając kilku 
palców i trafiając w odpowiednie klawisze przez szczęście, a nie przez umie-
jętności. Od kiedy zacząłem próbować pisać „jak należy”, to chyba w końcu 
zrozumiałem, o co tyle zamieszania z tymi klawiaturami z długim skokiem, 
wartymi tyle, co dobry procesor. Przy pisaniu jak wcześniej – za nic w świecie 
nie zgodziłbym się na duży skok. Liczę jednak, że nauczę się pisać porządnie 
i szybko. Jeśli tak, to może kiedyś będę miał dwie klawiatury – Keychron K1 
do wszystkiego, łącznie z graniem, a do tego jakaś Rama czy inna, typowo 
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mechaniczna jako maszyna do pisania. Ale raczej nigdy nie przekonam się do 
tych ultranieergonomicznych, ogromnych wysokości, charakterystycznych 
dla większości klawiatur mechanicznych. Nie chodzi mi o skok klawisza, tylko 
całą konstrukcję. Moja klawiatura musi być niska, najlepiej, żeby nie wymagała 
podpórki pod nadgarstek. Dlatego też przejście na Keycheron K1 było bardzo 
intuicyjne. Aczkolwiek przycisk Option jest przesunięty względem wcześniej-
szych klawiatur (bez przycisków Del, Home itd.), więc musiałem się przyzwy-
czaić do pisania polskich znaków, ustawiając inaczej palec. Teraz przypisałem 
sobie Option także do Caps Locka, tak na wszelki wypadek.

Poszukiwania następcy Apple Magic Keyboard 
zostały zakończone
Moje poszukiwania klawiatury po dwóch latach uznaję za zakończone. 
Keychron K1 jest tym, czego szukałem. Wersja v1 i v2 miała problemy, któ-
rych v3 jest pozbawiona. Np. dźwięk wciśniętego przycisku był słyszalny 
czasem w innym momencie niż rejestracja kliknięcia przez klawiaturę. Boję 
się tylko o wytrzymałość przycisków, bo podobno nie zachwyca. Poza tym 
pierwszy raz w życiu aktualizowałem firmware klawiatury – doszły w nim 
nowe skróty, dodające inne opcje sterowania oświetleniem, możliwość 
zablokowania go itd.
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Musto EVOLUTION WATERPROOF TABLET CASE – skuteczna ochrona przed falami  |  Franciszek Łada

W trakcie Niebieskiej Szkoły, opisanej w innym artykule, iPad okazał 
się niewiarygodnie przydatny. Chociaż oddzielane co kilka dni 
pewnym „weekendem”, tzw. dniem dla statku, lekcje były w morzu 
codziennie od 10:00 do 18:00. Zabranie na pokład iPada lub komputera 
ze wszystkimi zadaniami, książkami i materiałami szkolnymi było 
obowiązkowe, trudno bowiem spakować się w 25 kg na sam rejs, 
zabierając ze sobą jeszcze książki.

Musto EVOLUTION WATERPROOF 
TABLET CASE – skuteczna ochrona 
przed falamiFRANCISZEK ŁADA

@franeklada

SPRZĘT 138

https://twitter.com/franeklada


Jednak w morzu, gdy niektóre lekcje odbywały się na zewnątrz, na pokła-
dzie (pod pokładem zwyczajnie nie było miejsca na lekcje dla pięciu klas 
naraz), potrzebny był pokrowiec na sprzęt elektroniczny, by, jak można się 
domyślić, ten nie zamókł.

Zabrałem ze sobą pokrowiec wodoodporny 
Musto Evolution Waterproof Tablet Case, firmy 
zajmującej się produkcją odzieży żeglarskiej. 
Pokrowiec sprawdził się świetnie, mój iPad Air 
2 zmieścił się do środka z dużym luzem, nowsze 
modele nie powinny więc mieć z tym problemu.

Zamknięcie jest wielostopniowe, dlatego woda 
nie powinna się dostać, nawet gdyby sprzęt 
wpadł do wody – najpierw dwa zapięcia stru-
nowe, trudne do zamknięcia, ale też otwarcia, 
a potem, po zwinięciu części opakowania, spię-
cie wszystkiego rzepem.

Zamknięcie jest wielostopnio-

we, dlatego woda nie powinna 

się dostać, nawet gdyby sprzęt 

wpadł do wody – najpierw dwa 

zapięcia strunowe, trudne do 

zamknięcia, ale też otwarcia, 

a potem, po zwinięciu części 

opakowania, spięcie wszystkie-

go rzepem.
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Z przodu jest duża plastikowa imitacja szybki, która bezproblemowo prze-
puszcza dotyk palca na ekran, dlatego korzystanie z iPada nie jest utrud-
nione. Z tyłu znajduje się też podobny przezroczysty plastik, żeby można 
było robić zdjęcia. Do tego lina z pętelką przytwierdzona w odpowiednim 
miejscu pokrowca, która pozwala na wygodne noszenie sprzętu zawieszo-
nego na ramieniu, pod sztormiakiem.

Choć miałem wystarczająco szczęścia, żeby trafić do klasy przeważnie 
mającej lekcje w nadbudówce, tzw. Klasie, musiałem też korzystać kilku-
krotnie z pokrowca, wychodząc na zewnątrz i spisał się znakomicie.

Pokrowiec można kupić bezpośrednio ze strony producenta w cenie 25 
GBP, wysyłają do Polski.
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Przy okazji ostatniej zmiany mojej nadgryzionej słuchawki NOMAD po 
raz kolejny stanął na wysokości zadania; dostarczając do testów ich 
kapitalne, skórzane etui z serii Rugged oraz Active.

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Nowości od NOMAD: Rugged Folio Leather oraz Black Active Leather dla iPhone'a 11 Pro  |  Krzysztof Sebastian Kołacz

Nowości od NOMAD: 
Rugged Folio Leather oraz Black Active 
Leather dla iPhone'a 11 Pro
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Rugged Folio Leather
To następca modelu, którego używałem z moim 
poprzednim XS. Tym razem jednak poprawiono szy-
cia i sposób klejenia boków materiału, dzięki czemu 
całość jest jeszcze trwalsza. Do dyspozycji mamy trzy 
przegródki na karty płatnicze lub wizytówki oraz jedną, 
większą kieszonkę, biegnącą wzdłuż klapki.

Poprawiono także wytłoczkę na przycisk usypiania 
iPhone'a 11 Pro. Teraz otrzymał on dodatkową perforację, 
co jest zapewne zabiegiem związanym z osobami niewi-
domymi i ogólną dostępnością, ale dla mnie perforacja 
jest o wiele przyjemniejsza niż gładki poliwęglan.

Reszta nie uległa znaczącej zmianie. Nadal jest to naj-
wyższy poziom, z jakim możemy mieć do czynienia 
w przypadku produktów ochronnych klasy premium. 
NOMAD jednak cały czas udoskonala swoje produkty 
oraz sposób ich produkcji, więc spodziewam się, że przy 
okazji premiery kolejnej generacji iPhone'ów znowu 
zobaczymy pewne nowe, ulepszone rozwiązania.

Zobacz na stronie producenta...

SPRZĘT 142

https://nomadgoods.com/products/rugged-folio-black-iphone-11-pro


Black Active Leather
Drugi z produktów jest natomiast przeznaczony dla 
osób aktywnych. To standardowe etui, które dzięki uni-
kalnemu procesowi garbowania skóry nadaje jej wodo-
odporne właściwości. Zwiększa to trwałość skóry, aby 
lepiej chronić ją przed zarysowaniami, zapewniając, że 
etui zachowa swój wygląd przez długi czas.

Dodatkowo faktura zastosowanego i odpowiednio obro-
bionego materiału sprawia, że z całą pewnością jest to 
najprzyjemniejsze w dotyku etui, z jakim kiedykolwiek 
miałem styczność! Tutaj również mamy nową, perforo-
waną wytłoczkę na przycisk odblokowywania i usypia-
nia iPhone'a 11 Pro.

Zobacz na stronie producenta...
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Gdy w końcu będziemy mogli podróżować, na pewno przyda nam 
się urządzenie, które wyeliminuje konieczność pamiętania o kilku 
przejściówkach, będących w niektórych częściach świata niezbędnymi 
do naładowania naszych nadgryzionych sprzętów. Tutaj warto 
pamiętać o pewnym małym i niepozornym, a już kultowym produkcie 
z Kickstartera, czyli podróżnej stacji ładującej Twist World.

Podróż z TwistemKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Podróż z Twistem  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Twist World Charging Station
Zamiast wyciągać wiele ładowarek do ładowania iPhone'a, iPada, smart-
fona lub tabletu, wystarczy, że zabierzecie ze sobą ten mały, walcowaty 
produkt.

Twist World ma cztery wyjścia o mocy 20 W. Pozwalają one ładować 
cztery urządzenia jednocześnie. Do tego mamy do dyspozycji cztery 
wysuwane końce, które odpowiadają wszystkim najpopularniejszym 
standardom gniazdek na świecie. Nasze urządzenia naładujemy zatem 
bez problemu w Europie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, 
Australii i Azji.

Pełna lista wspieranych państw znajduje się tutaj.

Produkt ma już swoje lata, ale nadal kapitalnie spełnia swoje zadanie 
w przypadku większości osób. Miło byłoby zobaczyć reedycję w postaci 
odświeżonej wersji z portami USB-C i wsparciem dla szybkiego ładowa-
nia. Mam nadzieję, że doczekamy się podobnego produktu.

Twist World Charging Station możecie zamówić na ZGSklep.pl.
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Gdy przygotowuję się do wyjścia z rowerem, nigdy nie zapominam 
komputerka rowerowego. Kiedyś był to zwykły licznik z przewodem 
i sensorem na kole. Teraz jest już wszystko bezprzewodowo. Łatwo 
i przyjemnie. Garmin – marka, która wyznacza trendy na rynku urządzeń 
do monitorowania aktywności oraz nawigacji – gości obecnie na moim 
nadgarstku oraz na każdej kierownicy. Tym razem miałem model Edge 
830. Czyli najnowszą wersję.

Garmin Edge® 830 ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Garmin Edge® 830  |  Adalbert Freeman
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Tu muszę wyjaśnić jedną rzecz. Wersja 830 nie jest najwyższym mode-
lem w hierarchii amerykańskiego producenta. Wyżej jest pozycjonowany 
model 1020 (im wyższa liczba, tym wyższa klasa urządzenia). Jednak model 
1030 nie doczekał się jeszcze nowej wersji. Jest więc modelem obecnie 
słabiej wyposażonym niż model z klasy niższej. Ma jednak większy ekran 
i ogólnie jest większy i droższy. Garmin obiecuje, iż większość rzeczy uda 
się dodać na zasadzie aktualizacji oprogramowania. Jednak w mojej opinii 
dopiero model 1040 będzie „królem”.

Sam prywatnie do tej pory używałem wersji 820. Czyli modelu poprzed-
niego. Mam też kilka innych, np. 520. Licznik na testy zabrałem do Hiszpanii 
w góry Andaluzji. 

Gdy położymy obok siebie stary i nowy, zauważamy od razu zmianę 
wyglądu. Licznik się powiększył i zaokrąglił. Dostał bardziej aerodyna-
miczny kształt. Jest ładniejszy. Mocowanie oczywiście jest niezmienne 
i pasuje do całej rodziny Garmina. Przyciski są dobrze wyprofilowane 
i odczuwalny jest skok, kiedy je naciskamy. Port ładowania z tylnej dolnej 
części przeniósł się na dolną ściankę pomiędzy przyciskami. Zasłania go 
wykonana z tworzywa zaślepka. Tu mały minus, bo wolałbym, by było to 
złącze USB-C, a nie stare złącze micro USB. 
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Ekran jest dotykowy i o większej rozdzielczo-
ści. Dzięki temu mamy możliwość ustawienia 
nawet siedmiu pól na ekranie aktywności i są 
one czytelne. Ogólnie czytelność ekranu jest 
bardzo dobra i nawet jeżdżąc w okularach 
ze szkłami polaryzacyjnymi, nadal dobrze 
wszystko widać. Komputer ma wytrzymać do 
20 godz. pracy z włączonym GPS. Ja najdłużej 
jeździłem ponad 8 godz. i spokojnie wytrzy-
mywał. Miałem podłączonych kilka czujników. 
Po powrocie nadal jest jeszcze około 40% 
baterii. Ładuję komputer po każdej jeździe.

Licznika możemy używać w kilku trybach. 
Przynajmniej ja tak robię. Gdy idę sobie pojeź-
dzić i nie mam wyznaczonych tras. Czy tre-
ningu. Jadę przed siebie. Wybieram więc tylko 
profil jazdy. Czy to jest rower szosowy, gravel 
czy górski lub stacjonarny. Wciskam start 
i jadę. Standardowo mamy kilka ekranów, na 
których możemy śledzić nasze poczynania. 
Mamy ekran danych z prędkością, czasem, 
przebytymi kilometrami, drugi ekran z pro-
filem trasy, z mapą i kilka innych. Możemy je 
wyłączyć w konfiguracji lub włączyć.

Drugim i dużo fajniejszym trybem jest usta-
lenie sobie trasy. Trasę możemy wyszukać 
w systemie Garmina, pobrać lub stworzyć 
samemu. Taką mapę wysyłamy do urzą-
dzania i komputerek będzie nas prowadził. 
Pokaże, gdzie mamy skręcić i w jaką drogę. 
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Możemy ustawić wirtualnego przeciwnika 
w celu ścigania się z nim. Ważna dla mnie jest 
jednak (a przynajmniej w górach Hiszpanii 
była) funkcja Climbpro. Pokazuje całkowite 
nachylenie góry, jakie pokonujesz. Jest wyraź-
nie kolorystycznie pokazywane, jaki wysiłek 
Cię jeszcze czeka. Możesz rozłożyć siły tak, 
by podjechać pod każdy podjazd. Dla mnie 
to funkcja, dla której jestem w stanie kupić 
dokładnie to urządzenie. 

Gdy się jedzie według wybranej drogi, wszyst-
kie informacje są wyświetlane w czytelnej 
formie. Gdy się jest w innym ekranie niż 
mapa, pojawiają się komunikaty przed każ-
dym zakrętem czy zmianą kierunku jazdy. 
Raczej tylko celowo można je przeoczyć. Sys-
tem ma wtedy funkcję, która doprowadza do 
wyznaczonej drogi. Tak samo, gdy zaczynamy 
jazdę, system, jeśli wykryje, że nie jesteśmy 
w punkcie startu, pyta, czy do niego dopro-
wadzić. Trasa jest obliczana szybko. Może 
nie natychmiast, ale nie ma z tym tragedii. 
Wbudowana jest mapa Garmin Cycle Map 
i nie musimy dokupować żadnej innej. Jest 
dokładna. Można oczywiście wgrać swoje, 
ale to w mojej opinii pozbawione większego 
sensu. No, chyba że są to jakieś wyjątkowo 
opracowane mapy szczegółowe. 

Możemy też uruchomić komputer w trybie 
treningu. Gdy trener opracuje ćwiczenia 
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w TreningPeaks, można je zsynchronizować z urządzeniem Edge. Ja nigdy 
z tej funkcji nie korzystałem. Dla mnie rower to wolność, a nie reżim 
treningowy. 

Garmin Edge 830 ma oczywiście możliwość analizowania wielu parame-
trów naszej jazdy. Jednak wiele z nich wymaga podłączenia dodatkowych 
czujników. Pierwszy to pomiar tętna. Ja od niedawna zaczynam stosować 
zamiast dodatkowej opaski piersiowej pomiar tętna z nadgarstka mojego 
Garmina Fenix 6 Pro, który ma możliwość wysyłania pomiaru do innych 
urządzeń. Drugi czujnik to pomiar kadencji i prędkości. Trzeci to pomiar 
mocy. Ja pomiar mocy i kadencji mam pobierany łącznie z pedałów. 
Pomiar prędkości z czujnika na piaście tylnego koła lub ze wskazań GPS. 
Mam też podłączony system oświetlenia Varia z tylnym radarem. Dopiero 
taki zestaw pozwala nam dokładnie śledzić efektywność naszej jazdy rowe-
rem. Edge automatycznie ocenia historię ostatniego treningu i wskaźniki 
wydolności, dostarczając informacji o efektywności treningu, szczytowej 
formie czy przetrenowaniu. Coś, czego nie używałem, bo mam urucho-
mione w zegarku, to aklimatyzacja do temperatury i wysokości. Dzięki 
pomiarowi mocy mamy możliwość analizy dynamiki jazdy. Jak pedału-
jemy, czy któraś noga jest mocniejsza, jak naciskamy na pedały. Ile czasu 
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jedziemy w pozycji stojącej, ile w siedzącej. Mamy coś, czego nigdy nie uży-
wałem: dynamikę jazdy górskiej.

Mnogość analiz i pomiarów jednak nas nie przytłacza. Menu i wyświetlane 
komunikaty są czytelne i proste. Podsumowanie jazdy jest na kilku ekra-
nach i szybko możemy ocenić nasze dokonania. Wszystko najlepiej analizo-
wać potem w aplikacji Connect Garmin. 

Parowanie z naszym kontem jest banalne. Ja łączę zawsze urządzenia 
w telefonie. Tak mi najłatwiej. Potem synchronizacja czy pobieranie 
nowych wersji odbywa się dzięki wbudowanej antenie Wi-Fi. Oczywiście 
komputer obsługuje łączność Ant+ i Bluetooth. Po połączeniu do telefonu 
mamy kilka dodatkowych funkcjonalności. Pierwsza to oczywiście powia-
domienia. Wyświetlane są SMS i połączenia przychodzące. W przypadku 
telefonu z Androidem możemy także odpowiedzieć, wysyłając jeden ze 
zdefiniowanych smsów. Ja dodałem kilka swoich i spokojnie mogę odpo-
wiadać podczas jazdy na większość przychodzących informacji. System 
pobiera także dane na temat pogody z telefonu. 

Ja mam włączone dodatkowo informacje na temat nawodnienia. Defi-
niujemy, jakie mamy bidony i jakiej pojemności. System pokazuje, kiedy 
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powinniśmy i ile wypić. Zawsze zapominam o piciu i dla mnie to bardzo 
przydatna funkcja. 

System wbudowany w Garmin Edge ma możliwość wykrywania zdarzeń na 
drodze. Czyli jeśli zahamujemy w sposób nagły, przewrócimy się, to system 
wyśle na zdefiniowany numer powiadomienie. Zdarzyło mi się to kilka razy, 
gdy faktycznie się przewróciłem, kilka razy, gdy hamowałem przed nagłą 
przeszkodą. Cenie sobie to bardzo. Dzięki temu moja Lidia też wie, że jeśli 
nie dostaje informacji, ze mną jest wszystko OK. Jest też alarm rowerowy, 
ale tego nie przetestowałem jeszcze, więc teoretycznie powinien zadziałać, 
gdy rower zmieni swoje położenie w stosunku do telefonu. Ja sobie wymy-
śliłem, że to raczej dobry pomysł do pilnowania telefonu, by go nie zgubić. 

Komputer Garmin Edge 830 to najbardziej zaawansowany system wspo-
magający jazdę na rowerze. Za około 1600 PLN oferuje bardzo dużo. 
Oczywiście, gdy komuś wystarczy tylko licznik rowerowy, to bardzo dużo 
pieniędzy, ale Edge to zupełnie inny wymiar. Każdy, kto jazdę na rowerze 
traktuje poważniej, powinien zastanowić się na zakupem tego właśnie 
modelu. No, ewentualnie na wersję ciut tańszą Edge 530, którą opiszę 
w następnym numerze iMagazine.
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Majówka za nami, ale przed nami całe lato. A co z tym się wiąże 
– także grillowanie. Tym razem postanowiłem do tego tematu podejść 
bardziej smart i nie znaczy to wcale, że muszę od razu korzystać 
z aplikacji na telefonie czy sprzętów kompatybilnych z HomeKit. Po 
prostu sięgnąłem po grill elektryczny Amica.

Od śniadania po grill ze znajomymi – Amica GK4011  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Od śniadania po grill ze 
znajomymi – Amica GK4011
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Amica głównie kojarzy nam się z dużym 
sprzętem AGD i ma tu parę produktów 
z kategorii smart, oferuje jednak też liczne 
urządzenia z tak zwanego drobnego AGD. 
Wśród nich jest też GK4011, czyli grill elek-
tryczny. Ten można określić również opie-
kaczem. Urządzenie, jakich wiele. Do tego 
modelu przekonuje atrakcyjna cena – 349 
PLN, estetyczny wygląd, prostota obsługi, 
duża moc i wygoda czyszczenia. 

Jeśli w majówkę siedzieliście w domu, to 
z pewnością zatęskniliście za grillowaniem. 
To jeden z naszych sportów narodowych. 
Czasem bardziej przaśny, czasem bardziej 
wykwintny. Niezależnie od tego, czy grillu-
jemy kiełbaski, steki, czy wegeburgery, jest to 
raczej przyjemne dla podniebienia i często 
ma też kontekst towarzyski. Tylko nie zawsze 
jest sens uruchamiać dużego grilla, a czasem 
nie ma na niego miejsca i warunków. 

Grill elektryczny, taki jak Amica GK4011, jest 
fajnym kompromisem, a poza tym może 
okazać się przyjemnym rozwiązaniem na bie-
siadę z najbliższymi. Sprzęt możemy w pełni 
otworzyć, zyskując całkiem sporą powierzch-
nię do grillowania. Zmieszczą się tam przy-
najmniej cztery kawałki karkówki czy steki 
albo kilka szaszłyków lub kiełbasek. Z powo-
dzeniem może stać on na środku stołu, przy 
którym będziemy siedzieć. Testowany grill 
ma niezłą moc, więc cały proces jest dość 
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szybki. Natomiast dzięki kompaktowym rozmiarom i mobilności może być 
ulokowany właśnie na stole, nie musimy doglądać naszych potraw z dala 
od towarzystwa, co zwykle kończy się albo przypaleniem, albo też utratą 
części chwil wśród bliskich. 

Jednocześnie sprzęt ten fantastycznie sprawdza się na co dzień przy śnia-
daniach i innych posiłkach na ciepło. Błyskawiczne panini jest tym, czym 
się zajadam od momentu, gdy grill do mnie zawitał. Przypieczone z obu 
stron, roztopiony ser. Pycha. Szybko i przyjemnie.

Zaletą tego sprzętu jest łatwość utrzymania w czystości. Tacki, na których 
grillujemy, są łatwo wypinane i można je szybko przemyć, a nawet umyć 
w zmywarce. Pod spodem urządzenia jest też tacka, na którą ocieka zgro-
madzony tłuszcz. Jest więc schludnie i błyskawicznie, jeśli chodzi o mycie, 
czego o zwykłym grillu powiedzieć nie można. Także obsługa jest banal-
nie prosta. Ten sprzęt nie ma żadnych wodotrysków, jedynie ustawienie 
poziomu mocy, timer i regulacja nachylenia górnej części. 

Prosto, szybko, czysto, bez dymu, smacznie, a w dodatku często z opcją 
kontaktów towarzyskich – to jest właśnie grillowanie w wersji smart.
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Strefa HomeKit

Kamera Logitech Circle View
Absolutna nowość, dopiero co zaprezentowana kamera zgodna z HomeKit, 
która powinna być dostępna już po opublikowaniu tego numeru iMaga-
zine. Dodajmy, że to pierwszy produkt Logitech z tej dziedziny od razu 
w sprzedaży w Polsce. Kamera cechuje się wyjątkowo szerokim kątem 
widzenia, bo aż 180°. Dodatkowo ma wyjątkowo ostry obraz dzięki techno-
logii TrueView. Logitech zadbał również o to, aby podgląd obrazu w nocy 
był też dobry, do 4,5 m od kamery.

Cena: 799 PLN
Do kupienia na stronie producenta

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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https://www.logitech.com/pl-pl/product/circle-view-security-camera.961-000490.html
https://twitter.com/dominiklada


Abode Smart Security Kit – alarm zgodny 
z HomeKit
Abode jest częścią Nice, czyli obecnego właściciela naszego pol-
skiego Fibaro. Niedawno zaprezentował on ciekawy system alarmowy 
zgodny z HomeKit. Jak zapewnia producent, jest to wyjątkowo prosty 
w montażu i intuicyjny sprzęt. W skład zestawu startowego wchodzi 
syrena o mocy 93 dB, jednocześnie centrala całego systemu, do której 
można podłączyć w sumie 160 różnych czujników. Kolejnym elemen-
tem jest czujnik ruchu o kącie widzenia 110°. Do tego dochodzi czuj-
nik otwarcia okna/drzwi oraz pilot umożliwiający zdalne wyłączenie 
alarmu jednym przyciskiem.

Cena: 199 USD
Do kupienia na stronie producenta

HOMEKIT: 157

https://goabode.com/home-security-systems/smart-security-kit


Boxster i jego siostrzany model – Cayman – od lat uznawane są 
za jedną z najlepszych, pod względem prowadzenia, platform. 
Poprzednio oferowane były z silnikami 6-cylindrowymi, od paru 
lat dostępne są jako modele 4-cylindrowe, co wielu bardzo mocno 
skrytykowało. Jak zwykle, jest to kompromis, za którym stoi wiele 
dobrych stron, a negatywów nie jest wcale tak wiele, jak myślicie.

718 Boxster 
– najlepszy roadster na rynku

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

718 Boxster – najlepszy roadster na rynku  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Prawidłowa liczba koni mechanicznych
Michael Ballaban na łamach Jalopnik kilka lat temu napisał felieton, 
w którym podał prawidłową liczbę koni mechanicznych, jaką powinien 
posiadać samochód:

Dzięki szeroko zakrojonym i energicznym testom, jako dziennikarz 
motoryzacyjny, ustaliłem prawidłową liczbę koni mechanicznych.

Prawidłowa ilość to oczywiście 300 koni mechanicznych.

Coś więcej niż 300? Absurdalna, niebezpieczna ilość. Coś mniej? Wynoś 
się stąd mięczaku.

Michael oczywiście popełnia satyrę, ale jest sporo racji, w tym, co napi-
sał. Weźmy takiego Taycana Turbo S – na terenie zabudowanym możemy 
w nim stracić prawo jazdy w ciągu 1,5 sekundy. Wystarczy zbyt energicznie 
nacisnąć pedał gazu spod świateł i pechowo trafić na suszarkę. Na trasie 
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raczej prawa jazdy nie stracimy, ale próbując wyprzedzić samochód jadący 
80 km/h, omsknięcie się stopy na gazie powoduje wyświetlenie się trzycy-
frowych wartości z dwójką z przodu. Niektórzy z Was prawdopodobnie też 
pamiętają moją recenzję McLarena 720S, który tracił przyczepność tylnej 
osi po dociśnięciu pedału gazu, gdy na liczniku prędkość przekraczała 
ograniczenie autostradowe, a skrzynia biegów miała zapięty 4. bieg.

Czuję się ogromnie uprzywilejowany, że miałem okazję w życiu jeździć nie-
samowitymi samochodami, w tym takimi perełkami jak wspomniany 720S, 
wolnossącym GT3 RS, McLarenem F1 (jako pasażer), 600-konną rajdówką 
i innymi niesamowitymi pojazdami. Prawda jest jednak taka, że takiej mocy 
realnie nie wykorzystamy na co dzień. Obecnie poruszam się samochodem 
o mocy przekraczającej 400 KM i nie pamiętam, kiedy ostatni raz docisną-
łem pedał gazu więcej niż do połowy. Pojemność silnika również odbija się 
podczas tankowania na stacji benzynowej – średnio 18–35 litrów po mie-
ście, zależnie od tego, czy są korki, czy nie, nie jest przyjemne dla portfela. 
Pamiętam zresztą, jak testowałem starszy model Caymana, z 6-cylindro-
wym bokserem o pojemności bodajże 3,4 litra – to auto spalało 14 litrów 
na 100 km, średnio, a na trasie nie potrafiłem zejść poniżej 12 litrów. 
997 z 3,8-litrową jednostką wolnossącą nie schodziło poniżej 14 litrów, 
średnio na trasie, a po mieście 18 było normą. Wysokie zużycie paliwa nie 
tylko przekłada się na wysokie koszty na stacji benzynowej, ale też na 
większą ilość szkodliwych substancji wydobywających się z rur wydecho-
wych, a to wpływa obecnie na cenę samochodu (normy EU), na środowisko 
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oraz, prawdopodobnie niedługo, na koszty 
jego ubezpieczenia (co jest normą w wielu 
europejskich krajach). Większa pojemność 
silnika w Polsce ma też zdecydowany wpływ 
na jego koszt ze względu na akcyzę, która jest 
od niego zależna. Nie wiem, czy taki był tok 
rozumowania Porsche, gdy projektowali 718-
tkę, czyli odświeżonego Boxtera i Caymana 
z nową nazwą, ale spodziewam się, że przy-
najmniej część z tych kwestii brali pod uwagę.

2 litry
718 Boxster (i Caymana) wyposażono w 2-litro-
wego, 4-cylindrowego boksera, który dostar-
cza 300 koni mechanicznych za pomocą 
turbosprężarki. Pojemność tego silnika powo-
duje, że w Polsce łapie się na „małą akcyzę” 
i generuje też mniejsze ilości spalin względem 
poprzedników, co również ma wpływ na cenę 
zakupu (to dlatego cena Mazdy MX-5 w tym 
roku dramatycznie wzrosła). Mała pojemność 
silnika wpływa również pozytywnie na jego 
spalanie – bez żadnych problemów osiągałem 
7–8 litrów na trasie, a średnio, w ciągu trwania 
całego, blisko tygodniowego testu, zużywałem 
12 litrów na 100 kilometrów. Jak możecie się 
spodziewać, nie obchodziłem się delikatnie 
z pedałem gazu.

To, jak ten silnik zestawiono, jest dosyć uni-
kalne. Nie zachowuje się jak typowa dołado-
wana 2-litrówka. Po pierwsze, moc i moment 
są dostępne już od jakiś 2500 obrotów na 
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minutę, co powoduje, że wygodnie porusza się nim po mieście i nie trzeba 
tak często redukować biegu. Dla porównania Cayman GTS sprzed paru lat 
potrzebował redukcji biegu i przynajmniej 4000–5000 obr./min, abyśmy 
zaczęli odczuwać jakiekolwiek przeciążenia przy przyspieszaniu, co oczy-
wiście prowadziło do tego, że silnik się cały czas kręciło. Po drugie, wielu 
tego typu konstrukcjom zaczyna brakować „pary” już przy 5000–6000 
obr./min, a 718-tka osiąga maksymalną moc przy 6500 obr./min i niewiele 
z niej traci do odcięcia, przy 7500 obr./min. To powoduje, że przy wyższych 
obrotach ma się wrażenie, jakby za plecami znajdował silnik wolnossący. 
Przyznam się, że zanim do niego wsiadłem przed paroma laty, miałem 
ogromne wątpliwości co do sensu rozważania zakupu 300-konnej 718-tki, 
ale pierwszych kilkanaście minut jazdy całkowicie zmieniło moje podejście.

Ten silnik niestety ma jedną wadę. Nie brzmi jak stara jednostka 6-cylin-
drowa. Jeśli jednak zestawimy wszystkie „za” i „przeciw”, to szala przechyla 
się na korzyść nowego silnika. Wymagającym więcej zawsze zostaje możli-
wość wymiany układu wydechowego na coś głośniejszego.

Wzorowe prowadzenie
Cayman i Boxster, a dzisiaj 718 Cayman i 718 Boxster, słyną z tego, że zna-
komicie się prowadzą. Te auta od paru lat bardzo mocno urosły, aby 
wypełnić lukę, którą pozostawiła 911-tka po zakończeniu produkcji modelu 
997. 982 (nazwa kodowa 718-tek) ma zresztą bardzo zbliżone wymiary 
zewnętrzne do 997, a fakt, że silnik znajduje się za plecami kierowcy, blisko 
ziemi i przed tylną osią, bardzo pozytywnie wpływa na to, jak się prowa-
dzi. 911-tka jest konstrukcją niesamowicie dopracowaną, w której Porsche 
silnik umieszcza w nieprawidłowym miejscu (za tylną osią) tak długo, że 
rozwiązali większość niedogodności z tego tytułu, ale osobiście uważam, 
że Caymany i Boxtery mają przewagę w neutralności prowadzenia. Są nie-
samowicie przewidywalne, bardzo łatwe do wprowadzenia w bajecznie 
prosty do kontrolowania slajd i świetnie wyważone. Ich niska waga (1335 kg) 
i mniejsze gabaryty też powodują, że to auto zdecydowanie lepiej nadaje 
się na kręte górskie drogi, na których rozwija swoje skrzydła i daje kierowcy 
prawdziwą radość z jazdy.

718, zależnie od konfiguracji, to jeden z najlepszych driver’s cars, czyli 
samochodów dla entuzjastów dobrego prowadzenia, jakie można kupić 
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za stosunkowo niewielkie pieniądze. Mała jest konkurencji w tym prze-
dziale cenowym. Niestety (z mojego punktu widzenia), wielu kierowców 
bardziej sobie ceni przyspieszenie w linii prostej, a nie prowadzenie po 
zakrętach. Jak mawiał mój dziadek: „W linii prostej to małpa sobie pora-
dzi, ale na krętej trasie trzeba wiedzieć, co się robi”. Być może to właśnie 
dlatego bardziej doceniam właściwości jezdne niż prędkość przyspiesza-
nia czy maksymalną.

Brzmi to trochę, jakby ten samochód był powolny, ale tak nie jest. Przy-
spiesza do 100 km/h w 4,7 sekundy, a ludzie bez problemów osiągają tę 
prędkość w 4,5 sekundy (Porsche ma konserwatywne podejście w poda-
waniu liczb). W rzeczywistych warunkach drogowych, szczególnie naszych, 
polskich, mocy jest dokładnie tyle, ile potrzeba, również podczas wyprze-
dzania ciągników siodłowych na drogach jednojezdniowych.
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Opcje obowiązkowe
Publikowałem specyfikację techniczną samochodu, który otrzymałem do 
testów i muszę przyznać, że jest bogato wyposażony, jak to zwykle bywa 
w modelach przeznaczonych dla prasy. Porsche, jak wielokrotnie wspomi-
nałem, jest mistrzem w oferowaniu opcji, którym trudno się oprzeć. Pomi-
jając fanaberie, jest kilka, których nie można pominąć, co jest szczególnie 
istotne w przypadku gołej 718-tki.

Obowiązkowo należy zamówić PASM, czyli aktywne zawieszenie z regu-
lacją twardości, które dodatkowo zbliża samochód o 10 mm do jezdni 
(o 20 mm w modelu 718 Boxster T). Następną opcją jest PTV z mecha-
niczną blokadą tylnego dyferencjału – to ma ogromny wpływ na pro-
wadzenie tego roadstera. Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów 
jazdy powinien być w standardzie, więc od razu go dołóżcie do konfi-
guratora. Gorąco też polecam obuć go w 20-calowe koła, dopłacić do 
automatycznej klimatyzacji (standardowa nie reguluje temperatury auto-
matycznie), dołożyć tempomat (ten podstawowy) oraz CarPlay. Z tymi 
opcjami i kilkoma innymi drobiazgami powinniście się zamknąć w 300 
tys. zł, ale jeśli chcecie zaszaleć, to górna granica znajduje się gdzieś 
w rejonie 564 tys. zł, macie więc pole do popisu.
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Najważniejsza decyzja, jaką jednak przyjdzie Wam podjąć, to wybór skrzyni 
biegów. Dostępna jest, ponoć rewelacyjna, sześciobiegowa ręczna skrzynia, 
która daje ogromną frajdę z jazdy tym, którzy lubią mieć pełną kontrolę 
nad autem. Dla osób, które preferują automatyzację, przewidziana jest 
jedna z najlepszych skrzyń zautomatyzowanych na rynku – dwusprzę-
głowa PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe). Jedną z moich ulubionych 
cech tej skrzyni jest to, że jak przełączycie ją w tryb manualny, to skrzynia 
nie zmieni za Was biegu, jeśli tego nie chcecie. Możecie wtedy jechać na 
„odcince”, aż zarżniecie silnik, jeśli taką macie wolę (nie polecam tego). 
Niestety, wiele podobnych skrzyń biegów nie oferuje tej funkcji, co dopro-
wadza mnie do szału. Ciekawostką jest to, że zdecydowana większość aut 
sprzedaje się z PDK, ale najbardziej poszukiwane są właśnie manualne 
skrzynie, wśród używanych 718-tek.

Osobiście i bez żadnego wahania wybrałbym manual. To w końcu driver’s car 
i jedną z najbardziej satysfakcjonujących czynności, którą można wykonać, 
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jest redukcja biegu z międzygazem, przy której idealnie trafiamy z obro-
tami dla niższego biegu. Porsche co prawda ma funkcję Auto Blip, jeśli weź-
miemy pakiet Sport Chrono, ale funkcja jest tylko aktywna w trybie Sport 
i Sport Plus. Jak już wspominałem, nie miałem okazji jeździć z manualną 
skrzynią tym modelem Porsche, ale inni donoszą, że Auto Blip zachowuje 
się perfekcyjnie.

Technologia
Podobnie jak nie przepadam za technologią w zegarkach mechanicznych, 
również preferuję mechaniczne rozwiązania w samochodach. 718-tka, w obec-
nych czasach, to też prawdopodobnie jeden z najciekawszych aut pod tym 
względem. Poza PCM-em (ekranem na środku z nawigacją, radiem, itp.), więk-
szość jego elektroniki nie jest widoczna (i nie ma jej za dużo). CarPlay jest 
opcją, którą oczywiście warto wziąć. Telefon podłączamy kablem do portu 
w podłokietniku (USB-A do Lightning) i po wyrażeniu zgody na iPhonie Car-
Play rusza. Wersja bezprzewodowa obecnie jest nie planowana, ale widziałem 
akcesoryjne dongle firm trzecich, które dodają tę funkcję za ok. 600 zł, więc 
osoby, dla których kabel nie jest akceptowalny, mają alternatywę.
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Najlepsze auto na świecie
Obiektywnie, 718-tka to świetne auto, ale poziom jego pożądania będzie 
zależał od wielu osobistych czynników. Dla mnie jest to najlepsze auto 
na świecie, obecnie dostępne na rynku. Ma napęd na tył. Ma dach, który 
otwiera się (lub zamyka) w ciągu 9 sekund podczas jazdy (do prędkości ok. 
50 km/h). Ma centralnie umieszczony silnik. Ma zaskakująco dużo prze-
strzeni na bagaże (w sumie 275 litrów). Pozycja za kierownicą jest wzorowa. 
Jest wystarczająco duże i stabilne do pokonywania długich tras w komfor-
cie i jednocześnie na tyle małe i zwinne, że świetnie nadaje się na ciasne 
górskie serpentyny. Można bez problemu poruszać się nim po mieście i nie 
spali nam absurdalnych ilości paliwa. Wydech, nawet standardowy, wypo-
sażony w nowe filtry OPF/PPF/GPF, satysfakcjonująco „gada” po puszcze-
niu gazu i jednocześnie nie ogłusza przechodniów. Ma nawet ISOFIX, jeśli 
chcemy przewozić dziecko na przednim fotelu.

Wadą natomiast jest to, że jest krzykliwy. Jestem jednak przekonany, że 
wiele osób kupuje go nie po to, aby się lansować, ale ze względu na to, jak 
się prowadzi.

Jeśli dotrwaliście do końca i nadal Wam mało, to zapraszam do spędzenia 
blisko 7 minut na słuchaniu symfonii ze standardowego układu wydecho-
wego. Dla osób, które chciałyby wyposażyć 718-tkę w głośniejszy sportowy 
układ wydechowy, należy wybrać 718 Boxtera T, S lub GTS, w których jest 
on dostępny (standardowo lub jako opcja).
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600 KM. 800 Nm. Vmax wynoszący 305 km/h. Sprint do 100 km/h 
w 3,6 sekundy. 22” felgi z oponami 285/30 R22. Cena zaczynająca się od 
blisko 600 tys. PLN. To cyfry, którymi charakteryzuje się Audi RS6, ale 
te cyfry zupełnie nie oddają charakteru tego samochodu oraz tego, ile 
pracy włożono w jego konstrukcję.

Audi RS6WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi RS6  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Modele Audi rozpoczynające się od liter „RS” to seria najmocniejszych 
samochodów marki, które charakteryzują się sportowymi osiągami i zna-
komitym prowadzeniem, a jednocześnie oferują przestrzeń, w której 
zapakujemy się z całą rodziną na wakacje. Szczególnie jeśli wybraliśmy 
nadwozie w wersji Avant. Nowe RS6 niczego w tej kwestii nie zmienia – to 
auto oferuje wszystko, co najlepsze.

Technikalia
Model testowany był, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, bardzo 
bogato wyposażony, co się dobrze składa, bo liczba opcji jest szalenie 
długa i zanim się obejrzycie, wybierzecie niezbędnych dodatków za mini-
mum 100 tys. PLN. Naprawdę niezbędnych.

Audi słynie z napędu Quattro nie bez powodu. To jeden z najlepszych 
mechanicznych napędów na wszystkie koła i jest sukcesywnie usprawniany. 
Ten zastosowany w RS6 oferuje rozdział mocy między przednią a tylną osią 
w proporcjach 40:60 i umożliwia przekazanie do 70% momentu obroto-
wego na przednie koła, i do 85% na tylną oś. Dodatkowo można zamówić 
sportowy mechanizm różnicowy (który znajduje się również w pakiecie RS 
Dynamic), który rozdziela moment obrotowy pomiędzy tylnymi kołami, co 
bezpośrednio wpływa na przyczepność i stabilność samochodu.

MOBILNOŚĆ 169



Audi connect key
Ciekawą opcją potencjalnie może być zdi-
gitalizowany kluczyk samochodu, który jest 
dostępny w aplikacji myAudi. Ten cyfrowy 
kluczyk, za pomocą NFC w smartfonach, 
umożliwia otwieranie drzwi oraz autoryzowa-
nie uruchomienia silnika. W tym pierwszym 
kroku wystarczy zbliżyć telefon do klamki 
samochodu, a żeby uruchomić silnik, należy 
położyć telefon na macie ładującej w pod-
łokietniku. Audi zapewnia, że włożyło sporo 
starań w zabezpieczenie tych danych, aby nam 
ich nie wykradziono, a w przyszłości ma zostać 
dodana możliwość dzielenia się kluczem z 15 
innymi osobami, np. członkami rodziny. Każdy 
może oczywiście do swojego klucza również 
przypisać spersonalizowane ustawienia samo-
chodu. W sytuacjach awaryjnych można też 
skorzystać z klucza w formie karty kredytowej, 
np. jeśli auto jest holowane i kierowca potrze-
buje mieć możliwość otworzenia lub urucho-
mienia samochodu.

Funkcja ta wymaga smartfona z Androidem, 
wyposażonym w NFC. Być może wsparcie dla 
iPhone’ów pojawi się z czasem, skoro Apple 
wypuściło już CarKey API…

Zawieszenie
RS6 jest domyślnie wyposażone w adapta-
cyjne zawieszenie pneumatyczne (Adaptive Air 
Suspension), które zostało od nowa zestrojone 
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dla tego modelu. Samochód sam ustawia swój prześwit, zależnie od usta-
wionego trybu jazdy za pomocą Audi Drive Select i niestety nie można go 
ręcznie regulować. W standardowym położeniu RS6 jest o 20 mm niższy 
niż A6, a przy 120 km/h obniża się dodatkowo o 10 mm, aby zapewnić więk-
szą stabilność i mniejsze opory powietrza. Jest też tryb „lift”, który podnosi 
zawieszenie o 20 mm, dzięki czemu łatwiej jest pokonać wysokie krawężniki 
w miejskiej dżungli (chociaż właściciele z 22” felgami powinni raczej tego uni-
kać ze względu na niski profil opon). Wraz z wysokością można również regu-
lować twardość zawieszenia, zależnie od naszych potrzeb i sytuacji.

Opcjonalnie można wybrać też bardziej klasyczne zawieszenie, składające się 
ze stalowych sprężyn oraz regulowanych amortyzatorów. Zawieszenie RS Plus 
wyposażono w system DRC (Dynamic Ride Control). Ten system łączy krzy-
żowo amortyzatory przewodami wypełnionymi olejem, co niweluje przechyły 
nadwozia podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania i hamowania.

Mild hybrid
RS6 wyposażono w 48-woltowy układ elektryczny z alternatorem/roz-
rusznikiem RSG, który podczas delikatnego hamowania umożliwia odzy-
skiwania od 12 kW mocy, którą przechowuje w osobnym litowo-jonowym 
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akumulatorze. Jeśli kierowca, jadący między 55 a 160 km/h, zdejmie nogę 
z gazu, to układ, zależnie od ustawień Audi Drive Select i sytuacji na dro-
dze, będzie albo odzyskiwał energię, albo będzie żeglował do 40 sekund 
z wyłączonym silnikiem. Naciśnięcie pedału gazu natychmiast uruchamia 
silnik, a system pozwala zaoszczędzić do 0,8 litra na 100 km. W praktyce 
jest to bardzo zaskakujące, gdy nagle silnik nam się wyłącza na drodze 
szybkiego ruchu, a wskazówka w obrotomierzu spada do zera, ale uwierz-
cie mi – można się do tego przyzwyczaić.

Odłączane cylindry
Kolejnym systemem zmniejszającym zużycie paliwa, jest możliwość wyłą-
czenia cylindrów na życzenie. Silnik, przy średnim lub mniejszym obcią-
żeniu, może wyłączyć cztery z ośmiu cylindrów. Mocniejsze naciśnięcie 
pedału gazu powoduje aktywację wszystkich cylindrów. System działa 
w zasadzie niezauważalnie i mało który kierowca, podczas normalnej jazdy, 
w ogóle zwróci na to uwagę.

Ograniczenie prędkości i skrętna tylna oś
RS6 ma ograniczony Vmax do 250 km/h, chyba że zamówimy opcję 
odblokowującą tę prędkość do 280 km/h. Można jednak zaszaleć i umoż-
liwić autu rozpędzenie się do 305 km/h po wybraniu pakietu RS Dynamic 
Plus, który dodatkowo zawiera tylną oś skrętną oraz wspomniany spor-
towy mechanizm różnicowy. O ile Vmax-u nie testowałem, to oś skrętna, 
w tym ważącym ponad 2,1 tony i mierzącym blisko 5 metrów kombi, 
„robi robotę” – samochód zdecydowanie zyskuje na zwinności nie tylko 
podczas dynamicznej jazdy po krętych drogach, ale również ułatwia 
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poruszanie się po ciasnych partiach miasta. To jedna z tych obowiązko-
wych opcji, o których wspominałem.

Sportowy układ wydechowy
Obowiązkowo należy też zamówić sportowy układ wydechowy, który 
zapewnia tak ciekawe walory akustyczne, że w czasie trwania testu zapo-
mniałem kompletnie o przetestowaniu systemu audio Bang & Olufsen 
(w cenie jednej nerki, ale uspokajam – można żyć z jedną). Mogę jedynie 
o nim powiedzieć, że pięknie wygląda, ale przykro mi – dźwięk wydechu 
całkowicie zdominował u mnie jakąkolwiek potrzebę włączania muzyki. 
Co ciekawe, wydech brzmi znacznie lepiej we wnętrzu pojazdu (nawet 
jeśli wyposażony jest w podwójne przeszklenie, które eliminuje hałasy 
spoza pojazdu) niż na zewnątrz – stojąc bezpośrednio za pojazdem, 
wydaje się zbyt metaliczny w swoim brzmieniu, ale może to być obja-
wem mojej słabości do wolnossących V8-ek.
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Gran Turismo
RS6 jest szalenie szybkim sportowcem i pomimo że umożliwia pokonywa-
nie zakrętów z ogromną prędkością, to najlepiej czuje się podczas długich 
przejazdów z dużymi prędkościami. 600 KM zresztą zapewnia wyraźnie 
wyczuwalne przyspieszenie niezależnie od prędkości przelotowej, więc 
jeśli akurat będziecie na niemieckiej autostradzie i nagle będzie potrzeba 
przyspieszenia z 200 km/h, to auto sobie z tym zadaniem poradzi.

Skrzynia biegów – 8-biegowa przekładnia automatyczna – jest zaskakująco 
przyjemna podczas obcowania z nią, ale nie spisuje się tak dobrze w try-
bie ręcznym jak w automatycznym. Czepiam się tutaj na siłę, bo nie mogę 
przecież tylko wychwalać samochodu, ale miło by było zobaczyć w przy-
szłości przekładnię manualną (tak, jestem w mniejszości!).

Ciekawym doświadczeniem jest też jazda tak szybkim samochodem 
z silnikiem spalinowym po niedawnych jazdach elektrycznym Taycanem 
– w pierwszym zakręcie czuć, że środek ciężkości tego samochodu jest 
wyższy i aż boję się pomyśleć, co będzie się działo za kilka lub kilkanaście 
lat, gdy wszyscy będziemy się poruszali elektrykami. Sam jednak zawsze 
będę preferował bulgoczącą V8-kę, nawet kosztem mocy, prowadzenia, 
przyspieszenia czy czego tam innego nie wymyślicie, chociaż jednocześnie 
czuję się w obowiązku zaznaczyć, że RS-a i tak prowadzi się lepiej niż 99% 
samochodów, które spotkacie na swojej drodze. Nie zapominajmy też, 
że to 2-tonowe kombi prześcignie wiele supersamochodów spod świa-
teł i pozwoli jechać z astronomicznymi prędkościami we względnej ciszy 
i komforcie, szczególnie gdy odpowiednio skonfigurujemy zawieszenie.

Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić tak poważniej, to do faktu, 
że nie można samodzielnie decydować o pewnych ustawieniach auta. 
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W trybie Efficiency (oszczędnym) wydech zawsze będzie w przestawiony 
w tryb cichy, a zawieszenie na wysoki poziom. Są na szczęście dwa tryby 
– RS1 i RS2 – w których można skonfigurować wszystko, czyli układ kie-
rowniczy, układ napędowy i układ wydechowy, dokładnie pod swoje 
potrzeby. Umówmy się jednak, że tryb Efficiency i tak będzie powodował 
spalanie w rejonie 18–20 litrów na 100 km, więc skoro i tak puszczacie 
z dymem swoje banknoty, to róbcie to chociaż w jednym z trybów RS, 
z hukiem, wystrzałami i bulgotaniem, wydobywającym się z tylnych rur 
wydechowych.

Nie pozostaje mi już nic, jak życzenie Waszym dzieciom, aby ich rodzice 
mogli je wozić takimi perełkami, jak RS6.

PS Jako ciekawostkę podpowiem, że nie spotkałem kobiety, której spodo-
bałby się sztandarowy lakier RS6-tki – Szary Nardo. Jednocześnie, nie 
spotkałem faceta, któremu ten odcień by się nie podobał. Normalnie dla 
takiego potwora preferowałbym Czerwony Misano lub Zielony Uni (z palety 
Porsche), ale ta szarość jest tak unikalna, że uwiodła mnie całkowicie.
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Pi Stats

Jeśli macie w swojej domowej sieci aplikację Pi-hole, działającą jako 
„sprzętowy” i specjalny adblocker, niezależny od przeglądarki i urządze-
nia (można go postawić np. na Raspberry Pi lub na NAS-ie), to Fernando 
Bunn niedawno wypuścił prostą aplikację, żyjącą w pasku menu, moni-
torującą jego statystyki.

Program jest bardzo minimalistyczny i po autoryzacji poprzez token 
umożliwia dodatkowo sterowanie Pi-hole’em bezpośrednio z macOS. 
Można go wtedy włączyć, wyłączyć lub zdeaktywować na 10 sekund, 30 
sekund lub 5 minut.

Pi Stats dostępny jest poprzez Mac App Store w cenie 18,99 PLN lub 
możecie go kupić za ustaloną przez Was cenę na Gumroad – teoretycz-
nie nawet za darmo (ale nie bądźcie tacy!) – wtedy będziecie musieli go 
aktualizować ręcznie.

Cena: 18,99 PLN                           

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Pi Stats  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Sudoku
Moją przygodę z Sudoku ponownie zapoczątkował Jan 
Mazurczak za sprawą jego Jan’s Emoji Sudoku. Wiele 
miesięcy później YouTube podpowiedział mi wyjątkowe 
„Miracle Sudoku” autorstwa Mittchela Lee, a zaraz po 
tym obejrzałem „A New Miracle Sudoku” i „A Magical 
Miracle Sudoku”. Krótko mówiąc, zafascynowały mnie te 
bardziej wymagające zagadki.

Niedługo później znalazłem chyba najlepsze Sudoku dla 
iOS, od ekipy z Easybrain. Gra jest darmowa, ale ma tak 
irytujące reklamy, że każdemu polecam wykupienie opcji 
ich wyłączenia – kosztuje 23,99 PLN. Dopiero wtedy można 
spokojnie usiąść do zagadek, rozbitych na cztery poziomy 
trudności – łatwe, średnie, trudne i eksperckie. Na począ-
tek udało mi się rozwiązać po jednej z każdego poziomu 
trudności, a potem usiadłem do codziennych wyzwań 
(można rozwiązywać również historyczne). Te najtrudniejsze 
zajmują mi około 30 min, nie jest to więc zagadka na parę 
minut w kolejce, ale bardzo sobie cenię w tej aplikacji moż-
liwość robienia notatek w polach. System jest dosyć prosty 
w obsłudze i istnieje sporo możliwości zmiany ustawień, 
aby dostosować go do swoich potrzeb. Osobiście włączy-
łem jeszcze opcję „przytrzymaj cyfrę, aby ją zablokować”, 
co ułatwia szybkie powtarzające się notatki z jedną cyfrą.

Jeśli lubicie łamigłówki tego typu, to iPad lub iPhone 
są jednymi z lepszych platform do ich rozwiązywania, 
a Sudoku od Easybrain to jedno z najlepszych klasycz-
nych Sudoku dla iOS-a.

Cena: Gratis              

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Sudoku  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Gry z samochodami w roli głównej natychmiast kojarzą się 
z wyścigami. Nowa gra Saber Interactive zamienia spojlery na 
wyciągarki, tory na koleiny, a walkę o każdą sekundę przeistacza 
w mozolne planowanie i pokonywanie tras wyładowaną po brzegi 
ciężarówką.

Snowrunner 
– Ja nie wjadę? No i nie wjechałem…

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Snowrunner – Ja nie wjadę? No i nie wjechałem…  |  Paweł Hać
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Snowrunner, bo o nim mowa, pozwala zasiąść za kierownicą niesamowi-
tych i najlepszych w swojej klasie pojazdów, choć próżno szukać pośród 
nich choćby poczciwego BMW. Zamiast nich mamy Freightleinery, Cater-
pillary i Chevrolety. Saber Interactive zrobiło grę o jeżdżeniu po bło-
cie i śniegu, porzucając rywalizację z innymi kierowcami na rzecz dużo 
bardziej wymagającego przeciwnika: terenu. Rozgrywka polega więc na 
powolnym przedzieraniu się po bezdrożach z miejsca na miejsce, trans-
portując towary, dostarczając zagubione ładunki i pomagając innym kie-
rowcom, wyciągnąć ich z błota. Nie brzmi to zbyt fascynująco, zwłaszcza 
że próżno szukać tu rywalizacji z innymi graczami czy wciągającej fabuły. 
Pozory, jak zwykle bywa, mylą, bo choć nigdy nie przepadałem za tytułami 
starającymi się cokolwiek symulować, w Snowrunnera dosłownie wsią-
kłem. Rozgrywkę zaczynamy w Michigan, zasiadając za kierownicą pick-upa 
wyposażonego w wyciągarkę i napęd na cztery koła. To idealny pojazd na 
wejście w świat gry, pierwszy fragment mapy stanowi samouczek, w któ-
rym nie tylko poznajemy obsługę pojazdu, ale i przećwiczymy jazdę po 
kilku typach nawierzchni. Od początku gra jest trudna, zwłaszcza jeśli 
mamy odruch wciskania do oporu prawego spustu, a hamujemy tylko po 
to, by wprowadzić tylną oś w kontrolowany poślizg. Tu o takiej zabawie 
można zapomnieć, bo samochody, nie dość, że są powolne, to brakuje 
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miejsc, by uskuteczniać taką zabawę. Tempo 
jest niskie, ale satysfakcja z każdego pokony-
wanego metra w pełni to usprawiedliwia.

Kluczem do dobrej zabawy jest opanowa-
nie sterowania – to jest odmienne od tego, 
do jakiego przyzwyczajają inne gry. Oprócz 
manewrowania samochodem należy roz-
sądnie korzystać ze skrzyni biegów, włączać 
napęd na wszystkie koła (celowo nie piszę 
o czterech, bo poruszamy się też pojazdami 
z większą liczbą osi) czy sterować wyciągarką, 
by pokonać trudny teren lub wyciągnąć inny 
pojazd z błota czy zaspy. To dopiero pod-
stawy, dzięki którym można rozpocząć prze-
dzieranie się przez rozorane kołami ciężkich 
pojazdów koleiny, rzeki i oblodzone jezdnie. 
Każdy odcinek trasy stanowi wyzwanie, 
początkowo wymaga przemyślenia i dosto-
sowania taktyki przejazdu do pojazdu i jego 
wyposażenia. Wraz z postępami w rozgrywce 
i nabywaniem doświadczenia jazda staje się 
prostsza. To jeden z tych tytułów, w których 
liczą się nabywane przez gracza umiejętności, 
a nie statystyki. Żeby nie było jednak nudno, 
każdy z pojazdów dość mocno się od siebie 
różni, a im większy jest, tym bardziej natu-
ralnie się nim jeździ. Kierując pick-upem, nie 
czuję jego ciężaru, szczególnie podczas poru-
szania się po utwardzonej nawierzchni. Więk-
sze ciężarówki znacznie łatwiej wyczuć, nawet 
jeśli na naczepie wieziemy drugi, niewiele 
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mniejszy pojazd. W zależności od przewożonego ładunku będziemy nie 
tylko zmieniać samochody, ale i podczepiać do nich odpowiednie przy-
czepy, co również odbija się na sposobie prowadzenia i planowania trasy. 
Zdarzało się, że wracałem z towarem zupełnie inną drogą, niż tą, którą się 
po niego wybrałem. To wcale nie koniec urozmaiceń, bo pojazdy można 
modyfikować. Zmianie może ulec zarówno wygląd, jak i wyposażenie samo-
chodu. Do wyboru mamy kilkanaście rodzajów opon, różne silniki, napędy, 
kilka typów wyciągarek, a nawet bagażniki dachowe do przewożenia 
dodatkowego paliwa. Gra niespecjalnie pomaga w dostosowaniu pojazdu 
do potrzeb konkretnego zadania, wszystko robiłem na wyczucie. Początki 
były więc trudne, bo wpływ wyposażenia na być albo nie być na trasie jest 
ogromny. Sytuacji nie poprawia mała liczba wskazówek do poszczególnych 
zadań, które ułatwiłyby wybór pojazdu. Początek rozgrywki jest niefor-
tunnie zaprojektowany, gra sugeruje, by po wykonaniu zadań z samouczka 
przeskoczyć na skutą lodem Alaskę. Znacznie rozsądniejszym wyborem jest 
pozostanie w Michigan i zdobycie środków oraz umiejętności, pozwalają-
cych na czerpanie przyjemności z jazdy w trudniejszych rejonach.

Świat gry jest ładny, aczkolwiek pusty. Oprócz nas nie porusza się po nim 
nikt, nie widać ani innych samochodów, ani nawet przechodniów, przez 
co, wjeżdżając do miasta, miałem wrażenie odwiedzania planu filmowego. 
To właściwie mój jedyny zarzut do strony wizualnej, bo Snowrunner jest 
ładnym, aczkolwiek nieprzesadnie napakowanym efektami graficznymi 
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tytułem. Mapy są estetyczne i zróżnicowane, natychmiast wiadomo, czy 
przemierzamy błotniste Michigan, zimną Alaskę czy jeszcze bardziej skuty 
lodem, rosyjski półwysep Tajmyr. Pora dnia zmienia się płynnie, co wpływa 
nie tylko na widoki, ale i warunki jazdy – w nocy jest zdecydowanie trud-
niej, bo naprawdę trzeba polegać na reflektorach samochodu. Nie obyło 
się niestety bez drobnych problemów z doczytywaniem obiektów, potra-
fią pojawić się dość blisko pojazdu (aczkolwiek nie na tyle, by utrudniać 
rozgrywkę, bo jej tempo jest niskie). Niedopracowana jest też kamera zza 
samochodu, która obraca się tak, że praktycznie nigdy nie widać tego, co 
trzeba, a im dłuższym pojazdem kierujemy, tym bardziej staje się uciążliwa. 
Większość gry spędziłem z widokiem z wnętrza kabiny, który przełącza-
łem tylko podczas cofania (bo w bocznych lusterkach nic się niestety nie 
odbija). Oprawa audio jest nierówna: nijaka, przygrywająca w tle muzyka 
zagłuszana jest mięsistym terkotem diesla, rzężeniem wyciągarek i chlu-
potaniem bryzgającego spod kół błota. Dźwięki samochodów i otoczenia 
brzmią fenomenalnie i doskonale budują klimat.

Dawno żadna gra nie zafundowała mi takiej lekcji cierpliwości. Podczas 
jazdy trzeba zwracać uwagę na zużycie paliwa, zmieniające się w zależności 
od pojazdu, włączonego napędu i biegu. Tankowanie jest co prawda dar-
mowe, ale stacji paliw mijamy niewiele, więc trzeba je uwzględniać pod-
czas planowania trasy. Gra nie robi też nic za gracza: zadaniami zarządzamy 
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samodzielnie, wybieramy je ręcznie, bez podpowiedzi, do którego z nich 
mamy najbliżej (i które z nich jesteśmy w stanie wykonać aktualnie kierowa-
nym pojazdem). Trasę określamy sami, za pomocą znaczników, co jest akurat 
w pełni zrozumiałe, wyznaczanie jej automatycznie odbierałoby przyjem-
ność z doboru metody jej pokonania. Wszędzie potrzebny jest też rozsądek, 
o czym dość szybko przekonałem się, chcąc dojechać do umieszczonej na 
bagnie wieży obserwacyjnej. Moja ciężarówka przejechała całe 100 m, zanim 
permanentnie ugrzęzła w błocie. Następstwem tego był przyjazd innym 
samochodem, którym po chwili kombinowania udało się mi wyciągnąć 
zagrzebany pojazd. Najpierw mnie to frustrowało, ale później zacząłem doce-
niać to, jak bardzo Snowrunner nie wybacza błędów – przyjemność czerpie 
się tu z nauki, a nie z odhaczania kolejnych, bliźniaczo podobnych zadań.

Grając w Snowrunnera, mam wrażenie, że oglądam program na Discovery. 
Choć akcja jest powolna, to każda chwila wymaga chłodnej głowy i skupie-
nia, a im lepiej znamy możliwości kierowanego pojazdem, z tym większą 
satysfakcją pokonujemy kolejne trudności. Gra ma klimat, a to obecnie 
wcale nie takie oczywiste. Wygrzebując się po raz kolejny z zasp, niemal 
czułem dotyk flanelowej koszuli na skórze i zapach galonów przepalanego 
paliwa. Niemal, bo w rękach trzymałem cały czas trzeszczącego DualShocka.
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Gdzie wyłączyć rejestrowanie 
narażenia na COVID-19MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

W ostatniej aktualizacji iOS do wersji 13.5 pojawiło się dodatkowe 
API, które ma pomagać w wykryciu, czy nie mieliśmy kontaktu z kimś 
zarażonym wirusem COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa do tego 
API dostęp mają lub będą miały tylko aplikacje dopuszczone przez 
rządy poszczególnych państw. W naszym kraju będzie to zapewne 
aplikacja ProteGO Safe.

Krok 1. Uruchamiamy 
aplikację Ustawienia 
i przechodzimy do 
Prywatności.

Wspomniane API będzie 
domyślnie włączone, 
gdy tylko zainstalujemy 
odpowiednią aplikację. 
Istnieje jednak możli-
wość jego wyłączenia. 
I właśnie w tym porad-
niku pokażę Wam, jak 
to zrobić.

Gdzie wyłączyć rejestrowanie narażenia na COVID-19 |  Maciej Skrzypczak
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Krok 2. Przechodzimy 
do sekcji Zdrowie.

W tym miejscu pojawi 
się przełącznik, który 
będziemy chcieli prze-
stawić z pozycji włączo-
nej na wyłączoną. Jak 
widać, obecnie funkcja 
ta jest niedostępna, 
gdyż aplikacja ProteGO 
Safe nie otrzymała jesz-
cze stosownej aktuali-
zacji wspierającej to API.

Krok 3. Teraz wchodzimy 
do sekcji Rejestrowanie 
narażenia na COVID-19.
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iMagazine na Androidzie!

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


W związku z ostatnimi wydarzeniami w Programie III Polskiego 
Radia wszyscy opowiadają o tym, jak wychowali się na audycjach 
kultowej „Trójki”. Ja nie wychowałam się na Trójce. Wychowałam 
się w Trójce. Dosłownie.

Wspomnienie 
o TrójceKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Wspomnienie o Trójce  |  Kinga Ochendowska
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M
Mój Tata był samotnym ojcem, co w latach 70. zeszłego stulecia było nie 
lada sensacją. Bycie samotnym rodzicem i wtedy, i teraz, wiąże się z wie-
loma trudnościami logistycznymi. W końcu trzeba pracować, a dziecko 
samo się sobą nie zajmie. Pierwsze trzy lata spędziłam więc u babci 
i dziadka, a kiedy osiągnęłam wiek przedszkolny, Tata mógł w końcu 
odetchnąć z ulgą. Nie obyło się jednak bez przeszkód. Na przykład: jak 
zorganizować dostarczenie dziecka do przedszkola, kiedy to otwiera się 
później, niż zaczyna praca? W tamtych czasach odpowiedź była prosta 
– coś się wymyśli. Większość rodziców zapisywała dzieci do przedszkola 
najbliżej domu, Tata jednak wybrał takie, które znajdowało się w pobliżu 
jego pracy. Wstawaliśmy więc rano, na dźwięk radiobudzika – starej 
metalowej skrzynki, która zamiast cyferblatu miała pocztówkę w kwiatki 
i wyruszaliśmy w podróż. Jeśli czasu było mało, podjeżdżaliśmy kilka 
przystanków autobusem linii 155, względnie 162, który zatrzymywał się 
w gorszym miejscu i trzeba było wysiąść przystanek wcześniej. Jeśli 
mieliśmy więcej czasu, szliśmy na piechotę – zwłaszcza jeśli na dworze 
było już ciepło. Ruszaliśmy więc Solcem w kierunku Rozbrat, przez park, 
w którym rosły najładniejsze kasztany, a w lecie szumiały fontanny. Na 
końcu Rozbrat, po lewej stronie, znajdowało się słynne liceum imie-
nia Stefana Batorego, a po prawej – schowane w bramie przedszkole. 
Mijaliśmy je jednak i szliśmy dalej, pod trasą Łazienkowską, trochę na 
skos, wchodząc w ulicę Myśliwiecką, wiodącą w kierunku Łazienek. Dość 
szybko po prawej stronie wyłaniał się rząd szarych, niskich i smutnych 
budynków, nic specjalnego. Brama i tabliczka z adresem: Myśliwiecka 
3/5/7. Nie było w tamtych czasach dużej, przeszklonej kopuły, którą 
możecie zobaczyć teraz. Zwykłe drzwi, marmurkowa podłoga, po pra-
wej stronie kiosk Ruchu (w którym i tak nie było nic ciekawego), na 
wprost kilka schodków w górę i schodki w dół. Tata pracował w dziale 
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FELIETONYFELIETONY 190



technicznym, więc zaczynał o 7:15, listę obecności trzeba było podpisać 
do 7:20, bo potem znikała i pracownika uznawano za nieobecnego. Wpa-
daliśmy więc podpisać listę i ruszaliśmy do przedszkola, które otwierało 
się o 7:30. I tak codziennie. No, chyba że ferie, pracująca sobota albo 
inne okoliczności przyrody. Wtedy z małym dzieckiem nie było co zro-
bić, więc zostawałam z Tatą w pracy. W pracy, z perspektywy dziecka, 
było nudno. Rzeczą, którą pamiętam najlepiej, było pastowane linoleum. 
Na gumowych podeszwach nie szło się ślizgać, ale na kolanach to już 
pierwsza klasa! Po prawej stronie korytarza były studia nagraniowe, nad 
którymi świeciły napisy oznajmiające „CISZA!”, więc ślizgałam się bez-
szelestnie. Raz na jakiś czas pogroziła mi jedna albo druga sprzątaczka, 
bo to całe ślizganie się zostawiało smugi. W ślizganiu chodziło o to, 
żeby przejechać cały korytarz z rozpędu, aż pod same drzwi radiowej 
biblioteki. Odkąd nauczyłam się czytać, jakoś pod koniec przedszkola, 
zaglądałam tam często i pierwsza książka, którą przeczytałam w cało-

ści w ciągu jednego wieczoru, pochodziła właśnie 
stamtąd. Nosiła tytuł „Opowieść o kalifie-bocianie” 
– to dla potomności. Kiedyś, w czasie tego ślizga-
nia, rymsnęłam z całym impetem w Wojciecha 
Manna wychodzącego właśnie ze studia. Prosto 
w piszczel, bo mniej więcej na tej wysokości się 
znajdowałam. Wygramoliłam się dość niezdarnie 
z kolan i wydukałam coś w stylu „Przepraszam 
Pana”. Mann zaśmiał się i powiedział, że nic się 
nie stało, a poza tym nie muszę mówić „Proszę 
Pana”, tylko „Wujku” (w radio wszyscy byli ciociami 
i wujkami). W tym momencie z pokoju wyszedł 
Tata, zaalarmowany hałasem, gotów do udziele-
nia reprymendy. Natychmiast schowałam mu się 
za nogami i odpowiedziałam „Tak, proszę Pana”. 
I o ile nie miałam żadnego problemu z „wujko-
waniem” innych pracowników, do Manna nigdy 
nie powiedziałam „Wujku”. Z perspektywy mojej 
głowy, znajdującej się tylko nieco powyżej pod-
łogi, był ogromy i budził respekt, więc za każdym 
razem, gdy widziałam go na korytarzu, zazwyczaj 
w towarzystwie Materny albo innych redaktorów, 
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uciekałam, ile sił w krótkich nóżkach. Zresztą było mi strasznie wstyd, że 
tak na niego wpadłam. 

W pracy u Taty nie bardzo było co robić. Pokój jak pokój, herbata w szklance, 
z fusami zbierającymi się na dole, żadnych zabawek. Na ścianie stary gło-
śnik, z którego nieprzerwanie leciała Trójka. Był też telewizor, ale programy 
nadawano tylko w określonych godzinach. Po porannej powtórce dla pra-
cowników drugiej zmiany następowała przerwa do godziny 15:30, a wtedy 
już było za późno. Z rana można było przynajmniej obejrzeć powtórkę 
„Niewolnicy Isaury” z Lucillą Santos. Więc kiedy byłam już starsza, zaczęłam 
eksplorować. Tata nie był specjalnie przekonany do tego pomysłu, musia-
łam więc walczyć i obiecywać, że „nic a nic się nie zgubię” i „nikomu nie 
będę przeszkadzać” (czytaj: nie wpadnę z impetem w Wojciecha Manna). 
Uzyskawszy zgodę na wyjście „na podwórko”, uchyliłam drzwi, rozejrzałam 
się czujnie dookoła i pobiegłam. Podwórko radiowe było bardzo mizerne 
– trochę dzikiej trawy, kilka rachitycznych drzewek na obrzeżu. Nie mieli 
nawet trzepaka. Jak wiadomo, trzepak był obowiązkowym elementem placu 
zabaw, w wielu przypadkach – jedynym. Można było na nim fikać koziołki, 
zwieszać się głową w dół albo skakać na beton. Względnie można było ryso-
wać kredą (pokruszonymi kawałkami cegieł) na betonie, ale betonu też nie 
mieli, więc wiało nudą. Nie miało to jednak znaczenia, bo przynajmniej było 
to miejsce, do którego można pójść. Oczywiście dojść umiałam, ale wrócić 
już nie. Spowodowało to mały atak paniki – nie dlatego, że się zgubiłam, 
ale dlatego, że Tata będzie się gniewał i „nigdy, przenigdy” nigdzie mnie już 
nie puści. Dla sprytnego dziecka to olbrzymia motywacja, pobiegłam więc 
w stronę budynku i zaczęłam zaglądać w otwarte okna, aż znalazłam gabinet 
dyrektora Taty. Przekonana, że nikogo tam nie ma, wpełzłam przez okno, 
które znajdowało się na wysokości ziemi, wpadłam na krzesło i z łoskotem 
wylądowałam na ziemi, tuż przed stopami dyrektora. Otrzepawszy się, jed-
nym tchem wyrzuciłam z siebie litanię: „Wujku, zgubiłam się, Tata będzie 
się gniewał, tylko mu nie mów, teraz pójdę!”. Wujek zapytał tylko, czy wiem, 
jak trafić do pokoju. Skinęłam rezolutnie głową i rzuciłam konfidencjonal-
nie na odchodne: „Nie mów Tacie!”. Chyba nie powiedział, bo nie dostałam 
ochrzanu i mogłam dalej eksplorować radiowe korytarze. Do czasu.

Słyszałam, że dorośli rozmawiają przyciszonymi głosami i są czymś zde-
nerwowani. Pewnego wieczoru Tata powiedział mi, że pójdziemy do 
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pracy. Było to wydarzenie niespotykane, na dworze było ciemno, nic 
takiego się wcześniej nie zdarzyło. 

Weszliśmy do radia – wszędzie było cicho. Poszliśmy korytarzami, któ-
rych nie znałam. Tata powiedział mi, że idziemy do studia nagraniowego. 
Zaraz przy drzwiach stał fortepian, a w drugiej części studia – stoły przy-
kryte zielonym suknem i oświetlone niewielkimi lampkami. W studio 
panował półmrok. Stanęliśmy razem z resztą przy fortepianie, Tata kazał 
mi być cicho. Przy zielonych stołach usiadło kilku mężczyzn, wyglądali 
poważnie. A potem zaczęli przemawiać do zgromadzonych. Z mojej per-
spektywy cała akcja była po prostu nudna, jednak w drodze powrotnej 
Tata kazał mi na całe życie zapamiętać, że byłam na pierwszym spotka-
niu „Solidarności” w Polskim Radio. I że mam nie mówić nikomu. 

Nikomu nie powiedziałam, bo jak uważałam, nie było o czym. Niedługo 
potem w obu budkach strażniczych pojawili się uzbrojeni wartownicy. 
I nie można już było swobodnie biegać po korytarzach.

Trójka miała też wpływ na bardziej prywatne aspekty życia. Na przykład, 
zaczął nas odwiedzać dzielnicowy. Przychodził szukać ulotek i spraw-
dzać, czy nie szerzy się u nas kapitalistyczna zgnilizna. Kiedyś przyszedł 
też ksiądz. Nie z dzielnicowym, ale jakoś tak sam. Zapytał, czy znam 
„Ojcze nasz”. Znałam, to zadeklamowałam. Więcej nie przyszedł. Do dziś 
nie wiem, o co chodziło. Ale ulotek nikt nie znalazł.

Z mniej demonicznych przypadków – wszyscy dziś mówią o Niedźwiedz-
kim. Ja bardziej o wujku Jurku, czyli Jerzym Kordowiczu. Wujek Jurek był 
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bardziej wujkiem, bo dobrze się z Tatą znali i miał sporo córek. Wiem, jak 
to brzmi, ale ze szczenięcej perspektywy tak właśnie określałam sytu-
ację. Dzięki niemu pokochałam muzykę elektroniczną i dowiedziałam się 
ciekawych rzeczy o Egipcie. Ale to już temat na inną historię.

Technicznie, wszystko miało swoje plusy i minusy – pierwszy magneto-
wid, srebrnego Philipsa, Tata kupił od Wojciecha Materny i to było coś. 
W sensie magnetowidu, nie faktu zakupu. Z drugiej strony, kiedy wszy-
scy słuchali muzyki na kasetowych, nowoczesnych „Kasprzakach”, ja 
miałam reporterski magnetofon Grundiga i szafę szpulek BASF-a, takich 

w białych pudełkach z czerwoną taśmą dookoła. To zdecydowanie 
odbierało mi punkty do lansu, chociaż dzisiaj pewnie kilka by dodało. 
Teraz retro jest modne, kiedyś musiałam się tłumaczyć z tych szpulek. 
I olbrzymich, stojących głośników. I kolorofonu.

Mogłabym tak jeszcze długo, bo to przecież dzięki jednemu z kolegów 
Taty zaprzyjaźniłam się z komputerami i odkryłam różnorakie pro-
gramy, był też ratlerek wujka Zbyszka, dzięki któremu pokochałam psy. 
A przede wszystkim była magia i świadomość, że głosy dobiegające ze 
skrzynki to tak naprawdę prawdziwi ludzie, nie zaś istoty bezcielesne, 
unoszące się swobodnie na falach eteru. Wystarczy chyba powiedzieć, 
że nie spotkałam później w życiu innego miejsca, które byłoby w tym 
samym stopniu zarówno zwykłe i powszednie, z linoleum i pastą do 
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podłogi oraz jednocześnie zupełnie niezwykłe, odciskające swoje piętno 
na kolejnych generacjach słuchaczy.

Na koniec nieco nostalgicznie i rzewnie. Pamiętam, że urzekała mnie 
zawsze ta tajemnicza atmosfera radia. Zwłaszcza wieczorami, kiedy 
zapadał mrok, a spiker mówił do mikrofonu, do wszystkich, którzy go 
słuchali na falach, a jednocześnie tak trochę do siebie. Wiedząc, jak 
wyglądają studia, wyobrażałam sobie, że odbywa się tam coś absolutnie 
magicznego. I oznajmiłam kiedyś, że też chcę pracować w radio i mieć 
własną audycję. Tata odpowiedział mi na to, rujnując przy tym moje 
szczenięce marzenia, że spiker radiowy musi mieć NIESKAZITELNĄ DYK-
CJĘ I WYMOWĘ. Musiałam napisać to wielkimi literami, bo pietyzm tego 
stwierdzenia na zawsze wyrył się w moim sercu. Siedziałam więc przed 
lustrem i ćwiczyłam, wyglądając przy tym nadzwyczaj śmiesznie i strze-
lając miny, których nie powstydziły się plujący zupką niemowlak. Kiedy 
w końcu odkryłam, że do reporterskiego Grundiga można podłączyć 
mikrofon, zaczęłam nagrywać te wypociny. Moje marzenia legły w gru-
zach już w chwili, gdy pierwszy raz usłyszałam swój nagrany głos. No cóż. 

Szkoda, że w tamtych czasach nikt nie podejrzewał, że żeby praco-
wać w radiu nie będzie potrzebna już ani nieskazitelna wymowa, ani 
poprawna dykcja, ani nawet „manie” czegoś do powiedzenia.

Trójka oparła się wielu huraganom i zmianom politycznym, zawsze cha-
rakteryzowała się klasą oraz wolą i duchem walki. Ludzie, którzy tam 
pracowali przez dziesięciolecia, mieli prawdziwą pasję i realizowali się 
w dziedzinach, którym często poświęcali całe swoje życie. To dlatego 
magicznie przyciągali słuchaczy przed odbiorniki, nawet wtedy, kiedy 
przestrzeń medialną zdominowała telewizja i internet. Piszę to w czasie 
przeszłym, bo ostatnie wypadki jasno świadczą o tym, że czas Trójki się 
kończy. Piękna jest jednak solidarność odchodzących z rozgłośni ręka 
w rękę. Buntownicy do końca, jak wtedy, kiedy byłam dzieckiem.

Czekam na radio Nowy Świat i oby przyniosło ze sobą tego samego 
ducha, którego pamiętam ze szczenięcych lat.

Dobrze jest marzyć.
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Odkryłam ostatnio pewną prawidłowość. Otóż jestem matematycznie 
opisywalna, nie tylko w dziedzinie prawdopodobieństwa zdarzeń, ale 
również cykliczności ich występowania. Udowodnił mi to Facebookowy 
(tfu!) timeline.

KrzywaKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Krzywa  |  Kinga Ochendowska
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W
Wykres to niegłupie narzędzie. Pozwala wykryć prawidłowości, zwizualizo-
wać ulotne dane, wyznaczyć trendy. Da się zastosować do wszystkiego, jak 
udowadnia Facebook, nawet do życia.

Konto na Facebooku mam, bo mam. Przestałam go używać w jakikolwiek 
rozsądny sposób już lata temu. Co jakiś czas przychodzi mi do głowy 
pomysł, by się go pozbyć, ale z drugiej strony siedzą tam ludzie, z którymi 
w inny sposób nie mam kontaktu. Jak wszyscy wiemy, Facebook uwielbia 
nostalgiczne wspomnienia i raz dziennie podrzuca nam posty, które umie-
ściliśmy w serwisie rok, dwa albo dziesięć lat temu. Kiedy kliknęłam wczo-
raj taką przypominajkę, okazało się, że moim życiem rządzi matematyczna 
prawidłowość. Otóż zgodnie z krzywą nadszedł czas akcji i podejmowania 
decyzji. Można powiedzieć, że to po prostu wiosna, wszystko budzi się do 
życia, nawet ja i pewnie będzie w tym trochę prawdy. Jednak wiedzieć 
a zobaczyć krzywą, to dwie różne rzeczy.

Otóż Facebook przypomniał mi, że mniej więcej w tym samym okresie, 
w kolejnych latach adoptowałam kota, a następnie psa. I kolejnego kota. 

Kupowałam zupełnie nowe linie urządzeń – pierw-
szego Kindle’a, iPada i Apple Watcha oraz upgrade-
’owałam starszy sprzęt, czyli MacBooka. Żeby było 
już zupełnie transcendentalnie, przeprowadzam się 
i zmieniam pracę również w tej porze roku, co ozna-
cza, że wiosna ma dla mnie największą moc decyzyjną.

Wynika z tego, że różnorakie firmy powinny mi 
oferować swoje usługi właśnie teraz. Krzywa ma 
zupełną rację, w tym czasie mają przynajmniej 
realną szansę, by zainteresować mnie swoją ofertą. 
Bardziej prawdopodobne jest, że kupię abona-
ment czy prenumeratę dzisiaj niż za dwa miesiące. 
Dobrze pomyślany marketing powinien uwzględnić 
taką jednostkową fluktuację. Żeby udowodnić, jak 
wielką moc ma krzywa, poinformuję, że zakupi-
łam już iPhone’a, a nowy iPad jest w drodze. A to 
wszystko zanim zorientowałam się, że matematyka 
trzyma mnie w garści.
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Zafrapowana wykresem, manualnie i bez automatycznego wspomaga-
nia ze strony Facebooka, wywróżyłam sobie, co będę robić w kolejnych 
okresach. Otóż za mniej więcej sześć do ośmiu tygodni przestaną mi się 
podobać zasłonki i poduszki na sofie oraz odczuję potrzebę wymiany 
sprzętu kuchennego. Możliwe, że kupię sukienkę, którą założę raz, a potem 
będzie wisieć w szafie, bo i tak chodzę przecież w spodniach. Za 12 tygodni 
poczuję zew jesieni – oznacza to kupowanie świeczek i dekoracji z moty-
wem klonowych liści, koców i kawy. A wszystko dlatego, że jestem mate-
matycznie opisywalna.

Mówi się, że człowiek powinien żyć zgodnie z rytmem natury, wsłuchiwać 
się w pory roku i jeść sezonowe warzywa. Ja się zgadzam, ale przewidywal-
nym nikt być nie lubi. Dużo przyjemniej jest być uważanym za zaskakują-
cego i tajemniczego – nigdy nie wiadomo, co zrobi, więc wszyscy wokół się 
biegają na paluszkach, zaglądają w oczka i pytają, czy by jakichś marzeń 
ukrytych nie spełnić, oferty nie wysłać czy coś. No właśnie. Czy coś.

Nie jestem naiwna i zdaję sobie sprawę, że nawet tak trywialne rzeczy, 
jak zdjęcia jesiennych dekoracji to dane, które mogą być użyteczne dla 
firm, starających się nam sprzedać różnorakie produkty. Z każdym rokiem 
danych tych jest coraz więcej i więcej – gdzie jeździmy na wakacje (w tym 
roku to raczej nigdzie), gdzie pijemy kawę i na jakim rowerze jeździmy. 
W zasadzie strach się odezwać czy nawet wrzucić coś do wyszukiwarki, bo 
potem tygodniami pokazują nam się reklamy przypadkowego produktu, 
który zdarzyło nam się kliknąć. Chcący czy niechcący.

Niewiele możemy z tym faktem zrobić. Żyjemy w cyfrowym świecie, w któ-
rym jesteśmy notorycznie śledzeni, analizowani i opisywani pod kątem 
naszej biznesowej przydatności. Dzięki przewidywalności, matematycznej 
powtarzalności i krzywym wykresów. 

Nie, żebym specjalnie narzekała. Mój udział w konsumpcyjnym wyścigu nie 
jest wyjątkowo spektakularny, zwłaszcza że tego iPada, którego przypo-
mniał mi Facebook, kupiłam w 2011 roku i nadal używam. Do czego można 
dziś wykorzystać iPada2? Otóż sprawdza się świetnie jako telewizor, do 
oglądania Netfliksa i Prime Video, na przykład w wannie. Nowego szkoda, 
a stary ciągle daje radę. Co ciekawsze, w tym przedpotopowym iPadzie 
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bateria jest niezatapialna. Na Netfliksie można oglądać przez cały dzień, 
bez specjalnych problemów. No może na nieco obniżonej jasności ekranu.

Wracając jednak do krzywej. Serwisy społecznościowe mają jedną zaletę 
– za kilka lub kilkadziesiąt lat będą automatycznym wykresem trendów 
i zwyczajów, o których w tej chwili nie mamy pojęcia. Dowiemy się z nich, 
jak przebiegała nasza ewolucja lub degradacja. W przypadku młodych 
ludzi, urodzonych już w erze powszechnego internetu, będzie to kom-
pletna baza danych, w przypadku nas – pokolenia stojącego po obu 
stronach granicy – tylko częściowa. Zastanawia mnie jednak, czy kiedyś 
zaczniemy przechodzić zupełnie obojętnie obok tych baz danych, czy też 
raz na jakiś czas obudzi się w nas instynkt samozachowawczy. 

Możliwości aplikacji takich danych są praktycznie nieskończone. A – jak 
wiadomo – licho nie śpi.

Ja tymczasem wrócę spokojnie do trybu wiosennego przebudzenia, skoń-
czę porządkowanie subskrypcji i może zastanowię się nad kupnem nowej 
mikrofalówki. Żeby zaskoczyć sprzedawców osiem tygodni przed termi-
nem. Udowodnię tym samym, że matematyczna przewidywalność nigdy 
nie pokona tajemniczej i zaskakującej natury ludzkiej. Przynajmniej tak to 
sobie będę tłumaczyć.

I nie wrzucę zdjęcia mikrofali na Facebooka. Z przekory, żeby nie wiedzieli. 
Niech się głowią Ci marketingowcy, czy nadal jest mi potrzebna, czy nie.

Z całego serca polecam wiosenną aktywność, zwłaszcza że czasy jakieś 
niepewne.

Pozdrawiam!

Niewiele możemy z tym faktem zrobić. Żyjemy w cyfrowym świecie, 

w którym jesteśmy notorycznie śledzeni, analizowani i opisywani 
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ści, matematycznej powtarzalności i krzywym wykresów. 
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My, wieloletni użytkownicy nadgryzionych sprzętów, mamy taką przypadłość, 
że wiele rzeczy uważamy za oczywiste. Często też mówimy tym, którzy są 
poza jabłkowym sadem – i nie chodzi mi tutaj o szufladkowanie kogokolwiek 
– żeby do niego wpadli. Żeby spróbowali, bo Apple jest takie cudowne 
i proste. Jest – dla nas. Dla nas, ludzi, którzy lata siedzą już w tym ekosystemie. 
Jeśli jednak użytkownik Androida i Windowsa chce przenieść całe swoje 
cyfrowe bytowanie do nadgryzionej doliny – łatwo miał nie będzie. Dlaczego?

Droga do iOS to droga 
przez mękę?KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Droga do iOS to droga przez mękę?  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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K
Kup, włącz, działa!
Tak w skrócie mamy zwyczaj mawiać do tych, którym polecamy spró-
bowanie Apple. Jest nawet specjalna aplikacja, która ma ułatwiać prze-
niesienie danych z Androida na iOS. Owszem, ale nie robi tego tak, jak 
powinna. Bo widzicie, Klaudia przenosiła się ostatnio na sprzęt Apple. 
Chciała to zrobić kompleksowo. Co to znaczy?

Po pierwsze – zdjęcia i dane. Tych pierwszych Android w żaden sposób 
nie porządkuje. Nie wymusza na użytkowniku dobrych manier, jak trzy-
manie zdjęć w albumach i segregowanie ich po zakończonej sesji. Tago-
wania ulubionych. Makowcy, nauczeni tego za czasów rippowania płyt 
CD z muzyką do iTunes, wiedzą, że to iTunes nadał multimediom pewną 
filozofię. Ładu i porządku. Katalogowania muzyki, a potem wspomnień 
utrwalonych naszymi aparatami, które zawsze mamy w kieszeni. Zatem 
przejrzenie kilkudziesięciu tysięcy zdjęć było krokiem nr 1. Potem te 
zdjęcia trzeba było odzyskać. A to nie jest takie łatwe. Owszem, telefon 
z Androidem możemy podłączyć do macOS i zdjęcia, które trzymane są 
w jego pamięci, bez problemu zgrać na dysk iMaca, aby potem nad nimi 
pracować. Gorzej (i tutaj sprawa działa tak samo w przypadku iCloud, 
gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał emigrować z iOS na Androida) jest 
w przypadku, gdy część zdjęć lub ich oryginały trzymamy w dowol-
nej chmurze. Huawei, Google Photos, Samsung etc. Wtedy czeka nas 
pobranie całej kolekcji z sieci (światłowód rekomendowany i to najlepiej 
symetryczny).

No dobrze. Tydzień później zdjęcia są gotowe. Teraz pora wypchnąć je 
do iCloud. My zrobiliśmy to wszystko na macOS-ie, gdzie na domowym 
iMacu Klaudia ma swoje konto. Zanim więc odziedziczyła mojego XS 256 
GB, wgrała sobie całą kolekcję do iCloud Photos, posegregowała, wyka-
drowała, tagowała itd. Kolejny tydzień minął. Potem przyszła kolej na 
dokumenty. Tutaj poszło dość sprawnie, ponieważ po zgraniu zawartości 
z lokalnej pamięci jej poprzedniego Huawei po prostu dane te trafiły do 
iCloud Drive. A więc były już na macOS i od razu potem na iOS.

Idźmy dalej. Aplikacje. Naprawdę nie radzę korzystać z wszelakiej maści 
migratorów z Androida na iOS, ponieważ to albo nie działa, albo pozba-
wia całego procesu koniecznej w tym momencie refleksji. Przeszliśmy 
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aplikacja po aplikacji. Zadając sobie podstawowe pytanie: Do czego 
danej aplikacji używam? Jak często? Czy mogę przeżyć dzień bez niej? 
Szybko okazało się, że kilkadziesiąt aplikacji było po prostu zbędnych. 
Dodatkowym szokiem dla użytkownika Androida przy przesiadce jest 
fakt, że iOS nie ma żadnych preinstalowanych, śmieciowych galerii wid-
getów, aplikacji operatora itd. Mina bezcenna.

Skonfigurowanie iOS w taki sposób, aby notyfikacje odpowiadały ryt-
mowi dobowemu danej osoby, nie miał szans przetrwać, a wszystko było 
maksymalnie szybkie i proste – zajęło kolejne dwa dni. Bite dwa dni i to 
pomimo tego, że wiele z tych ustawień miałem na swoim 11 Pro, ale nie 
przenosiliśmy ich 1:1, bo to nie ma żadnego sensu. Klaudia ma swój sys-
tem pracy, swoje potrzeby, zatem omówienie nowego systemu, nowej 
filozofii i każdej pozycji Ustawień wymagało czasu. Znowu – warto! 
Warto, dlatego że wówczas pytanie rodzi pytanie, a jedno rozwiązanie 
okazuje się eliminować dziesięć potencjalnych problemów, które na 
Androidzie były nie do ominięcia. To też szansa na wyrażenie otwartej 
opinii: „Tam było to bardziej intuicyjne, choć tutaj jest niezłe. Tam wie-
działam, gdzie to mam, ale tutaj w sumie nie muszę wiedzieć, bo system 
podpowie” – to tylko niektóre ze stwierdzeń.

Backupy – tutaj mamy dwie szkoły. Jedni Makowcy uznają jedynie iCloud 
Backup. Drudzy nie uznają kopii zapasowej trzymanej w chmurze Apple 
za kopię zapasową, a backup wykonują lokalnie przez Findera. Należę do 
tej drugiej grupy i choć oboje mamy włączony iCloud Backup, to już po 
mojej stronie leży dbanie o to, aby wszystkie nadgryzione sprzęty miały 
regularnie wykonywane lokalne kopie zapasowe, a potem domowa infra-
struktura robi już swoje. Aktualnie prawdopodobieństwo, że stracimy 
swoje kopie zapasowe, jest niewielkie, ponieważ wykonywane są one 
poza dyskiem iMaca na domowym NAS-ie, a stamtąd wykonywana jest 

A w przypadku iOS szczególnie zainwestowany w przeno-

siny czas zaczyna się błyskawicznie zwracać z każdym kolej-

nym dniem życia w nadgryzionym sadzie.
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jeszcze podwójna kopia zapasowa tych kopii. Tak, wiem – szaleństwo, 
ale ja po prostu cenię sobie fakt, że gdy zmieniam urządzenie na nowe, 
to jestem w stanie wgrać na nie obraz pamięci z poprzedniego, w któ-
rym zatrzymany w Wiadomościach kursor jest dokładnie w tym samym 
miejscu tworzonej wiadomości po przywróceniu takiej kopii zapasowej 
na nowym urządzeniu. To dla mnie prosty rachunek. Konfiguruję coś raz. 
Zapominam. Awaria urządzenia nie zmienia absolutnie niczego.

Hasło niejedno ma imię
Procesem, który zajął kolejny tydzień, było ziden-
tyfikowanie wszystkich istniejących w serwisach, 
usługach i ogólnie – w sieci – kont i próba trwa-
łego usunięcia tych niepotrzebnych, oraz zmiany 
haseł do pozostałych. W niektórych przypadkach 
wiązało się to z koniecznością pisania maila do 
wsparcia technicznego, w innym było niemożliwe 
(tak, w internecie są miejsca, w których raz zało-
żone konto zostaje tam na zawsze), a w pozostałych 
wymagało wykonywania tak idiotycznych procedur, 
że szkoda Waszego czasu, abyście o nich czytali.

Cieszę się, że miałem okazję obserwować zaznaja-
mianie się z 1Password. To niesamowite, jak wiele 
zmienia się, gdy zdobędziemy podstawową wiedzę 
na temat bezpieczeństwa, choć trochę poczytamy 

i zobaczymy, że dzięki niewielkiemu nakładowi sił możemy spać dużo 
spokojniej. Tak, to był żmudny proces. Proces, w którego trakcie wiele 
razy padło: „Ej, serio tutaj jest też takie hasło, jak tam? I tam? I tam?!”. 
Na koniec jednak oboje mamy pewność, że wykonana robota miała cel. 
Najważniejsze dane są chronione, a kwestia chociażby tzw. cyfrowej 
śmierci (o tym także pomyśleliśmy) wymaga właściwie znajomości jed-
nego, bardzo długiego i skomplikowanego hasła. Ktoś powie – chore. Być 
może, ale na koniec dnia świadomość zawsze jest lepsza niż jej brak.

Po prostu – zrób to
Było też kilka takich momentów, w których czas był de facto zbędny. 
Przykładowo: HomeKit. Udostępnienie Klaudii możliwości kontrolowania 

Prostota komunikacji, 

którą zapewnia swoim 

użytkownikom Apple, 

zdążyła w ostatnim mie-

siącu wywołać już nieje-

den uśmiech i to na więcej 

niż jednej twarzy.
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całego mieszkania zajęło mi 7 sekund. Nauczenie jej obsługi – jakąś 
minutę. Nauka komunikacji z Siri, powiedzmy, 20 minut. Czyli w mniej 
niż godzinę Klaudia porozumiewała się już bez przeszkód z Siri, stero-
wała większością urządzeń i zapominała powoli o minutniku w kuchni. 
Ta ostatnia nowość została uznana za najbardziej oczywistą rzecz, którą 
każdy smartfon powinien być w stanie w tak samo szybkim czasie, jak 
iPhone, załączyć za pomocą głosu. Można mówić, że Siri jest głupia (bo 
w wielu przypadkach jest), ale to, w jaki sposób Apple zaimplemento-
wało jej konfigurację i jak prosty jest to proces, jest bezkonkurencyjne.

Kolejna kwestia to Wspomnienia w Zdjęciach czy Udostępnianie 
rodzinnych folderów, które w iOS 13 działa fenomenalnie. Jest to nasz 
prywatny, chroniony twierdzą i murem Apple, portal społecznościowy. 
Udostępnione w chmurze rodzinnej zdjęcie możemy polubić i komen-
tować w czasie kilku sekund. Dane te są bezpieczne. Nie wychodzą 
do publicznej sieci. To było na tyle dużym szokiem i oddechem, że 
naprawdę miło było obserwować pozytywne zaskoczenie u osoby, która 
do tej pory przyzwyczajona była do tego, że każda aplikacja chce coś 
udostępniać, wysyłać, reklamować, powiadamiać itd.

Chmura rodzinna to także dziedziczenie płatnych aplikacji, które nie 
tylko pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale podobnie jak HomeKit 
– pokazuje czarno na białym, że poświęcony na przenosiny czas bardzo 
szybko zwróci się w walce z wyzwaniami codzienności. Podobnie zresztą 
jak iMessage. Dołączenie Klaudii do rodziny Apple w moim przypadku 
oznacza literalnie możliwość pozbycia się Facebooka i Messengera. Pro-
stota komunikacji, którą zapewnia swoim użytkownikom Apple, zdążyła 
w ostatnim miesiącu wywołać już niejeden uśmiech i to na więcej niż 
jednej twarzy.

Choć to wymaga czasu, to warto ten czas poświęcić, jeśli na poważnie 
chcemy przenieść się na nową platformę. Warto rozliczyć się z cyfrową 
przeszłością, przemyśleć kilka spraw, poukładać priorytety. Wtedy od 
razu, automatycznie, zderzamy to nasze „chcenie” z życiem codzien-
nym. A w przypadku iOS szczególnie zainwestowany w przenosiny czas 
zaczyna się błyskawicznie zwracać z każdym kolejnym dniem życia 
w nadgryzionym sadzie.
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Lubię myśl, że po mojej śmierci pozostanie e-biblioteka, która przyda 
się moim bliskim. Tylko czy rzeczywiście zostanie? 

E-booki 
a sprawa śmierciGRACJAN PIETRAS

@GracjanPietras

E-booki a sprawa śmierci |  Gracjan Pietras
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J
Jeśli chodzi o dziedziczenie, papier jest posłuszny. Dokonujemy żywota, 
książki zostają na półkach, a spadkobiercy stają się ich właścicielami. 
Z e-bookami tak łatwo nie jest. Wprawdzie kupione pliki zostaną na 
czytniku i na twardym dysku, ale nie musi oznaczać to jeszcze, że spad-
kobiercy staną się ich „właścicielami”. Trudniejszy może również okazać 
się faktyczny dostęp do nich. Ale po kolei.

Pierwszy Kindle dotarł do mnie w 2011 r. i e-booki zapanowały niepo-
dzielnie w moim czytelniczym świecie. Nie mogłem oprzeć się urokowi 
noszenia przy sobie wszystkich swoich książek. Do tego doszedł natych-
miastowy dostęp do każdego tytułu, którego przeczytanie przyjdzie 
mi do głowy. To plus wynalazek e-papieru w całości zrekompensowały 
mi tęsknoty za tradycyjną książką. Przez dziewięć lat z Kindle moja 
e-biblioteka urosła do kilkuset pozycji. Większość kupiłem od polskich 
wydawców, uzbierałem też niemałą gromadkę e-książek z Amazonu. 
Podejrzewam, że moje wydatki na cyfrową literaturę przekroczyły już 
wartość mojej papierowej biblioteki. Dobry moment, żeby zastanowić 
się, co tak naprawdę kupiłem i czy cokolwiek z tego po mnie pozostanie. 

Polskie sklepy różnie regulują nasze prawa do sprzedawanych e-booków. 
Niektóre udzielają licencji na korzystanie z zakupionych treści. Są to 
licencje niewyłączne, obejmujące użytek własny, czasami limitowane 
do liczby urządzeń. W innych przypadkach sklepy nie udzielają licencji, 
ale „sprzedają plik”. Te dwa różne podejścia są efektem istniejącego nie-
zdecydowania co do prawnego charakteru umowy „sprzedaży e-booka”. 
Regulaminy polskich sklepów niekiedy wprost pozwalają dzielić się 
treścią z rodziną i bliskimi osobami. Amazon jest natomiast w tych 
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sprawach dość bezwzględny. Informuje nas wyraźnie, że klikając „Buy”, 
nie kupujemy książek, ale uzyskujemy licencję na korzystanie z nich 
wyłącznie na określonych urządzeniach lub aplikacjach (zarejestrowa-
nych na nasze konto) bez możliwości przenoszenia jakichkolwiek praw 
do nich na inne osoby. 

Ten prawny galimatias jest oczywiście niezrozumiały dla przeciętnego 
czytelnika. Trudno znaleźć uzasadnienie dla różnego statusu kupowa-
nych e-książek, bo z naszego punktu widzenia transakcje nabywania 
e-booków nie różnią się od siebie. Po prostu płacimy i dostajemy plik, 
który traktujemy jak nasz własny. 

Teraz wreszcie dobra wiadomość. Prawnicze dysputy na temat charak-
teru umowy można w większości przypadków zignorować. Mają one 
niewielkie praktyczne znaczenie dzięki ustawie, która przesądza, że bez 
względu na charakter umowy z księgarnią możemy korzystać z kupio-
nych e-booków na własny użytek osobisty. Obejmuje on wykorzystanie 
niekomercyjne dla własnych celów w zwykły dla danego utworu spo-
sób. Rozciąga się na osoby pozostające z nami w związku osobistym, 
w tym na przykład krewnych, małżonków i ich rodziny oraz bliskich 
znajomych z kręgu towarzyskiego. W praktyce dozwolony użytek oso-
bisty pozwala nam czytać kupione przez nas e-booki na wybranych 
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przez nas urządzeniach, w tym również przekazywać je bliskim osobom 
w takim samym celu. Gdy nas zabraknie, będą oni mogli nadal korzystać 
z e-bliblioteki, jeśli tylko zapewnimy im do niej dostęp.

W konsekwencji to, czy nasi bliscy „odziedziczą” 
naszą e-bibliotekę, będzie najczęściej zależało nie 
od umowy z księgarnią, ale od tego, czy umoż-
liwimy im faktyczny dostęp do niej. Mówimy 
więc bardziej o problemie informatycznym niż 
prawnym.

Szczęśliwie polscy wydawcy oferują obecnie książki 
w otwartych formatach. Dostajemy plik, który 
możemy zachować oraz otwierać z pomocą wybra-
nych przez siebie aplikacji i urządzeń. Leniwi mogą 
po prostu składować pliki w jednym folderze. Jeśli 
chcemy czegoś więcej, można skorzystać z apli-
kacji do zarządzania e-bookami. Bibliotekę takich 
otwartych plików łatwo przekażemy potomnym. 
Wystarczy, że zapewnimy im dostęp do naszych 
urządzeń lub zasobów chmurowych.

Niestety książki zakupione w Amazonie dostajemy 
w postaci zaszyfrowanej (DRM). Plik można otwo-
rzyć tylko na czytniku Kindle lub w aplikacjach 
Kindle – zarejestrowanych na nasze konto. Amazon 
wyraźnie zakazuje wszelkich prób łamania zabez-
pieczeń oraz wyklucza możliwość przenoszenia 
jakichkolwiek praw do e-booków na inne osoby. 

Dodatkowo prawo zabrania wykorzystywania „urządzeń przeznaczonych 
do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicz-
nych zabezpieczeń (…) utworów” pod groźbą grzywny, kary ograniczenia 
wolności albo nawet pozbawienia wolności do lat 3. Mówiąc przystęp-
niej, korzystanie z komputera w celu usunięcia DRM może być prze-
stępstwem. Czy to oznacza, że mamy do wyboru naruszenie prawa albo 
wizję, że po naszej śmierci e-booki kupione w Amazonie przepadną? 
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Z żalem muszę napisać, że trudno o jednoznaczną odpowiedź. Z jednej 
strony usuwanie lub obchodzenie zabezpieczeń jest zabronione, tylko 
jeśli wykracza poza zakres wspomnianego dozwolonego użytku oso-
bistego. Usunięcie DRM-u wyłącznie dla ułatwienia sobie lub osobom 
bliskim dostępu do e-książki nie powinno być więc bezprawne. Z drugiej 
strony trwa dyskusja o tym, czy sprzedawca może w umowie z kupu-
jącym skutecznie ograniczyć zakres dozwolonego użytku osobistego. 
Niektórzy autorzy twierdzą, że tak, co może prowadzić do wniosku, że 
ograniczenia narzucane przez Amazon są wobec nas skuteczne. Moim 
zdaniem można bronić poglądu, iż usunięcie DRM na własny użytek nie 
narusza praw autorskich, nawet jeśli umowa tego zakazuje. Sądzę, że 
taki zakaz umowny jest nieskuteczny w zakresie, w jakim usiłuje unie-
możliwić konsumentowi korzystanie z kupionego e-booka dla potrzeb 
prywatnych. To samo odnosi się do usunięcia zabezpieczeń w celu prze-
kazania naszej e-biblioteki osobom bliskim na wypadek śmierci, oczy-
wiście również z przeznaczeniem do ich użytku osobistego. Jednak na 
definitywną odpowiedź musimy poczekać do pojawienia się orzecznic-
twa albo do takiej zmiany przepisów, która rozwieje wątpliwości.

Techniczna strona usuwania zabezpieczeń wykracza poza ramy moich 
zawodowych kompetencji. Powiem więc tylko, że nie jest to przeszkoda 
nie do pokonania. 

Oczywiście jednak przede wszystkim żyjcie długo i szczęśliwie. Trochę 
szczęśliwiej także dzięki przeświadczeniu, że pozostawicie po sobie 
e-biblioteki, z których będzie można nadal korzystać. 
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Ocena iMagazine Interesujesz się koszykówką? Ja też nie. Jednak nie zawsze tak było. 
W latach 90. ubiegłego stulecia nie mogłem od tego sportu oderwać 
wzroku. Powód? Dwa słowa – Michael i Jordan.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Ostatni taniec |  Jan Urbanowicz

Ostatni taniec
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Gdy byłem dzieckiem, mój starszy brat był turbo fanem koszykówki. W tam-
tych latach kibicowało się właściwie tylko jednej drużynie NBA – Chicago 
Bulls. To był okres, gdy w Bykach grali tacy zawodnicy, jak Michael Jordan, 
Scottie Pippen czy Dennis Rodman, a trenerem był Phil Jackson, za którego 
czasów drużyna zdobyła sześć mistrzowskich tytułów, w ciągu zaledwie 
ośmiu lat (dwa razy zdobyli je trzy lata po kolei). Z końcem sezonu ’97/98 
Jackson przestał być trenerem w Chicago. W trakcie ostatniego sezonu, przez 
cały okres jego trwania, drużynie towarzyszyła ekipa filmowa, która utrwaliła 
tych kilka miesięcy.

Przy wykorzystaniu wspomnianych materiałów, które nie były nigdzie wcze-
śniej publikowane, aktualnych wywiadów z gwiazdami NBA oraz materia-
łów archiwalnych z kilkudziesięciu meczów, powstał serial dokumentalny 
„Ostatni taniec”. Punktem wyjścia i odniesienia jest właśnie ostatni sezon 
tych wielkich Byków, ale całość skupia się przede wszystkim na historii 
Michaela Jordana oraz wielu innych graczy, którzy przyczynili się do sukcesu. 
Serial składa się z dziesięciu odcinków i był wspaniałą podróżą w przeszłość, 
pełną nostalgii i wspomnień nieprzespanych nocy, spędzonych na oglądaniu 
„Air” Jordana w akcji.

Gdyby nie to, że serial pojawiał się w serwisie Netflix przez pięć tygodni 
(co tydzień premierę miały dwa nowe odcinki), to zapewne wchłonąłbym 
wszystko jednego dnia. Cieszę się jednak, że model dystrybucji był inny, 
bo tak mogłem się tą produkcją rozkoszować. Przede wszystkim całość jest 
doskonale zrealizowana i momentami oglądało się to lepiej niż niejeden 
współczesny film akcji. To gratka nie tylko dla fanów koszykówki (dla nich to 
pozycja obowiązkowa), ale również dla osób interesujących się popkulturą. 
Michael Jordan jest nie tylko jednym z największych sportowców w historii, 
ale również ikoną popkultury. Pod koniec XX w. mało było ludzi, którzy nie 
znaliby jego nazwiska. To człowiek o ogromnych umiejętnościach, charyzmie 
i sile charakteru.

Przyznaję, że bardzo rzadko wracam do filmów dokumentalnych. Do serialu 
dokumentalnego właściwie w ogóle nie wracam, chyba że jest to przyrodnicza 
produkcja BBC. Do „Ostatniego tańca” wrócę na pewno nie raz. Przy seansach 
towarzyszyły mi olbrzymie emocje i chciałbym przeżyć je ponownie. Widzia-
łeś kiedyś jak „lata” Michael Jordan i podobało ci się to? Włącz ten dokument. 
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Od jesieni i premiery usługi Apple TV+ minęło już sporo czasu, jednak 
jeszcze do niedawna miałem przed nią spore opory. Nadal uważam, że 
25 PLN miesięcznie można lepiej spożytkować, ale pojawiają się tam 
również produkcje, które naprawdę dobrze się ogląda. Jedną z nich jest…

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

W obronie syna  |  Jan Urbanowicz

W obronie syna
Ocena iMagazine
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„W obronie syna”. To miniserial na podstawie powieści Williama Lan-
daya. Opowiada on historię zastępcy prokuratora generalnego, którego 
nastoletni syn zostaje oskarżony o morderstwo. Od tej pory cała rodzina 
zaczyna przeżywać dramat. W główną rolę wcielił się Chris Evans, czyli 
nie kto inny jak Kapitan Ameryka. Jego żonę gra tutaj Michelle Dockery, 
a syna Jaeden Martell, którego możemy kojarzyć między innymi z nowej 
ekranizacji „To” czy niedawnego kinowego hitu „Na noże”, w którym rów-
nież spotkał się na planie z Chrisem Evansem.

O jakości obrazu i dźwięku w usłudze Apple na 
pewno nieraz mieliście okazję przeczytać w tek-
stach Pawła Okopienia. Nie chcę tego wszystkiego 
powtarzać, ale jedno jest pewne – żaden inny 
serwis streamingowy takiej jakości nie oferuje. Co 
do jakości samych produkcji, to dla mnie wciąż 
niedoścignionym wzorcem jest HBO, ale przyznaję, 
że Apple radzi sobie na tym polu coraz lepiej, co 
tylko udowadnia „W obronie syna”.

Miniserial ma 10 odcinków, z których każdy ogląda-
łem z ogromną przyjemnością i zainteresowaniem. 
To bardzo dobrze napisana historia, będąca drama-
tem rodzinnym, śledczym i sądowym. W dodatku 
zrealizowana na wysokim poziomie, ze świetnymi 
aktorami trzech pokoleń w obsadzie. Największą 
zaletą był tu dla mnie Chris Evans, ale reszta wcale 
od niego nie odstawała. Do samego końca zastana-

wialiśmy się z żoną, jak całość się skończy i wielokrotnie podczas seansu 
obstawialiśmy potencjalne zakończenie.

Jeżeli Apple wciąż będzie utrzymywać dobrą jakość swoich produkcji 
i tworzyć więcej takich seriali jak „W obronie syna”, to wróżę im dobrą 
przyszłość – w którą jeszcze do niedawna nie wierzyłem.

Patrząc na to, że na innych serwisach streamingowych ostatnio pojawia 
się mało ciekawych seriali, proponuję Wam zapisać się na subskrypcję 
Apple TV+, chociażby tylko dla serialu z Chrisem Evansem.
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Premiery streamingowe 
czerwiec 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe czerwiec 2020  |  Jan Urbanowicz

Mogę cię zniszczyć 
Nowy serial Michaeli Coel, która jest nie 
tylko reżyserką, scenarzystką i producentką, 
ale i odtwórczynią głównej roli. Serial 
opowiada o młodej kobiecie, która ma za 
sobą kilka sukcesów, dzięki którym coraz 
lepiej jej się wiedzie w życiu. Pewnego 
wieczoru staje się ofiarą napaści na tle 
seksualnym. Od tego momentu jej życie 
zmienia się bezpowrotnie.

Premiera: 08.06       

Tropiciele
Thriller akcji, w którym pierwsze skrzypce 
gra zorganizowana przestępczość, przemyt 
diamentów i międzynarodowy terroryzm. 
Jest to ekranizacja bestsellera autorstwa 
Deona Meyera, a cała produkcja została 
nakręcona w RPA. Możemy więc liczyć na 
ciekawe zdjęcia i krajobrazy.

Premiera: 06.06       
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W głębi lasu 
Jest lato 1994 roku, wakacyjny obóz na łonie 
natury. Cztery osoby wchodzą do lasu, ale nigdy 
z niego nie wracają. Policji udaje się odnaleźć 
zwłoki dwójki z nich. Po 25 latach dawne 
wydarzenia znów dają o sobie znać. Czy uda 
się rozwiązać sprawę sprzed ćwierć wieku? 
Serial reżyserują Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”) 
oraz Bartosz Konopka („Królik po berlińsku”), 
a w głównych rolach wystąpili Grzegorz 
Damięcki, Agnieszka Grochowska, Wiktoria Filus 
i Hubert Miłkowski. 

Premiera: 12.06     

Pięciu braci
Film nagrodzonego Oscarem Spike’a Lee. 
Czterech czarnoskórych weteranów – Paul, 
Otis, Eddie i Melvin – wraca po latach do 
Wietnamu. Wraz z synem Paula wyruszają na 
poszukiwania szczątków swojego dowódcy 
oraz ukrytego skarbu. Po drodze muszą stawić 
czoła rozmaitym ludziom i siłom natury, 
mierząc się zarazem z pokłosiem wiecznie 
żywej wojny w Wietnamie.

Premiera: 12.06        
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Szczerze Wam powiem, że staram się nie interesować polityką. Staram 
się o tym nie myśleć, bo tak mi się lepiej żyje. Po prostu. Najgorsze 
jest to, że jednak zawsze to do mnie dotrze, w ten lub w inny sposób. 
Szczerze tego nie cierpię i strasznie mnie to denerwuje, ale chyba takie 
mamy po prostu życie.

Gdy ktoś się zapomni  |  Maciej Szamowski

Gdy ktoś się zapomni
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Jeszcze bardziej od polityki nie cierpię, gdy miesza się ona do życia arty-
stycznego czy próbuje wpływać na to, co wolno, a czego nie wolno słuchać. 
No tego to po prostu nie znoszę. I gdy tak siedzę sobie dzisiaj rano i popijam 
poranną kawę, nie jestem w stanie otrząsnąć się z myśli, że ktoś się chyba 
zapomniał. Że ktoś chyba pomylił swoje miejsce i to, co mu wolno z tym, 
czego nie wolno. Przede wszystkim ktoś zapomniał w naszym cudownym 
kraju, że sztuki nie da się ocenzurować. Okazuje się, że sztuka zawsze się 
obroni i przetrwa. Pomijam już to, że mówimy tutaj o piosence Kazika, o któ-
rego istnieniu świat już zapomniał, a politycy skutecznie o nim przypomnieli, 
pomijam już to, że 3. Programu Polskiego Radia absolutnie nie słucha nikt 
– oczywiście uogólniam, ale wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to radio już dni świetności ma za sobą.

Nie mogę jednak pominąć tego, że ktoś zaczyna decydować, co podobać mi 
się może, a co nie może. Dlatego uważam, że jakby to absurdalnie nie wyglą-
dało, jak groteskowego obrazu by to nie generowało, to bojkot ze strony 
Dawida Podsiadły jest słuszny. To radio, prasa, telewizja potrzebują muzyki 
– nie na odwrót. Zwłaszcza w XXI wieku.

Szczerze zaczynam się martwić. Szczerze nabieram wrażenia, że jako prawie 
40-milionowy naród zaczynamy odpływać i oddalać się od cywilizacji. Już 
samo to, że siedzę w niedzielny poranek i piszę o tym wszystkim tekst, jest 
dla mnie rzeczą niepojętą. Pociesza jedynie fakt, że warto czasem zwrócić 
uwagę na coś, co się dzieje obok i jest ważne, a może zostać zignorowane.

Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że wkrótce muzyka Lady Gagi zostanie 
zakazana, ponieważ jest zbyt wyzywająca, koncert Rogera Watersa nigdy 
już nie odbędzie się w Polsce, a jego DVD komisyjnie zostaną zniszczone, 
żeby nikt nie zobaczył, jak Waters w Gdańsku krytykował to, co dzieje się 
w naszym kraju. Wyobraźmy sobie, że już nigdy nie usłyszymy w naszym 
kraju Tenacious D, ponieważ są wulgarni i śpiewają o obrazoburczych kwe-
stiach. Nie możecie sobie tego wyobrazić? Byłoby to smutne? Ja niestety 
potrafię sobie już to wyobrazić, ba, zaczynam to widzieć całkiem wyraźnie, 
w końcu nie tak trudno jest uruchomić blokadę w sieci i wymazać niektóre 
dziedziny sztuki, niektórych artystów w całości – wystarczy spojrzeć na przy-
kład Chin, by zdać sobie sprawę z tego, jak blisko Państwa Środka jesteśmy, 
a jak daleko od zachodnich demokracji.
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Muzyka ma łączyć, muzyka ma podburzać i zmuszać do myślenia – zresztą 
jak każda dziedzina sztuki i rolą polityków nie jest decydowanie o tym, co, 
przez kogo i w jaki sposób jest tworzone. Należałoby się, drodzy politycy, 
obudzić i rozejrzeć, bo może ktoś chce Wam coś powiedzieć. Może jest to 
coś ważnego i wartego Waszego skupienia.

Mam nadzieję, że jeszcze wszystko wróci do normalności, że wyjdziemy 
z domów na koncert, że w radiu zagra nasz ulubiony artysta i nikt nie będzie 
się do tego wtrącał. Do tego jednak potrzebni jesteśmy My – słuchacze 
i fani, którzy, po prostu, gdy będzie trzeba, wyrażą sprzeciw. Liczę, że jed-
nak sztuka jest dla nas czymś więcej niż drobnym przerywnikiem w cyklu 
– spać-pracować-jeść. 

Jeśli przez ostatnie lata się zapomnieliśmy, to teraz warto się obudzić. To już 
ten czas.
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Skład:
• 1 pęczek zielonych 

szparagów (raczej 
cieńszych i bardzo 
jędrnych)

• 1 jabłko lekko kwaśne
• 1 nieduże awokado
• 2 garści świeżego szpi-

naku, najlepiej baby
• 2 garści rukoli lub 

roszponki (ja wolę 
rukolę, bo ma orze-
chowy smak i dobrze 
się komponuje ze 
szparagami)

• 1–2 ząbki czosnku, 
oliwa lub dobry olej

• kilka rzodkiewek
• sok z cytryny lub 

ocet jabłkowy
• sól, pieprz do 

posypania
• zielony koperek
• ew. pestki z dyni

Szparagi umyć, osuszyć i usunąć zdrewniałe końce. Ułożyć 
w płaskim naczyniu polać oliwą, posypać przeciśniętym 
przez praskę lub drobno posiekanym czosnkiem, solą 
i pieprzem.

Odstawić na 20–30 min. Szparagi wyjąć z zalewy, lekko otrzą-
snąć i smażyć na rozgrzanej patelni grillowej przez 5–7 min. 
Szparagi często obracać, aby równomiernie się obsmażyły. 
Mają pozostać jędrne, mocno zielone, a nie przypalone.

Jabłko i awokado kroimy w kostkę. Rzodkiewki kroimy na 
ćwiartki, jeśli są duże, to na ósemki.

Rukolę i szpinak mieszamy w misce, dodajemy jabłko, awo-
kado i rzodkiewki, delikatnie mieszamy. Na wierzch ukła-
damy grillowane szparagi. Całość skrapiamy sokiem z cytryny 
lub octem jabłkowym i posypujemy świeżym koperkiem 
i ew. podprażonymi na suchej patelni pestkami dyni.
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