


WSTĘPNIAK

tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora przeciągnij w prawo

JAK CZYTAĆ 2



EKSPERCI
DOBREGO

BRZMIENIA

Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki,  
jak stworzyć ich wymarzone systemy. Nasi 
pracownicy dysponują wiedzą i doświadcze-
niem, które pozwalają dobrać poszczególne 
elementy zestawu tak, aby dźwięk w pełni sa-
tysfakcjonował naszych  klientów. W każdym 
z salonów znajdują się sale odsłuchowe, bo chce-
my słuchać muzyki razem z naszymi gośćmi.
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WSTĘPNIAK

Sierpień to taki dziwny miesiąc. Niby środek 
wakacji, ale w tym roku mamy trudny czas. Albo 
zostajemy w domach, albo wyjeżdżamy na krót-
kie, lokalne wypady. Wszystko związane jest 
z niestety nadal panującą pandemią. Z drugiej 
strony, jak rozglądam się, to wszyscy wokół są już 
zmęczeni izolacją i mocno luzują w tym zakresie. 
Nie wiem, czy to dobry kierunek, warto według 
mnie nadal stronić od skupisk ludzi i podróżo-
wać samodzielnie, najlepiej samochodem.

W numerze mamy kilka tematów motoryza-
cyjnych, zarówno propozycji samochodowych, 
jak i kwestii dotyczących podnoszenia naszych 
kwalifikacji za kierownicą. A jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo nas samych, to polecam sprzęt 
do dezynfekcji naszych telefonów i innych nie-
dużych przedmiotów codziennego użytku.

Oczywiście to nie wszystko, o czym przeczyta-
cie w sierpniowym iMagazine. 

Zapraszam do lektury!   Dominik Łada
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ODPORNE NA POT
SŁUCHAWKI 

BEZPRZEWODOWE

Creative Outlier Active to eleganckie, bezprzewodowe, douszne 
słuchawki z technologią Bluetooth 4.1 z płaskim kabelkiem łączącym. 
Starannie opracowane słuchawki o matowym, czarnym wykończeniu 
ważą tylko 15g, są odporne na pot (IPX4). Wygoda ich noszenia
i odpowiednie dopasowanie sprawiają, że mogą towarzyszyć Ci podczas 
codziennych wyzwań. Niezwykle długi czas pracy baterii wynoszący 10 
godziny zapewnia, że zawsze będziesz mieć muzykę przy sobie.

Z tych słuchawek korzysta na co dzień Ewa Komander - Mistrzyni Polski
w Ironman 70.3 2018

WYGODNE
DOPASOWANIE

ODPORNOŚĆ
NA POT IPX4

CZAS PRACY
BATERII DO 10H

BLUETOOTH
4.1

WBUDOWANY
MIKROFON

WAGA
TYLKO 15g

dostępne w sklepach:

https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-outlier-active-czarny.bhtml
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TP-Link poszerza portfolio routerów LTE o nowy model i wprowadza na 
rynek stacjonarny router TL-MR100. Nowe urządzenie wyróżnia się niezwy-
kle prostą konfiguracją oraz atrakcyjną ceną. 

TL-MR100 jest doskonałą propozycja dla wszystkich osób, które nie mają 
możliwości podłączenia się do infrastruktury kablowej lub dla tych, którzy 
chcieliby ze swojego Internetu korzystać nawet podczas urlopu, np. w trak-
cie wyjazdu na działkę. Model bez problemu udostępni połączenie 3G/4G 
nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie.

Router obsługuje LTE Cat4 i zapewnia stabilne połączenia o prędkości do 
150 Mb/s. Urządzenie może stanowić główne łącze internetowe w domu 
lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudo-
wanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i w dowol-
nym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać 
online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie odłączalne, 

TP-Link TL-MR100 – budżetowy 
router do internetu mobilnego

AKTUALNOŚCI 15



zewnętrzne anteny LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na 
antenę zewnętrzną. 

TL-MR100 rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11n o prędkościach do 
300Mb/s. Za podłączenie urządzeń przewodowych odpowiadają dwa porty 
LAN 10/100 Mb/s. Co istotne, jeden z portów LAN routera może zamiennie 
służyć jako port WAN, dzięki czemu w przypadku zmiany dostawcy Inter-
netu na operatora stacjonarnego nie musimy wymieniać routera.  

Podstawowa konfiguracja routera jest bardzo prosta i nie przysporzy kło-
potu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom – by 
udostępnić szyfrowane połączenie z Internetem wystarczy włożyć kartę SIM 
oraz podłączyć urządzenie do prądu. Poprzez intuicyjny panel konfiguracyjny 
zyskujemy dostęp do bardziej zaawansowanych opcji takich jak np. funkcja 
kontroli rodzicielskiej czy sieć dla gości. Korzystając z funkcji kontroli rodzi-
cielskiej można zablokować niestosowne dla dzieci treści oraz ustawić dla 
nich limity dostępu do Internetu. Natomiast funkcja sieci dla gości pozwoli 
na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom 
korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link. 

Router Archer TL-MR100 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 
300 zł brutto i objęty został 3-letnią gwarancją producenta.

AKTUALNOŚCI 16
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Mac Pro (late 2019) – Apple 
dodało nowe GPU do konfig-
uratora; W5500X dostępne 
w cenie 1000 zł

Czytaj dalej....

iMac z Intel Core i9-10910 
znaleziony w bazie wyników 
Geekbencha

Czytaj dalej....
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Thunderbolt pojawi się 
w komputerach Apple 
z własnymi procesorami

Czytaj dalej....

Znamy 
zwycięzców 13 
edycji iPhone 
Photography 
Awards

Czytaj dalej....

Apple w tym roku nie 
planuje pełnego powrotu 
do biur w USA

Czytaj dalej....
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Radio Nowy Świat już na 
starcie z aplikacją dla iOS  
i wsparciem dla CarPlay

Czytaj dalej....

Nowe przewody Lighting 
zadebiutują z iPhone’ami 12

Czytaj dalej....

Samsung prezentuje  
Galaxy Z Flip 5G

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Fenomenalnie brzmiąca i elegancka seria Harman Kardon Citation 
zostaje właśnie poszerzona o nowy, wyjątkowy produkt – Harman 
Kardon Citation Oasis. To kompaktowy, doskonale brzmiący głośnik 
o pięknym i prostym wyglądzie oraz niezwykle praktycznych funkcjonal-
nościach. To interesujące urządzenie właśnie trafia na polski rynek!

Harman Kardon Citation Oasis to połączenie innowacyjnych rozwiązań 
z dziedziny domowych systemów audio z wyrafinowanym wzornictwem. 
Wysokiej jakości tkanina z mieszanki wełny, produkowana przez firmę 
Kvadrat, jest odporna na brud i trudnopalna. Głośnik oferuje najlepszy 
dźwięk od Harman Kardon – firmy, która przoduje w dostarczaniu wspa-
niałej jakości produktów audio od ponad 65 lat. 

Harman Kardon Citation Oasis to wiele wygodnych rozwiązań, a wśród 
nich bezprzewodowe ładowanie telefonu z obsługą technologii Qi 
umieszczone na górnej części obudowy oraz wbudowane radio cyfrowe 
DAB/DAB+. Natychmiastowy dostęp do preferowanych stacji możliwy 

Harman Kardon Oasis
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jest dzięki czterem wygodnym programo-
walnym przyciskom. Ich dotknięcie daje 
natychmiastowy dostęp do ulubionych sta-
cji radiowych DAB/DAB+, które dostępne są 
w krystalicznie czystym brzmieniu. Głośnik 
jest także wyposażony w port USB do łado-
wania innych urządzeń. Interesującą funk-
cją jest również szybkie i łatwe ustawianie 
alarmów za pomocą głosu. Już nie trzeba 
naciskać kilku przycisków, by ustawić alarm, 
wystarczy skorzystać z pomocy Asystenta 
Google, by wybrać alarmy ogólne, stację 
lub listę odtwarzania do pobudki. Można 
nawet poprosić Asystenta o budzenie róż-
nymi utworami każdego dnia. Równocześnie 
możliwe jest też łatwe wyłączanie Wi-Fi, 
aby nic nie zakłóciło snu. Harman Kardon 
Citation Oasis jest wyposażony w dedyko-
wany przełącznik dla trybu nocnego, który 
wyłącza sieć Wi-Fi w godzinach od 0:00 do 
6:00. Niestandardowe alarmy, tryb uśpienia 
z połączeniem Wi-Fi, wbudowane radio DAB 
i bezprzewodowe ładowanie to praktyczne 
rozwiązania w sypialni czy kuchni. Rów-
nocześnie Citation Oasis można sparować 
z innymi głośnikami Citation, aby stworzyć 
kompletny domowy system audio i uzyskać 
dostęp do ponad 300 serwisów strumienio-
wego przesyłania muzyki za pośrednictwem 
funkcji Chromecast™ lub AirPlay. 
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W prosty sposób można sprawić, by w całym domu zabrzmiała ta 
sama muzyka lub słuchać różnych brzmień w każdym pomieszczeniu. 
Wystarczy dodać kolejne głośniki Citation do urządzenia Harman Kar-
don Citation Oasis, aby stworzyć kompletny domowy system audio, 
którym można sterować za pomocą tabletu lub smartfona. Asystent 
Google wzbogaca urządzenie o wygodne sterowanie głosowe. Można 
w ten sposób odtwarzać muzykę, podcasty, wiadomości i audycje 
radiowe — wszystko za pomocą własnego głosu. Wystarczy powiedzieć 
„Hej, Google”, aby rozpocząć. Harman Kardon Citation Oasis zapewnia 
dostęp do ponad 300 serwisów do strumieniowego przesyłania muzyki 
za pośrednictwem funkcji Chromecast. Można w ten sposób słuchać 
ulubionych treści audio, internetowych stacji radiowych i podcastów 
w zachwycającej jakości. Natomiast serwis Apple Music za pośrednic-
twem AirPlay pozwala odkrywać nowych artystów i słuchać ulubionych 
list odtwarzania z Apple Music. Za pomocą aplikacji na iPhone’a wybrać 
można ścieżkę dźwiękową i stworzyć nastrój w dowolnym miejscu 
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swojego domu. Harman Kardon Citation Oasis 
ułatwia także bezprzewodowe strumieniowe 
przesyłanie dźwięku ze smartfona lub tabletu za 
pośrednictwem technologii Bluetooth®, prze-
kształcając muzykę z Internetu w zniewalające 
przeżycie muzyczne.

Użytkownik sam decyduje o prywatności 
– mikrofony urządzenia Harman Kardon Citation 
Oasis można łatwo włączyć lub wyłączyć, aby 
dostosować ustawienia prywatności do swoich 
potrzeb. Wielokolorowe wskaźniki LED umoż-
liwiają szybkie sprawdzenie aktualnego stanu 
mikrofonów. Automatyczne aktualizacje spra-
wiają, że nie trzeba troszczyć się o to, by mieć 
zaktualizowane funkcje i usługi. Aktualizacje 
i udoskonalenia oprogramowania są automatycz-
nie pobierane i instalowane w systemie. Obsługa 
nowoczesnego systemu audio jeszcze nigdy nie 
była tak prosta. Korzystając z bezpłatnej apli-
kacji Google Home dla systemów iOS i Android, 
można łatwo skonfigurować głośniki serii Har-
man Kardon Citation i nimi zarządzać (wszystkie 
obsługują połączenia Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz). 

 

Specyfikacja techniczna:
Przetwornik: 2 x 1,75”

Moc wyjściowa: 2 x 6 W RMS

Stosunek sygnału do szumu: 80 dBrA

Zasilacz: 100–240 V, ~50/60 Hz

Wersja Bluetooth®: 4.2

Zakres częstotliwości nadajnika Blueto-
oth: 2402 – 2480 MHz

Moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm

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

Sieć bezprzewodowa: 802.11 a/b/g/n/ac 
(2,4 GHz/5 GHz)

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 
GHz: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz 
dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kana-
łów w Europie i innych lokalizacjach)

Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm

Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 
DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 
64QAM

Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm

Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: QPSK, 
BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 
5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 
5,725–5,825 GHz

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

Wymiary (szerokość x wysokość x głębo-
kość): 218 x 66 x 148 mm

Masa: 1,2 kg

Sugerowana cena detaliczna: 849 zł
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Face ID może pojawić się 
wkrótce w komputerach 
Mac

Czytaj dalej....

Microsoft Office doczeka 
się nowego wyglądu, jest 
pierwsza zapowiedź

Czytaj dalej....

Nadchodzące słuchawki 
nauszne od Apple, ze ster-
owaniem gestami i wykry-
waniem obrotu

Czytaj dalej....
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Garmin zhackowany – dlate-
go zawsze upewniam się, że 
app wspiera HealthKita

Czytaj dalej....

Czy będzie nowy, tani Apple 
Watch? Aktualna oferta 
Apple na to wskazuje

Czytaj dalej....

Hyper Mirror – bezprze-
wodowe streamowanie 
obrazu z iPhone’a, iPada 
i innych urządzeń z ze-
rowym opóźnieniem

Czytaj dalej....
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Koniec epoki lustrzanek już 
bliski. Canon wycofuje się 
kultowej z serii EOS 5D

Czytaj dalej....

Całkowita zmiana 
wnętrza w 30 sekund. Trzy 
kliknięcia od nowej podłogi 
w Twoim domu

Czytaj dalej....

Facebook Messenger 
wprowadza blokowanie 
aplikacji za pomocą Face ID 
oraz Touch ID

Czytaj dalej....
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Nie zamykaj MacBooka 
z naklejoną zaślepką na 
kamerę

Czytaj dalej....

HBO Go dla tvOS 
z mikropłatnościami 
Apple od dzisiaj

Czytaj dalej....

Switcherzy 
przesiadający 
się  z Androida, 
pokochali 
iPhone’a SE 2 gen.

Czytaj dalej....
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Logitech Folio 
Touch dla iPada Pro 
11″ z trackpadem 
– potencjalna 
alternatywa dla 
Magic Keyboard dla 
iPada Pro

Czytaj dalej....

Apple 
zaprezentowało 
nowe emoji, które 
zadebiutują 
w tym roku

Czytaj dalej....
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Apple wystartowało 
z „Witaj, szkoło!”

Czytaj dalej....

Wideodomofon od 
Netatmo wreszcie z ceną 
i prawdopodobną datą 
premiery

Czytaj dalej....

Project xCloud i przyszłość gier według Microsoftu

Czytaj dalej....
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Google popiera grupy 
krytykujące Apple za 
funkcję konieczności 
wyrażania zgody na ich 
śledzenie przez apps

Czytaj dalej....

Praca z domu wg Apple

Czytaj dalej....

Tom Hanks odsłania kulisy 
premiery „Greyhound” na 
Apple TV+

Czytaj dalej....
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Apple Music na 
telewizorach 
Samsunga będzie 
wyświetlał teksty 
piosenek

Czytaj dalej....

HomePod dostan-
ie opcje wyboru 
domyślnych usług: 
muzyki, podcastów 
i audiobooków

Czytaj dalej....
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Creative Stage to wysoce wydajna listwa dźwiękowa, która z łatwością 
zmieści się pod ekranem monitora komputerowego lub telewizora. Dołą-
czony do niej subwoofer wyraźnie uwydatnia i wzbogaca tony niskie, 
wypełniając pulsującym basem całe pomieszczenie. Ponadto mnogość 
opcji połączeń umożliwia proste podłączenie urządzenia zarówno do kom-
putera osobistego, jak i do telewizora w salonie. 

Prosty montaż
Elegancka i opływowa konstrukcja Creative Stage idealnie współgra 
z wystrojem każdego wnętrza i sprawia, że urządzenie znakomicie prezen-
tuje się nawet pod ultrapanoramicznym monitorem. Dodatkowo soundbar 
wyposażony został w zestaw do montażu ściennego, pozwalający w łatwy 
sposób przymocować go do ściany; idealne rozwiązanie, gdy ogranicza nas 
dostępna przestrzeń. Wygodne zasilanie urządzenia przez wbudowane, 
pojedyncze złącze, umożliwia pozostawienie wolnego miejsca na konsolę 
czy komputer.

Creative STAGE nowoczesny 
soundbar 2.1 w rewelacyjnej cenie.

AKTUALNOŚCI 33



Łatwa i wygodna zmiana 
ustawień
Wystarczy użyć pilota, aby skorzystać 
z predefiniowanych ustawień EQ dla 
trybów filmu, muzyki, koncertu czy 
gier! Poza normalną regulacją głośności 
i odtwarzania dźwięku pilot pozwala 
również na dostosowanie ustawień 
tonów wysokich i niskich.

Przyciski regulacji głośności zapro-
jektowano z myślą o maksymalnym 
komforcie użytkowania — umieszczono 
je z boku urządzenia, dzięki czemu są 
łatwo dostępne i wygodne w obsłudze.

Kilka trybów pracy
System Creative Stage oferuje szereg 
opcji łączności, w tym moduł bezprze-
wodowy Bluetooth, wejście AUX, wej-
ście optyczne, złącze TV (ARC) i port 
USB do podłączenia odtwarzacza MP3. 
Podłączenie źródła odtwarzania jest 
dziecinnie proste, dzięki czemu system 
pozwala łatwo podnieść jakość odtwa-
rzanego dźwięku.

Bluetooth i wejście aux
Ciesz się bezprzewodową transmisją 
dźwięku ze smartfona, tabletu lub kom-
putera przez łącze Bluetooth, gdziekol-
wiek jesteś.
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Dodatkowo gniazdo wejściowe AUX 3,5 mm zapewnia zgodność z analogo-
wymi urządzeniami audio.

Złącza optyczne i tv (arc)
Odtwarzaj wysokiej jakości dźwięk cyfrowy z telewizora na urządzeniu 
Creative Stage. Wystarczy połączyć oba urządzenia jednym kablem 
(brak w zestawie).

Port usb plug and play do odtwarzania plików mp3
System Creative Stage może pełnić funkcję samodzielnego odtwarzacza 
muzyki! Wystarczy podłączyć pamięć masową do portu USB i rozpocząć 
odtwarzanie muzyki — nie potrzeba żadnych innych urządzeń.
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Miałem przyjemność kolejny raz uczestniczyć w Porsche Track Experience 
– wyjątkowym wydarzeniu, które nie tylko przybliża nam gamę modeli 
Porsche, ale również uczy nas opanowania samochodu w warunkach 
ekstremalnych. To rodzaj eventu, w którym powinien brać udział 
każdy kierowca chociaż raz w życiu i polecam potraktowanie tego jako 
wakacyjnego wyjazdu prawie-all-inclusive, który zdecydowanie zwiększy 
Wasze umiejętności prowadzenia pojazdów, podczas którego wyżyjecie 
się fizycznie i z którego wyjedziecie ogromnie usatysfakcjonowani.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche Track Experience – co to jest i dlaczego warto się doszkalać w zakresie umiejętności prowadzenia samochodów?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Porsche Track Experience 
– co to jest i dlaczego warto się doszkalać w zakresie 
umiejętności prowadzenia samochodów?
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Nie musicie nawet być fanami motoryzacji czy motosportu – tutaj chodzi 
też o to, abyście potrafili odpowiednio zachować się na publicznej drodze 
w sytuacji podbramkowej. Kiedyś w felietonie wspomniałem o wydarze-
niu, w którym inny samochód wyjechał mi na czołówkę na jednojezdnio-
wej, dwupasmowej drodze na terenie niezabudowanym. Tak, jechałem 
za szybko. Nie, nie spodziewałem się tego. Zareagowałem instynktownie, 
ominąłem „przeszkodę” zupełnie nieświadomie, wpadłem w poślizg, a mój 
mózg załączył się dopiero po paru sekundach. Wtedy zrozumiałem, że jadę 
slajdem przy prędkości trzycyfrowej, pedał gazu mam wciśnięty w pod-
łogę, a kierownicą wykonuję kontrę. Gdyby nie te dwie ostatnie rzeczy, to 
zawinąłbym się prawdopodobnie na drzewie lub wpadł do rowu, bo nie 
opanowałbym slide’u, ale byłem po dwóch pięciodniowych kursach, które 
nauczyły mnie, jak zachowuje się samochód w poślizgu, jak go w nim kon-
trolować i jak go z niego wyprowadzić. Te dwa kursy być może uratowały 
mi wtedy życie.

Porsche Experience
Porsche Experience to wydarzenie dostępne w kilku wariantach, gdzie 
kolejne poziomy wymagają uczestnictwa w poprzednich.
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Porsche On Track
Podstawowy kurs – Porsche on Track – trwa 
jeden dzień (dojazd na wieczór poprzedniego 
dnia) na torze Silesia Ring i zawiera jazdy 
każdym modelem z gamy Porsche, w tym 
nowymi Taycamami. Przeznaczone jest głów-
nie dla przyszłych klientów firmy, którzy chcą 
doświadczyć tego, co ta marka i jej produkty 
oferują. Grupy są 12-osobowe, a jazdy odby-
wają się na 2,9 km pętli (bez tylnej prostej). 
W ramach tego programu realizowane są 
następujące moduły:
• Slalom – ćwiczenia na 718 Boxsterze, w trak-

cie których mierzony jest czas za pomocą 
fotokomórek. Obok kierowcy znajduje się 
instruktor, który uczy go odpowiedniej 
techniki przejazdu. Najszybsi kierowcy tra-
fiają na Wall of Fame, która znajduje się 
w głównej hali. 

• Launch control – ten moduł uczy wykorzy-
stania w pełni trybu najszybszego przyspie-
szenia ze startu zatrzymanego. Do tego celu 
wykorzystywana jest 911 Turbo S.

• SUV Experience – w tym segmencie 
nauczane jest prawidłowe wykorzystanie 
wszystkich systemów wspomagających kie-
rowcę w modelach Macan i Cayenne. Jest 
też próba sprawnościowa na specjalnym 
off-roadowym torze, ćwiczenia z bezpiecz-
nej jazdy oraz poznanie maksymalnego 
wychylenia aut, stromych podjazdów 
i zjazdów, oraz jak tę wiedzę wykorzystać 
w codziennej jeździe.
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• Jazdy Porsche Taycan oraz warsztaty z elektromobilności – ten segment 
przybliży uczestnikom temat samochodów elektrycznych, jazdy nimi 
oraz ich prawidłową eksploatację w codziennych warunkach, a zwień-
czony zostanie jazdą po torze.

• Jazdy po torze – Porsche zapewnia, że pokonacie przynajmniej 12 okrą-
żeń po pętli toru Silesia Ring za kierownicą Panamery, Macana, Cayenne 
Turbo, Taycana oraz różnych modeli 911-tek i 718-ek. Jazdy odbywają się za 
instruktorem, który dodatkowo instruuje, jak prawidłowo patrzeć na tor 
podczas jazdy i jak zachować prawidłową linię wyścigową. Zapewniam 
Was, że będziecie mieli problem, żeby nadążyć za instruktorami.

• Taxi rides – na koniec to instruktorzy przewiozą Was po torze, pokażą, co 
te auta potrafią, a Wy wtedy zrozumiecie, jak dużo wiedzy Wam jeszcze 
zostało do przyswojenia.

Porsche On Track odbędzie się jeszcze raz w 2020 roku, 23 sierpnia. Koszt 
dla uczestnika wynosi 5 300 zł brutto, a koszt dla osoby towarzyszącej (nie-
uczestniczącej w jazdach) to 1 230 zł brutto.

Porsche Track Experience: Precision
Precision to również jednodniowy kurs, podobny do Porsche On Track, 
ale skupiający się przede wszystkim na rozwinięciu umiejętności jazdy na 
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torze. Na tym wydarzeniu wykorzystywana jest 3,2 km pętla (bez połowy 
tylnej prostej), a każda grupa składa się z 8 uczestników. Porsche zapra-
sza osoby, które już miały doświadczenia w tego typu wydarzeniach, np. 
w Porsche World Roadshow lub Porsche On Track. Wraz ze wzrostem 
poziomu trudności wzrasta też prędkość jazdy po torze, a instruktorzy 
kładą nacisk na umiejętności praktyczne, na techniki jazdy, które będzie-
cie mogli wykorzystać w codziennej jeździe oraz podczas Track Days na 
innych torach. To wydarzenie również zawiera jazdy Taycanem.

W tym roku nie będzie już organizowane Precision, więc trwają zapisy na 
2021. Koszt wynosi 8 000 zł brutto za osobę.

Porsche Track Experience: Performance
Dla osób, które ukończyły program Precision, przewiduje się ciąg dalszy 
szkolenia, nazwanego Performance. Grupy w tej wersji kurczą się do 10 osób 
i mają do swojej dyspozycji 2 instruktorów (5 osób na instruktora), otwarta 
zostaje pełna 3,6 km pętla toru Silesia Ring z pełną długą prostą, na której 
będziecie jechali tak szybko, że nie będziecie mieli czasu spojrzeć na pręd-
kościomierz, a samo wydarzenie wydłużono do dwóch pełnych dni.
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Ważne jest, że grupy osób dzielone są pod względem doświadczenia 
oraz tempa ich jazdy, więc nie powinniście mieć sytuacji, w której ktoś 
będzie wyraźnie odstawał od Was. Wydarzenie rozpoczyna się kolacją dnia 
„zerowego”, podczas której jest czas na to, aby poznać się z innymi uczest-
nikami, a potem dobrze wyspać przed śniadaniem (od 6:30), ponieważ 
agenda przewiduje dojechanie na tor na 8:20 dnia pierwszego (dojazd zaj-
muje ok. godziny). Jazdy z kolei trwają od 9:00 do 17:45, z przerwą na krótki 
lunch, a na koniec dnia wracamy do hotelu na kolację, która rozpoczyna 
się od 19:30. Trzeci dzień jest analogiczny, z tym że jazdy kończymy o 16:15, 
aby znaleźć chwilę na ceremonię zakończenia i pożegnanie.

Nowością w tym evencie jest tzw. shadow driving, gdzie zamiast jazdy za 
instruktorem w kolumnie jedziemy przed nim, a on szczegółowo wyłapuje 
wszystkie nasze błędy oraz tłumaczy co robić, aby ich nie powtórzyć.

Podczas programu Performance spędzamy więcej czasu na torze, a mniej 
na driftowaniu po ósemce i kole, ale nadal zachowano indywidualną rywa-
lizację, zawierającą slalom z driftem oraz drużynową sztafetę po wspo-
mnianej mokrej nawierzchni ósemki. Czas spędzicie przede wszystkim za 
kierownicami 911-tek (S, 4S, Turbo S) oraz 718-ek (GTS, GT4, Spyder).
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Uczestnik Performance przede wszystkim nauczy się różnych linii wyścigo-
wych na torze oraz dowie się, kiedy je stosować oraz pozna techniki hamo-
wania sportowego, w tym tzw. trail braking. Dodatkowo pozna podstawy 
driftowania autem oraz technikę pokonywania slalomu. W ramach tego 
programu, realizowane są następujące moduły:
• Slalom (dzień 1) – składa się z testów oraz rywalizacji za kierownicą 718 

Boxster (czas mierzony za pomocą fotokomórek).
• Zmiana pasa (dzień 1.) – ten moduł uczy zachowania auta z włączonym 

i wyłączonym PSM (ESP) na płycie poślizgowej, co uczy panowania nad 
podsterownością i nadsterownością.

• Cornering (dzień 1.) – te ćwiczenia prowadzone są na zakręcie T1 toru 
Silesia Ring, za kierownicą 911-tek (w tym Turbo S). Nauczane są linie 
wyścigowe, porównywany jest klasyczny tor jazdy z linią V oraz tłuma-
czona jest ich istota w wyścigach.

PODRÓŻE 43



• Drifting (dzień 1.) – te ćwiczenia wykonywane są w Porsche 911 lub 718, 
zależnie od warunków pogodowych i uczą podstaw utrzymywania nad-
sterowności podczas pokonywania zakrętów.

• Sekcja zakrętów nr 1 (dzień 1.) – nauka pierwszego sektora toru, czyli 
zakrętów od T1 do T6, na pokładzie Porsche 911. Tempo jazdy jest stop-
niowo zwiększane, ze średniego do wysokiego.

• Sekcja zakrętów nr 2 (dzień 1.) – nauka trzeciego sektora toru, czyli zakrę-
tów od T10 do T5, analogicznie do poprzedniego modułu.

• Warm-up i track walk (dzień 2.) – rozgrzewka za kierownicą Taycana na 
pełnej pętli toru oraz poznanie toru w detalach, łącznie ze spacerem po 
torze, aby dokładniej poznać jego istotne punkty.

• Guided driving (911; dzień 2.) – sesja treningowa na torze, jazda kolumną 
za instruktorem. Z powodu szybkiego tempa jazda odbywa się wyłącznie 
w kaskach (zapewnione przez Porsche).

• Guided driving (718; dzień 2.) – analogicznie jak w przypadku modeli 911, 
ta sesja odbywa się na 718-tkach. Zawiera również naukę różnicy zacho-
wania auta z centralnie umieszczonym silnikiem, w tym jak sprawniej 
pokonywać nim zakręty.

• Handling (718; dzień 2.) – to próba sprawnościowa, na którą składa się jazda 
z PSM włączonym, ustawionym w tryb Sport oraz wyłączonym. Nauczana 
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jest jazda na granicy poślizgu, wykorzysta-
nia balansu masy samochodu oraz łączenia 
zakrętów bez destabilizacji auta.

• Guided i shadow driving (dzień 2) – to do 
tego modułu prowadzą wszystkie wcześniej-
sze ćwiczenia. Prowadzony jest w drugiej 
połowie dnia pod warunkiem, że uczestnicy 
wcześniej przestrzegali zasad (np. nie wolno 
wyprzedzać instruktora) i opanowali pod-
stawy. Każdy uczestnik otrzyma możliwość 
pokonywania okrążeń toru, a instruktor 
będzie podążał za nim własnym samocho-
dem, oceniając i korygując jego styl.

• Taxi rides – na koniec dnia instruktorzy prze-
wiozą wszystkich po torze i pokażą, co te 
auta potrafią.

Porsche Track Experience: Performance 
odbędzie się w dniach 30–31 sierpnia 2020, 
a koszt uczestnictwa wynosi 16 tys. zł za 
osobę. Cena dla osoby towarzyszącej wynosi 
2 460 zł za osobę.

Moje subiektywne wrażenia z tego programu 
znajdziecie bliżej końca tego artykułu.

Porsche Track Experience: 
Masters
Masters to program, podczas którego zain-
teresowane osoby mogą zdawać egzamin na 
licencję wyścigową PZMot, a do uczestnictwa 
wymagane jest ukończenie udziału w progra-
mie Performance.
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Ten program również trwa 2 dni, ale grupy uczestników ponownie się 
kurczą, do 4 osób na instruktora. Nowością jest wprowadzenie jazd 1 na 
1 z instruktorem, które powinny pozwolić uczestnikowi wyciągnąć jeszcze 
więcej wiedzy z każdego okrążenia pełnej 3,6-kilometrowej pętli Silesia 
Ring, oraz tzw. free driving, gdzie kierowca zostaje wypuszczony na tor 
samodzielnie. Celem Masters jest wprowadzenie kierowców do tematu 
wyścigów samochodowych oraz przygotowanie ich do bezpiecznej 
i samodzielnej jazdy, podczas której sami będą umieli odnajdywać ułamki 
sekund w pościgu za swoim rekordowym czasem okrążenia. Mniejsze 
grupy oznaczają jeszcze więcej czasu spędzonego za kierownicą wyłącznie 
sportowych modeli marki, typu 718 GT4 czy różnych odmian 911 oraz jesz-
cze bardziej indywidualne podejście trenerów. Dodatkowo będą prowa-
dzone warsztaty z psychomotoryki. W ramach tego programu realizowane 
są następujące moduły:
• Gate slalom (dzień 1.) – bardzo dynamiczna próba na długiej sekcji toru, 

która traktuje kolejne zakręty jako nierytmiczny slalom. Ma uczyć szyb-
kiego pokonania toru, płynności jazdy, prawidłowej obserwacji toru oraz 
zachowania właściwego toru jazdy. Dodatkowo utrwala technikę trail bra-
king. Realizowany jest na 718-tkach.

PODRÓŻE 46



• Psychomotoryka (dzień 1.) – pierwsze spotkanie z koncepcją „Kierowcy 
Totalnego”, gdzie jazda to tylko jeden element układanki, na którą składa 
się też koncentracja i sprawność fizyczna (już wiem po Performance, 
że przed Masters musiałbym swoją poprawić). Nauczana jest też tech-
nika podniesienia koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej. 
Porsche zaleca sportowy strój na tę sesję.

• Line talk (dzień 1.) – zajęcia prezentujące pogłębioną analizę linii wyści-
gowej toru Silesia Ring, analizę okrążenia referencyjnego, porównujące 
różne koncepcje jazdy oraz zapoznanie się z telemetrią jazdy i jej analizy.

• Dynamiczna jazda w poślizgu (dzień 1.) – ten moduł będzie za kierownicą 
911-tki i uczy panowania nad poślizgiem, balansu masą samochodu oraz 
używania gazu i hamulca do kontroli wychylenia auta w poślizgu.

• Sekcja zakrętów nr 1 (dzień 1.) – track walk oraz jazdy za i przed instruk-
torem na pierwszym sektorze Silesia Ring. Doskonalenie linii przejazdu 
U oraz V, nauka poszukiwania własnych punktów referencyjnych na torze 
oraz nauka hamowania w zakręcie.

• Sekcja zakrętów nr 2 (dzień 1.) – track walk oraz jazdy za i przed instruk-
torem w trzecim sektorze toru. W drugiej części modułu będą samo-
dzielne jazdy bez asysty instruktora oraz przekazywania feedbacku od 
instruktora po powrocie do pit lane.
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• Car Control (dzień 1.) – te ćwiczenia będą uczyły dynamicznej kontroli 
nad samochodem przy szybkiej jeździe i będą miały miejsce na różnych 
nawierzchniach. Ćwiczenia obejmują naukę balansowania masą samo-
chodu, wyrobienia odruchów na nad- i podsterowność oraz zrozumienie 
wpływu poślizgu na jazdę z pomiarem czasu. W trakcie ćwiczeń PSM 
(ESP) będzie wyłączony.

• Guided driving (dzień 1.) – to pierwsza sesja dnia, łącząca wszystkie tech-
niki poznane w poprzednich modułach. Jazda odbywa się w kolumnie za 
instruktorem, podczas której budowane jest wysokie tempo jazdy oraz 
sprawdzane są punkty referencyjne i hamowania przy wysokich i z wyso-
kich prędkości.

• Track walk (dzień 2.) – spacer po torze, aby go dokładnie poznać, w tym 
poziom przyczepności. Do przemieszczania się po torze będą używane 
Taycany, będzie też przejazd referencyjny na pełnej prędkości, z tłuma-
czeniem mocnych stron samochodów z napędem elektrycznym.

• Procedura wyprzedzania (dzień 2.) – praktyczna nauka wyprzedzania 
oraz obrony pozycji na torze, w tym przedstawienie różnych strate-
gii walki o pozycję. Trening będzie skupiał się też na bezpieczeństwie 
samodzielnych jazd po torze, na analizie modyfikacji w torze jazdy 
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oraz na technice obserwacji i poszukiwania alternatywnych punktów 
referencyjnych.

• Guided i shadow driving (dzień 2.) – to sesja jazdy po torze przy bardzo 
wysokim tempie. W ciągu całego dnia będzie kilka takich sesji i część 
przejazdów będzie nagrywana, aby można je było później poddać ana-
lizie. Analiza wideo będzie prowadzona przy pomocy profesjonalnego 
sprzętu do telemetrii, używanego w motosporcie i każdy kierowca 
otrzyma możliwość szczegółowego przejrzenia swoich okrążeń z shadow 
driving.

• Free driving (dzień 2.) – sesja przypominająca track day, gdzie uczestnicy 
są na torze samodzielnie i bez instruktorów. W trakcie tej sesji obowią-
zuje system flag i dopuszczane jest wyprzedzanie. Dopuszczenie do tej 
sesji pozostaje w gestii instruktora danego uczestnika.

• Fun competition (dzień 2.) – rywalizacja przygotowana przez trenera psy-
chomotoryki, która polega na jak najszybszym i precyzyjnym rozwiązaniu 
zestawów ćwiczeń. Pomaga w podniesieniu koncentracji przed najbar-
dziej wymagającymi modułami.

• Team Relay Competition (dzień 2.) – zespołowa rywalizacja na torze, 
polegająca na jak najszybszym pokonaniu dwóch pełnych okrążeń toru 
w Porsche 911. Zwycięski team i jego członkowie trafią na Wall of Fame 
sezonu.
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• Egzamin na licencję PZMot (opcjonalnie) – prowadzony wspólnie 
z przedstawicielami PZMot, specjalny program wpleciono w 2,5-dniowy 
trening, obejmujący warsztat teoretyczny, zajęcia w specjalnej grupie 
„Adept” przygotowującej do zdobycia licencji, praktyczną pracę z flagami, 
trening różnych procedur startu, zachowania na torze oraz zasad fair play. 
Trening zwieńczony jest egzaminem PZMot, a po jego zdaniu przyznana 
jest licencja wyścigowa.

Najbliższy Porsche Track Experience: Masters odbędzie się 7–8 września 
2020, a koszt uczestnictwa wynosi 21 200 zł. Cena dla osoby towarzyszącej 
wynosi 2 460 zł za osobę.

Porsche Track Experience: Clubsport
Zwieńczeniem programu Porsche Track Experience jest Clubsport. Jest to 
jedyny taki program w Polsce, a firma reklamuje go hasłem: „Tu zaczyna się 
motorsport”. Do dyspozycji uczestników są samochody wyczynowe w spe-
cyfikacji GT4, dzięki którym zostaną oni przygotowani do startów w wyści-
gach pucharowych. Ten program również umożliwia zainteresowanym 
zdobycie licencji wyścigowej PZMot.

Clubsport trwa 2 dni, a każdy instruktor prowadzi 2 uczestników. Program 
zawiera również zaawansowane zajęcia z psychomotoryki, symulację rywa-
lizacji oraz symulację wyścigu na koniec dnia. Zawarte są też treningi z pro-
cedury startu do wyścigu oraz pracy z flagami. Szczegółową agendę tego 
programu poznamy w późniejszym terminie.

Instruktorzy
Porsche Experience prowadzone jest przez doświadczonych i prawdopo-
dobnie niektórym z Was znanych instruktorów:
• Janusz Dudek (szef instruktorów)
• Michał Kościuszko
• Maciej Bocheński
• Jan Niesiołowski
• Jagna Stankiewicz
• Jakub Litwin
• Wojtek Chuchała
• Krystian Korzeniowski
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Sam miałem przyjemność bycia nauczanym przez kilku z nich i muszę 
powiedzieć, że nie zawiodłem się ani razu – to profesjonaliści o ogromnej 
wiedzy i naprawdę warto się od nich uczyć.

Subiektywnie
Przyznaję się bez bicia, że ostatni okres pandemii skutecznie wykorzysta-
łem do siedzenia na czterech literach, co przełożyło się na lepszą moją 
identyfikację z Człowieczkiem Michelina (notabene miło obserwować, jak 
specjaliści z tej firmy dbają o ogumienie samochodów po każdej sesji na 
torze; w sumie za kulisami pracuje kilkadziesiąt osób, odpowiedzialnych 
za wszystko, od podstawiania samochodów na odpowiednie miejsca do 
dbania o tor). Odczułem to już po pierwszym dniu Performance, gdzie 
poszedłem spać wcześnie, zasnąłem jak kamień i niechętnie obudziłem 
się przed pianiem koguta dnia drugiego. Na koniec drugiego dnia czekały 
mnie 4-godzinny powrót z toru do domu i poważnie zastawiałem się nad 
znalezieniem sobie noclegu, tak byłem zmęczony.

Taki dwudniowy event daje nam sporo wrażeń i doświadczeń i tylko od 
nas zależy, co z tego wyniesiemy oraz na co zwrócimy największą uwagę. 
Sam fakt, że mamy do dyspozycji szereg modeli Porsche, różniących się 
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drastycznie mocą, bo posiadających od 300 do 650 koni mechanicznych, 
którymi możemy poruszać się z wykorzystaniem ich maksymalnych 
osiągów, czego raczej nie robimy na co dzień na publicznych drogach, 
będzie dla wielu ludzi bezcenny. Dla mnie ważniejsze było porównanie 
zachowania się aut z silnikiem umieszczonym za tylną osią (911) z silni-
kiem umieszczonym centralnie (718) i już po jednym okrążeniu wiedzia-
łem, który układ zdecydowanie preferuję. Jednocześnie w oczy rzuca 
się skrajnie różna charakterystyka tych aut – 718-tki są bardziej surowe, 
mechaniczne, podczas gdy 911 mocno zyskały na komforcie. Jednak 
chwilę, którą najbardziej zapamiętałem, jeśli chodzi o poznanie samych 
aut, to jedna z szykan na torze (T11 i T12), którą pokonałem w najpierw 
w 718 GTS, a potem w 718 Spyder/GT4. Różnica w pracy zawieszenia mię-
dzy tymi dwoma autami będzie prawdopodobnie nie do rozróżnienia 
przez większość kierowców na co dzień, w warunkach „cywilnych”, ale 
na tych zakrętach jest kolosalna (GT4 i Spyder mają w pełni regulowane 
zawieszenie, przeniesione, z modyfikacjami, z GT3). Jednocześnie też 
dowiedziałem się, że ja jednak oczekuję czegoś innego od samochodu 
niż większość. Uczestnicy przede wszystkim fascynowali się iście odrzu-
towym tempem przyspieszania 911-tki Turbo S, a mnie (jako jedynego) 
zdecydowanie bardziej urzekł balans i neutralność koncepcji budowy 
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718-tki, ze swoim centralnie umieszczonym 
silnikiem. Byłem też prawdopodobnie jedy-
nym lub jednym z niewielu, który prefero-
wał obcowanie z ręczną dźwignią zmiany 
biegów, a nie PDK.

Co do samych instruktorów… cóż, są to 
profesjonaliści w każdym calu, posiada-
jący ogromny zapas wiedzy i doświadcze-
nia, więc warto maltretować ich tyle, ile 
jesteście w stanie, bo można dowiedzieć 
i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Mają 
też zaskakująco wyważony balans w prze-
kazywaniu wiedzy, dzięki czemu nie poczu-
jemy się gorszymi kierowcami (chociaż to 
jest akurat oczywiste już po pierwszych 
minutach), a jednocześnie będziemy natu-
ralnie zachęceni do poprawy swoich umie-
jętności. Serio, wystarczy przejechać jedno 
okrążenie toru za nimi, samochodem posia-
dającym o 200 koni mechanicznych więcej 
od ich (450 vs. 650 KM), żeby zrozumieć, jak 
wiele doświadczenia jeszcze trzeba zdobyć, 
aby zbliżyć się do ich poziomu.

Mam oczywiście osobiste i subiektywne 
zastrzeżenia co do samego programu, ale 
przekazywanie ich dalej nie ma specjal-
nie sensu, ponieważ każdy z nas ma inny 
poziom umiejętności i doświadczenia 
w wybranych dziedzinach i oczekujemy 
czego innego po poszczególnych modułach, 
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więc nawet jeśli ja chciałbym czegoś więcej, to znajdzie się druga osoba, 
która wolałaby większy nacisk na inny punkt dnia. Sam program jed-
nak jest tak wyważony, że każdy powinien znaleźć coś, co da mu dużo, 
a nawet te pozornie najmniej przydatne moduły go czegoś nauczą 
(a muszę szczerze, bez smarowania wiecie czego, powiedzieć, że każdy 
z nich coś wnosi do naszych umiejętności). Po Performance wiem już 
też, że chciałbym mieć możliwość wzięcia udziału również w programie 
Masters oraz Clubsport – zrozumiałem, po szczegółowym zapoznaniu 
się z ich specyfiką, że częściowo spełniłbym swoje nastoletnie marze-
nia o zostaniu kierowcą wyścigowym. Na koniec mogę śmiało napisać 
o największej wadzie programów Porsche Track Experience i to pomimo 
faktu, że byłem wykończony psychicznie i fizycznie po tych dwóch 
dniach są… za krótkie!

Niestety, jak zapewne zauważyliście po cenniku, nie są to tanie imprezy, 
więc może warto rozważyć je zamiast urlopu, jako wyjątkową i rzadką 
przygodę. Różnica względem tradycyjnych wakacji jest taka, że wycią-
gamy z nich bardzo dużo umiejętności i wiedzy, które do końca życia 
będą nam towarzyszyły za każdym razem, gdy przekręcimy kluczyk 
w stacyjce naszego samochodu, niezależnie jakiej będzie on marki. 
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Niektórym te nowe techniki pozwolą też wyjść z życiem z podbram-
kowej sytuacji. Nie zapomnijcie jedynie, aby swojej drugiej połowie, 
niezależnie od płci (za każdym razem na wydarzeniach Porsche widuję 
kobiety, które radzą sobie za kierownicą zdecydowanie lepiej niż więk-
szość kierowców, których znam osobiście, nie wspominając nawet 
o bohaterach serii „Polscy Kierowcy” czy „Stop Cham” z YouTube’a), 
zapewnić na ten czas odpowiednią rozrywkę.

PS Nasza drużyna zwyciężyła w rywalizacji drużynowej, a ja zdobyłem 
ósme miejsce całego sezonu w czasie przejazdu slalomu (byłem poniżej 
sekundy wolniejszy od 1. miejsca). Jednocześnie udało mi się zdobyć pierw-
sze miejsce w łączonej rywalizacji slalomu z driftem oraz drugie miejsce 
w samym slalomie spośród uczestników tej edycji Performance. Niezwykle 
cieszę się z tych osiągnięć i zawdzięczam to instruktażowi Krystiana i Kuby 
– dzięki Panowie!

PODRÓŻE 55



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

System WiFi Mesh  
w standardzie WiFi 6

Deco X60

System WiFi 6 Mesh AX3000
Deco X20

System WiFi 6 Mesh AX1800

Rozbudowana 
Kontrola  

rodzicielska

Płynny  
roaming

Konfiguracja  
i zarządzanie  

przez aplikację

TP-Link  
Homecare 

Wspólna nazwa 
sieci WiFi

Zasięg 
w całym domu  

OFDMA 
i MU-MIMO

http://tp-link.com.pl


Dzisiaj podzielę się z Tobą kulisami projektu, do którego zbierałem 
się latami i mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania 
i zrealizuję go. Pisząc te słowa, przygotowuję się mentalnie do 
wyzwania i mam nadzieję, że będziesz mi kibicować. 

Pisanie książki latem 
za pomocą iPadaMICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Pisanie książki latem za pomocą iPada  |  Michał Śliwiński
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Zabieram się za pisanie książki o pracy bez 
biura, czyli „No Office”
Od zawsze nosiłem się z zamiarem, aby opublikować książkę „No Office”. 
W końcu od ponad 13 lat zarządzam firmą, która nie ma biura i kiedykol-
wiek rozmawiam o tym z nowo poznanymi ludźmi – nie wierzą mi albo 
uznają, że: „u nich w firmie to by się nigdy nie udało”.

Dlatego zawsze chciałem w spójny sposób napisać o tym, jak my to robimy, 
ale poza wywiadami w prasie, artykułami tutaj w iMagazine, nie dawałem 
rady stworzyć dłuższego materiału.

Teraz, w czasie pandemii, znacznie więcej osób częściowo lub całkowicie 
pracuje z domu. Dla nich odpaliliśmy Nozbe Teams, aby zespoły mogły 
się zorganizować pomimo tego, że nie są w jednym miejscu. Ale narzę-
dzie nie wystarczy. Brakuje spójnej wiedzy merytorycznej, do której 
można ludzi odesłać.

Nie udało się „przy okazji”, trzeba zmienić 
podejście!
Do tej pory przygotowałem już cały spis treści wraz z wypunktowaniem 
tematów w każdym rozdziale. Udało mi się również napisać pierwszych 
5 rozdziałów. Ale brakowało regularności – jako szef Nozbe mam kalendarz 
wypełniony po brzegi, szczególnie w związku z wydaniem i rozwojem nowej 
aplikacji Nozbe Teams.

Dlatego, jako „gość od produktywności”, musiałem przypomnieć sobie 
starą zasadę. Jeśli coś ci nie wychodzi, to nie wystarczy powiedzieć: „spró-
buję bardziej”. To nigdy nie działa. Trzeba otwarcie przyznać przed samym 
sobą, że się nie udało i podejść do tematu od nowa: „spróbuję inaczej”.

Jeśli coś ci nie wychodzi, to nie wystarczy powiedzieć: 

„spróbuję bardziej”. To nigdy nie działa. Trzeba otwarcie 

przyznać przed samym sobą, że się nie udało i podejść do 

tematu od nowa: „spróbuję inaczej”.
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A właśnie są przecież wakacje!
Planujemy z rodzinką urlop w sierpniu. Dlatego przygotowuję do końca 
lipca wszystko, aby być na bieżąco z pracą. Aby mój zespół wiedział, co 
ma robić. Na szczęście mam świetnych współpracowników i poradzą sobie 
beze mnie. Już im się to udawało, np. kiedy dwa lata temu zrobiłem sobie 
miesięczną przerwę od pracy, o czym pisałem we wrześniowym numerze 
iMagazine 2018.

Ale tym razem robię miesiąc przerwy na pisanie książki.
To znaczy: planuję codziennie pisać 1000 słów lub spędzać nad książką 
dwie godziny. Resztę czasu chcę spędzić z rodziną. Moja żona wzięła sobie 
miesięczny urlop wychowawczy, więc tym bardziej chcę cieszyć się czasem 
z nią i moimi trzema córkami.

Dlatego odcinam się od bieżącej pracy. Tylko pisa-
nie albo czas rodzinny. Na szczęście cała książka 
jest już przemyślana. Wystarczy tylko pisać. Dwie 
godziny dziennie przez miesiąc to ambitny plan, aby 
powstała ta książka, ale na szczęście będę miał sys-
tem wsparcia.

Założenia książki „No Office” i mój 
zespół wydawniczy
Zacznijmy od tego, że książkę będę pisał na licencji 
„Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0”, co 
oznacza, że książką będzie można się dowolnie dzie-
lić, bez opłat, bez proszenia mnie o zgodę. Wystar-
czy wspomnieć mnie jako autora.

Co więcej, będzie pisana w modelu open source. 
Czyli cała książka będzie dostępna na platformie 
GitHub oraz do czytania na stronie NoOffice.org 
– zupełnie bezpłatnie.

Pisanie każdego rozdziału przeze mnie po angielsku…
Jako że każdy rozdział w tej książce to właściwie osobny felieton, po 
ukończeniu kolejnych z nich od razu będę je publikował na GitHubie i na 

Zacznijmy od tego, że 

książkę będę pisał na 

licencji „Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 

4.0”, co oznacza, że książką 

będzie można się dowol-

nie dzielić, bez opłat, bez 

proszenia mnie o zgodę. 

Wystarczy wspomnieć 
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PRODUCTIVITY 59



stronie. Dla ciekawskich – wykorzystuję statyczne generowanie stron za 
pomocą Jekyll, które automatycznie są publikowane na GitHub Pages.

Po napisaniu rozdziału Magda, która jest odpowiedzialna za treści w Nozbe, 
będzie go sprawdzała i dawała mi feedback. Po prostu będzie redagowała 
mój rozdział prosto na GitHub. Będę widział jej poprawki i po mojej akcep-
tacji przekażę rozdział do naszej amerykańskiej korektorki.

Tłumaczenie na polski, hiszpański i japoński
I tutaj zaczyna się magia. Chcę, aby książka „No Office” dotarła do najszer-
szego możliwego grona, także do czytelników iMagazine i użytkowników 
Nozbe (i nie tylko), którzy woleliby ją przeczytać po polsku.

Dlatego Magda będzie na bieżąco koordynować tłumaczenia na polski, 
hiszpański i japoński.
• Dlaczego polski? Bo jestem Polakiem.
• Dlaczego hiszpański? Bo znam hiszpański biegle i to jest drugi po angiel-

skim najbardziej popularny język na świecie (pod względem liczby krajów, 
nie ludzi – Chiny są nie do pobicia).

• Dlaczego japoński? Akurat ten język znam słabo, ale mamy wielu użyt-
kowników Nozbe w Japonii.

Zatem Magda będzie wysyłała kolejne rozdziały do tłumaczki języka 
polskiego, a potem ewentualnie redagowała otrzymany tekst. Podob-
nie będzie z hiszpańskim. Magda będzie wysyłała materiał do tłumaczki, 
a Dominika, która w Nozbe odpowiada za rynek hiszpański, będzie spraw-
dzała tłumaczenie. No i tak samo z japońskim. Martyna będzie sczytywała 
tłumaczenie i sprawdzała, czy to jest to, co chcemy opublikować.

Z Magdą pracuję już od ponad siedmiu lat, z Martyną podobnie, z Dominiką 
najkrócej, bo od dwóch lat, ale wszystkie dobrze mnie już znają, i wiem, że 
będą dbały o to, aby tłumaczenia książki odzwierciedlały to, jaką jestem 
osobą i jak piszę. Oczywiście na koniec na pewno będę sprawdzał wersję 
polską i hiszpańską, ale z japońską mogę sobie nie poradzić.

Od połowy sierpnia stworzymy tak zwany launch team, czyli społecz-
ność osób zainteresowanych tematem książki „No Office”, aby otrzymać 
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dodatkowy feedback odnośnie do treści książki oraz pomoc w promocji 
idei w niej zawartych.

Efekt ma być taki, że jesienią 2020 książka będzie dostępna do czytania 
bezpłatnie w internecie po angielsku i polsku, a, miejmy nadzieję, także 
w dwóch pozostałych językach. Do tego będzie można też pobrać bez-
płatną wersję ePub, Mobi i PDF oraz kupić wersję papierową.

Jak będę pisał książkę tylko na iPadzie?
Jak wiesz, jestem #iPadOnly, czyli pracuję głównie na iPadzie. Dlatego też 
książkę również będę pisał na tym właśnie urządzeniu. Zresztą na wyjazdy 
wakacyjne zawsze biorę tylko iPada, więc nie mam nawet innej opcji. Cały 
proces opiera się na trzech aplikacjach:
• będę pisał treść książki za pomocą aplikacji iA Writer,
• będę ewentualnie edytował stronę NoOffice.org za pomocą aplikacji do 

kodowania Textastic,
• będę wszystkie te treści publikował na platformę GitHub za pomocą 

aplikacji Working Copy.

Korzystać będę z iPada Pro 2020 z klawiaturą Magic Keyboard, o której 
pisałem obszernie w majowym iMagazine.

Dodatkowo do koordynacji całego projektu oczywiście użyjemy aplikacji 
Nozbe Teams, która świetnie działa na iPadzie i właśnie dorobiła się trybu 
ciemnego, czyli dark mode na iOS.

Z Magdą pracuję już od ponad siedmiu lat, z Martyną podob-

nie, z Dominiką najkrócej, bo od dwóch lat, ale wszystkie 

dobrze mnie już znają, i wiem, że będą dbały o to, aby tłuma-

czenia książki odzwierciedlały to, jaką jestem osobą i jak piszę. 

Oczywiście na koniec na pewno będę sprawdzał wersję polską 

i hiszpańską, ale z japońską mogę sobie nie poradzić.
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Praca nad książką w aplikacji Nozbe Teams polegać będzie na tym, że 
każdy rozdział książki będzie osobnym zadaniem w specjalnym projekcie. 
Tam będziemy mogli na bieżąco delegować pracę, aktualizować status 
pisania oraz tłumaczeń, a także na bieżąco komentować postępy.

Do ewentualnych szybkich dyskusji użyjemy aplikacji Zoom, z której od 
zawsze korzystamy w zespole Nozbe do prowadzenia wideokonferencji.

Zapraszam na NoOffice.org, jeśli interesuje Cię 
temat pracy zdalnej
Przede wszystkim, życzę spokojnych i zdrowych wakacji, aby w tych dziw-
nych czasach pandemii Tobie i Twojej rodzinie udało się choć trochę 
odpocząć. A jeśli temat nowoczesnego zarządzania zespołem, który nie-
koniecznie pracuje w jednym biurze, robi spotkania „inaczej” i działa nie-
konwencjonalnie, ale efektywnie interesuje Cię, to zachęcam do śledzenia 
projektu na stronie NoOffice.org oraz mnie –   na Twitterze. Miłych wakacji!
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Lifestyle
Ford Bronco
Ford Bronco to jedna z długo wyczekiwanych samochodowych nowości. 
Nowy Ford Bronco to właściwie 6. generacja tego modelu. 3-drzwiowy 
SUV jednak przez 24 lata nie był produkowany. Teraz powraca jako trzy 
modele i zapowiada się prawdziwy hit. Historia Forda Bronco sięga 
1965 roku, to jeden z tych kultowych modeli Forda – obok Mustanga czy 
użytkowego Forda F. Nowy model łączy swoje dziedzictwo z nowocze-
snością. Jest też jasne, kto jest jego konkurentem. To odpowiedź Forda 
na Jeepa Wranglera i Land Rovera Defendera. Stylistycznie konkuruje 
zwłaszcza z tym drugim. Pod maską terenówki można wybrać silnik Eco-
Boost o pojemności 2,3 l i mocy 270 KM lub 310 KM V6 o pojemności 2,7 l. 
Do wyboru są przekładnie manualne i automatyczne. Ceny za 3-drzwiową 
wersję terenową zaczynają się od 29 995 USD.

Więcej...

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Herman Miller x Logitech G Embody
Logitech G to znana marka wśród graczy. Herman Miller to znana marka 
w korporacjach, wśród pracowników biurowych, w start-upach czy wśród 
deweloperów. Obie firmy połączyły siły i wprowadzają na rynek Herman 
Miller x Logitech G Embody – jeden z bardziej znanych modeli krzeseł 
biurowych firmy, zmodyfikowany na potrzeby graczy. Cena nie zmieniła 
się względem „zwykłego” Embody i wynosi 1495 USD netto w USA lub 
1276 EUR brutto w Europie.

Więcej...
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Ooni Karu Portable Pizza Oven
Coraz więcej osób stara się samodzielnie przygotowywać i piec pizzę. 
W domowych warunkach nie jest to takie proste, bo ciężko osiągnąć 
odpowiednio wysoką temperaturę w piekarniku. Rozwiązaniem jest wybu-
dowanie własnego, specjalnego pieca do pizzy. Jest to po pierwsze dość 
droga zabawa, po drugie trzeba mieć do tego ogród lub przynajmniej spo-
rych rozmiarów taras. Jednak jest rozwiązanie – przenośny piec Ooni Karu, 
który od biedy możemy zabrać ze sobą na piknik – waży tylko 12 kg. Opa-
lać go możemy drewnem lub węglem, a dokupiwszy specjalną przystawkę, 
możemy podłączyć do niego również gaz. W tej chwili można składać na 
niego pre-ordery, sprzedaż rusza we wrześniu. Kosztuje 249 GBP.

Więcej...
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Columbia Challenger Windbreaker
Patrząc na pogodę, wiatrówka Columbia Challenger Windbreaker z kap-
turem to absolutny „must have” tegorocznego lata. Świetnie sprawdzi się 
podczas wietrznej pogody w mieście i na górskich szlakach. Wykonano ją 
z tkaniny opornej na wsiąkanie wody. Kaptur jest profilowany, z możliwo-
ścią regulowania wielkości. Przednia kieszeń typu „kangur” ma otwarty 
dostęp z obu stron, ale umożliwia również wykorzystanie komory z gór-
nym dostępem zamykanym na patkę z dwoma rzepami. Dzięki temu 
możesz bezpiecznie schować tam np. portfel i telefon, a w bocznych kie-
szeniach ogrzać ręce. Na mniejsze drobiazgi idealna będzie siateczkowa 
kieszonka ulokowana na rękawie. Zmieści bilet czy słuchawki, a prak-
tyczny zamek uniemożliwi ich wypadnięcie. Cena: 299,99 PLN
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Wakacje spędzamy w stylu, w jakim lubimy najbardziej. Ten nasz styl 
często objawia się przez ciuchy, gadżety i inne elementy, które nam 
pasują, z którymi się identyfikujemy. Głośnik BeoSound A1 od Bang 
& Olufsen jest jednym z takich produktów, mocno lifestyle’owych, 
mocno podkreślających styl jego użytkownika. A druga generacja 
przynosi wiele usprawnień.

Jeszcze jest czas na wakacyjne brzmienie w wielkim stylu – BeoSound A1 2nd Gen  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jeszcze jest czas na wakacyjne 
brzmienie w wielkim stylu 
BeoSound A1 2nd Gen
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Głośniki Bluetooth są sprzętem lifesty-
le’owym, wakacyjnym. Pozwalają nam 
zabrać muzykę, gdziekolwiek chcemy 
i cieszyć się nią w pokoju hotelowym, 
na pikniku, na plaży, na łódce, pod-
czas rowerowych wycieczek. Wszędzie 
– w gronie bliskich i w naszym ulubio-
nym klimacie. To urządzenia osobiste, 
a zarazem w pewien sposób kreujące 
otoczenie. Dobrze wykorzystane potra-
fią dawać dużo zabawy i radości. 

BeoSound A1 zyskał już miano kulto-
wego głośnika, zresztą podobnie jak 
większość urządzeń Bang & Olufsen. 
To charakterystyczny wygląd, nietu-
zinkowość sprzętów i ich brzmienie 
sprawiają, że stają się rozpoznawalne 
i uznawane przez fanów dobrego 
audio. W tym roku sprzęt otrzymał 
usprawnienia. BeSound A1 drugiej 
generacji to między innymi nowy 
rzemyk, złącze USB-C, wbudowany 
asystent Amazon Alexa, wsparcie dla 
Bluetooth 5.1 i technologii Qualcomm 
aptX Adaptive. To także wodoodpor-
ność w standardzie IP67. Nowa genera-
cja jest o 7% lżejsza od oryginału. Może 
być zanurzony do 1 m na 30 min. Ozna-
cza to, że spokojnie możemy go przy-
mocować do naszego SUP-a czy kajaka 
podczas letnich wypadów. Głośnik 
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wytrzymuje do 18 godz. pracy przy 
typowej głośności i do 48 godz. przy 
głośności umiarkowanej (55 dB). To 
naprawdę dobre wyniki, zważywszy 
na to, że pierwsza generacja wytrzy-
mywała odpowiednio 4 i 24 godz. 

Jak brzmi BeoSound A1? Znacznie 
lepiej niż zdecydowana większość 
głośników Bluetooth. Brzmi bardzo 
studyjnie i jest to fajny efekt. Nie ma 
tu typowego basu znanego z większo-
ści urządzeń tego typu. Jest znacznie 
bardziej klimatycznie, co daje fajny 
efekt przy słuchaniu różnorodnej 
muzyki. To nie jest głośnik imprezowy, 
to właśnie bardziej sprzęt, który ma 
pozwolić nam cieszyć się wysokiej 
jakości muzyką, wszędzie, w wersji 
bardzo kompaktowej, w warunkach 
iście wakacyjnych.

Altana nad stawem, laptop i BeoSo-
und A1 to klimat, w którym miałem 
okazję przez chwilę potestować 
BeoSound A1 i jednocześnie pracować. 
To idealne warunki dla tego urządze-
nia właśnie jako naszego towarzysza 
w ramach pracy gdziekolwiek czy 
odpoczywania z klasą. To, że A1 ma 
klasę, widać po jego wykończeniu i po 
brzmieniu. A1 na pewno nie rywalizuje 

AUDIO 71



bezpośrednio z innymi głośnikami Bluetooth. Nie jest to produkt, który 
stanie się wyznacznikiem jakości dźwięku w tego typu produktach. A1 
nie oceniamy przez pryzmat ceny do jakości. To produkt mający być 
kompaktową esencją duńskiej marki i to udaje mu się w 100%.

To fajny koncept, zwłaszcza dla tych, którzy w domu rozkoszują się 
muzyką z głośników Bang & Olufsen. Taki mały, wręcz kieszonkowy gło-
śnik będzie doskonałym przeniesieniem audiofilskich doznań poza dom. 
BeoSound A1 trzeba traktować właśnie tak jako produkt będący swojego 
rodzaju gadżetem dla fanów i użytkowników marki. 
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Podstawową przewagą systemów audio nad samodzielnymi 
głośnikami jest to, jak wiele zastosowań mogą mieć. Audio Pro 
pozwala na współpracę większości swoich urządzeń zarówno 
w parach stereo, jak i w trybie multiroom, a Drumfire jest bardzo 
dobrym urządzeniem, by zacząć budować taki system.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio Pro Drumfire  |  Paweł Hać

Audio Pro Drumfire
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Idea zamknięcia w jednym urządzeniu audio kilku głośników i całej elektro-
niki przetwarzającej dźwięk zyskuje na popularności. Taki sprzęt jest przede 
wszystkim kompaktowy i prostszy w obsłudze, zazwyczaj okazuje się też 
tańszy niż osobny zakup wzmacniacza, kolumn głośnikowych, okablowania 
oraz mocowań do głośników. Zapewnienie kompatybilności z innymi urzą-
dzeniami sprawia, że rozbudowa domowego audio nie wymaga pozbywania 
się już posiadanego sprzętu, bo może on pozostać częścią systemu. Audio 
Pro Drumfire jest właśnie takim urządzeniem: świetnie radzi sobie samo-
dzielnie, ale jego konstrukcja powoduje, że może z powodzeniem pełnić 
funkcję kolumny stereo. To dwuczęściowy zestaw audio, złożony z subwo-
ofera oraz głośnika średnio-wysokotonowego, pełniącego funkcję jednostki 
centralnej. W subwooferze umieszczono głośnik niskotonowy o średnicy 
203 mm, natomiast w jednostce centralnej mamy dwa głośniki niskotonowe 
o średnicy 114 mm każdy oraz dwa wysokotonowe, oba o średnicy 25 mm. 
Obudowy obu jednostek mają bass reflex.

Drumfire wykonano bardzo solidnie, to jeden z najbardziej eleganckich gło-
śników, których używałem. Pokryto go syntetyczną skórą, fronty przykryto 
natomiast siatką. Na górze znalazł się gustowny, wykończony aluminium 
panel sterujący i gniazdo minijack, pozostałe przełączniki i porty umiesz-
czono z tyłu. W jednostce centralnej jest to wejście RCA, Ethernet oraz 
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wyjście dźwięku do subwoofera. W subwooferze mamy natomiast przełącz-
nik czuwania, przełącznik zmiany fazy, regulację głośności i poziomu odcięcia 
częstotliwości. Można też zmienić napięcie pracy, by urządzenie działało nie 
tylko na europejskim, ale i na amerykańskim rynku. Każda jednostka musi 
też być zasilana osobno. Szkoda, że producent nie zdecydował się na złącze 
optyczne – przydałoby się zwłaszcza w sytuacji, w której Drumfire obsługi-
wałby dwa przewodowe źródła dźwięku (minijack na górze traktuję tylko 
jako złącze tymczasowe, z uwagi na umieszczenie go w widocznym miej-
scu). Projektanci Audio Pro zadbali o odpowiednie wzornictwo urządzenia 
– sprzęt jest nie tylko ładny, ale dzięki prostemu wykończeniu i nielicznym 
elementom ozdobnym pasuje do wielu wnętrz.

Nie da się ukryć, że Drumfire jest nowoczesnym sprzętem, który przedkłada 
odtwarzanie bezprzewodowe i streaming nad złącza fizyczne. Dowodem 
na to jest choćby górny panel sterujący, który pozwala wybrać nie tylko 
połączenie przez Wi-Fi czy Bluetooth, ale też uruchomić przypisane do 
czterech przycisków funkcyjnych playlisty i stacje ze Spotify. To rozwiązanie 
stosowane jest też w innych urządzeniach Audio Pro i uważam, że sprawdza 
się świetnie, zwłaszcza że nie trzeba sięgać po smartfona, by włączyć odtwa-
rzanie. Panel przyciskowy pozwala też włączyć tryb parowania Bluetooth, 
wstrzymać i wznowić odtwarzanie, a także regulować głośność. Korzystałem 
z Drumfire, odtwarzając na nim muzykę głównie przez AirPlay i Bluetooth. 
Do skonfigurowania urządzenia potrzebna jest aplikacja na smartfona, 
a najważniejszym krokiem jest połączenie z siecią Wi-Fi. Drumfire obsługuje 
jedynie częstotliwość 2,4 GHz, co może być problemem w sieciach jedno-
zakresowych, działających na 5 GHz (niektóre routery nie mają możliwości 
pracy na obu pasmach jednocześnie), oraz w otoczeniu wielu innych sieci, 
choćby w bloku. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, integruje kilka źródeł 
dźwięku, takich jak Tidal, Spotify, TuneIn, Deezer, Qobuz czy iHeart Radio. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z aplikacji każdego serwisu, tak 

Drumfire przedkłada odtwarzanie bezprzewodowe i streaming 

nad złącza fizyczne.
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jest zresztą wygodniej (aczkolwiek do szyb-
kiego przechodzenia pomiędzy źródłami 
aplikacja Audio Pro sprawdza się lepiej). Opcje 
konfiguracji Drumfire są niewielkie – prócz 
zmiany nazwy możemy wyregulować poziom 
basów i sopranów (brak niestety bardziej roz-
budowanego korektora graficznego), ustawić 
timer do wyłączenia zestawu oraz włączyć 
alarm. Aplikacja pokazuje też poziom sygnału 
Wi-Fi, co akurat bardzo się przydaje. Możliwe 
jest też w niej również skonfigurowanie Drum-
fire jako jednego z dwóch głośników stereo.

Choć brzmienie Drumfire oferuje znacznie 
więcej niż wysoka głośność, to właśnie ona 
najbardziej zapada w pamięć. Jednostka cen-
tralna ma wzmacniacz o mocy 100 W, nato-
miast subwoofer – 200 W. To zestaw, z którym 
bardzo łatwo przesadzić, i to zarówno 
z głośnością, jak i z basem, bo ten może być 
potężny, nawet za bardzo (wystarczy prze-
sadzić z regulacją za pomocą pokrętła z tyłu 
obudowy). W moim salonie wystarczyło usta-
wienie go na około 1/3 maksymalnej głośności, 
odsunąłem też Drumfire od ściany na około 
40 cm, by bass reflex mógł prawidłowo dzia-
łać. Zestaw doskonale sprawdza się podczas 
nagłaśniania domowych imprez, bo nawet 
przy dużej głośności brzmi szczegółowo. Przy 
codziennym, cichszym słuchaniu również nie 
sposób go nie docenić. Wysokie tony są w nim 
dobre, choć brakuje im trochę szczegółowości 
(słychać to dobrze w gitarowych solówkach). 
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Środek bardzo mi się podoba – wyraźnie słychać poszczególne instrumenty, 
a dźwięk jest mięsisty i bogaty w detale. Całkiem nieźle czuć przestrzeń, 
co jest efektem zastosowania par głośników wysoko- i niskotonowych. 
Bas wypada doskonale, zarówno dzięki możliwości regulacji jego poziomu 
i dobremu wzmocnieniu, jak i za sprawą tego, jak różnie może brzmieć. Gło-
śnik o dużym skoku sprawdza się wyśmienicie, generując zarówno długie 
i miękkie pomruki, jak i mocne, krótkie uderzenia.

Gdybym planował budowę systemu audio i miał do nagłośnienia kilka 
pokoi, pewnie długo nie zastanawiałbym się nad Drumfire. Audio Pro 
stworzyło świetny, samodzielny sprzęt audio, kompatybilny ze wszystkimi 
współczesnymi źródłami muzyki, a przy tym zachwycający odwzorowa-
niem niskich tonów. Zamknięcie go w obudowie przypominającej piecyk 
gitarowy również było dobrym pomysłem – to jedno z tych urządzeń, 
które kupuje się też oczami.

Audio Pro   
Drumfire  

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

 Plusy:
• bardzo dobra jakość dźwięku 

nawet przy dużej głośności
• możliwość włączenia do systemu 

multiroom oraz sparowania jako 
kolumny stereo

• uniwersalne wzornictwo

 Minusy:
• obsługa Wi-Fi wyłącznie na czę-

stotliwości 2,4 GHz
• brak korektora graficznego 

w aplikacji

Cena: 2777 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design

AUDIO 77

https://www.tophifi.pl/glosniki-bezprzewodowe/glosniki-bluetooth/audio-pro-drumfire.html


W produktach audio coraz rzadziej trafia się sprzęt, który zaskakuje 
czymś innymi niż jakością. Bose Frames są od tego miłym 
odstępstwem – choć nie lubię tego słowa, to określenie „gadżet” 
pasuje do nich jak ulał.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bose Frames Alto – dobrze brzmiące okulary  |  Paweł Hać

Bose Frames Alto 
– dobrze brzmiące okulary
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Jak dotąd próby zaimplementowania słuchawek w okularach nie były zbyt 
spektakularne, ponadto dźwięk był w nich jedynie dodatkiem do pozo-
stałych funkcji. W Google Glass wykorzystywano przewodnictwo kostne, 
co zapewniało niezłą jakość brzmienia (aczkolwiek całkowicie pozbawioną 
niskich tonów) i pozwalało zachować w miarę naturalną formę zauszni-
ków. Gdy pierwszy raz przeczytałem o Bose Frames, sądziłem, że również 
tu wykorzystano tę formę transmisji dźwięku. Tymczasem za odtwarzany 
dźwięk odpowiadają umieszczone w obu zausznikach głośniki, skierowane 
w stronę ucha. To nietypowe rozwiązanie sprawdza się, o dziwo, świetnie, 
ponadto pozwoliło też zaprojektować obudowę tak, że na pierwszy rzut 
oka trudno odróżnić Frames od zwykłych okularów przeciwsłonecznych. 
Bose opracowało dwa modele: kanciaste Alto, przypominające klasyczne 
Ray Ban Wayfarer i występujące w dwóch rozmiarach oraz zaokrąglone 
Rondo, dostępne tylko w mniejszej wersji, również podobne do niektórych 
modeli wspomnianego producenta.

Oprawki występują tylko w jednym kolorze – matowa czerń jest bardzo uni-
wersalna, choć szkoda, że Bose nie pokusiło się choćby o uzupełnienie linii 
błyszczącym modelem. Ponadto lekko prześwitują, odsłaniając elementy 
konstrukcji w górnej części frontu oprawek. Szkła są wymienne, oprócz 
standardowych, czarnych soczewek możemy dokupić też niebieskie bądź 
srebrne, lustrzane (te jako jedyne mają polaryzację). Ich wymiana jest bardzo 
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prosta i błyskawiczna, wystarczy wcisnąć je do wewnątrz oprawek narożnik 
po narożniku. Oprawka ma złote akcenty – na ten kolor wykończono zawiasy 
oraz przycisk do sterowania. Po wewnętrznej stronie prawego zausznika 
znalazło się magnetyczne złącze ładowania, a na jego dolnej krawędzi wspo-
mniany już przycisk. Zauszniki są dość grube, ale to jedyna cecha odróżnia-
jąca je od klasycznych okularów. Jakość wykonania i spasowania materiałów 
jest dobra, aczkolwiek nieadekwatna do ceny – plastik jest porównywalny 
do tego, który używany jest w oprawkach za około 200 złotych (podczas 
gdy Bose Frames wyceniono pięciokrotnie drożej). Testowałem Bose Frames 
w wersji Alto, ale technicznie nie różnią się od Rondo niczym.

Pomimo oszczędnego podejścia do liczby przycisków obsługa Bose Fra-
mes jest bardzo wygodna. Do konfiguracji służy aplikacja Bose Connect, 
w której można zmienić wyświetlaną nazwę urządzenia, ustawić czas auto-
matycznego wyłączenia, zmienić język komunikatów głosowych bądź je 
wyłączyć, a także włączyć sterowanie głośnością przez obracanie głową. 
Ta ostatnia funkcja pojawiła się dopiero po ostatniej aktualizacji oprogra-
mowania, przez chwilę używałem okularów bez niej (a więc nie mogłem 
z ich poziomu regulować głośności). Program pokazuje stan naładowania 
akumulatora, ma też prosty odtwarzacz, pozwalający jedynie przełączać 
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utwory i zmienić głośność. Aplikacja jest prosta i przejrzysta, ponadto Bose 
nie wypuściło na szczęście osobnego programu tylko do Frames, dodało je 
do Bose Connect tak, jak swój pozostały sprzęt audio. Okulary informują 
o wszystkim za pomocą komunikatów głosowych, dostępnych również po 
polsku. Brzmią niestety trochę nienaturalnie, ale można się do tego przy-
zwyczaić. Trudno przywyknąć natomiast do tego, że po każdym włączeniu 
okularów trzeba wybrać je z listy sparowanych urządzeń na telefonie, by 
się połączyły – ani razu nie zadziałało mi to automatycznie. To najbardziej 
uciążliwa wada Frames, doskwierająca szczególnie wtedy, gdy telefon cho-
wamy do torby czy plecaka.

Okulary przeciwsłoneczne noszę praktycznie codziennie, zarówno w samo-
chodzie, jak i na ulicy. Bose Frames towarzyszyły mi więc często, nawet 
w sytuacjach, gdy nie słucham muzyki. Jako okulary sprawdzają się świet-
nie – pomimo pogrubionych nauszników są wygodne, ciężar rozłożony jest 
tak, że nie zsuwały się bardziej niż inne modele, które noszę. Nie mają co 
prawda silikonowych nosków, które można dopasować do kształtu nosa, 
oprawki są po prostu wyprofilowane, ale to w zupełności wystarcza. To 
oczywiście bardzo subiektywna ocena, polecam każdemu przymierzyć je 
przed zakupem. Szkła są bardzo dobrej jakości, łatwo się je czyści (choć 
przy krawędziach bywa to problematyczne), a polaryzacja również działa 
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znakomicie. W komplecie dostajemy sztywne etui zamykane na magnes, 
które bardzo przypadło mi do gustu. Doskonale chroni okulary, ponadto 
wewnątrz pokryte jest miękkim, podobnym nieco do zamszu materiałem 
(na zewnątrz mamy natomiast syntetyczną skórę). Zabrakło niestety ście-
reczki do czyszczenia – szkoda, to akurat niezbędne akcesorium.

W chwili, gdy zamieniłem zwykłe okulary na Bose Frames, dołączyły one 
do urządzeń, które muszę ładować codziennie. Bateria okularów jest nie-
stety słaba, wystarcza na około dwie godziny słuchania muzyki (przy około 
50% głośności). Ładowanie od zera do pełna trwa natomiast ponad trzy 
godziny, więc nie można ich ot tak szybko podładować. Szkoda też, że Bose 
nie zdecydowało się na opracowanie etui z funkcją ładowania – przy tak 
krótkim czasie pracy na wbudowanym akumulatorze mogłoby wiele zmie-
nić. Bose Frames mają też dość niski stopień ochrony przed wodą – wytrzy-
mają tylko lekkie zachlapanie (IPX4), więc mocniejszy deszcz może je 
uszkodzić. Sterowanie opracowano bardzo rozsądnie – pojedynczy przycisk 

Szkła są wymienne, oprócz standardowych, czarnych soczewek 

możemy dokupić też niebieskie bądź srebrne, lustrzane.
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działa dokładnie tak, jak na pilocie EarPodsów – pojedyncze wciśnięcie 
wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, a podwójne i potrójne przerzucają 
do następnego bądź poprzedniego utworu. Przytrzymanie go wywołuje 
Siri, chyba że jednocześnie zaczniemy obracać głowę – w ten sposób regu-
lujemy głośność (Frames mają wbudowany żyroskop), choć czułość tego 
rozwiązania jest zbyt duża, przez co wystarczy niewielki ruch, by głośność 
zmieniła się znacząco. Aby wyłączyć okulary, trzeba obrócić je górą w dół 
na przynajmniej dwie sekundy, nie sposób zrobić tego przypadkiem. Nie 
byłem początkowo przekonany do sprowadzenia sterowania wszystkim do 
jednego przycisku, ale okazuje się to bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Frames mają wbudowany mikrofon, działający doskonale. Moi rozmówcy 
słyszeli mnie dobrze nawet wtedy, gdy byłem w głośnym otoczeniu, bez 
problemu działa też Siri. Gdy rozmawiałem przez okulary, kilka razy przycią-
gnąłem wzrok innych – minie jeszcze chwila, zanim przyzwyczaimy się do 
ludzi mówiących do siebie i niemających niczego w uszach. A jak brzmią Bose 
Frames? To oczywiście najlepiej grające okulary, jakie nosiłem, ale konkurencji 
nie mają dużej. Muszę przyznać, że decyzja o użyciu głośników skierowanych 

Jako okulary sprawdzają się świetnie – pomimo pogrubionych 

nauszników są wygodne.
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w stronę ucha była trafiona. Dźwięk jest pełny, z najbardziej wyeksponowa-
nym środkiem, choć nie brakuje też niskich tonów. Góra jest lekko przyci-
szona, więc nawet przy głośnym słuchaniu nie przeszkadza. Bose Frames nie 
zapewniają żadnej izolacji od otoczenia, co czyni je świetnymi do uprawiania 
sportu na świeżym powietrzu, ale jednocześnie ogranicza to ich możliwości 
dźwiękowe. Dźwięk jest dość skondensowany, bez wyraźnie odczuwalnej prze-
strzeni. Wciąż jednak Frames brzmią znacznie lepiej niż moje Aftershokz Trekz 
Titanium, wykorzystujące przewodnictwo kostne, a pozwalające w równym 
stopniu słyszeć otoczenie. Prawdę mówiąc, do codziennego słuchania muzyki 
podczas spaceru czy biegania jakość brzmienia jest więcej niż wystarczająca.

W Bose Frames wiele rzeczy można poprawić – wyraźnie czuć, że to pierwsza 
generacja produktu, który jest bardzo nowatorski. Nie są to okulary, którymi 
zastąpiłbym moje Persole, nie potrafiłbym też zamienić na nie AirPodsów. 
Jakość materiałów mogłaby być znacznie lepsza, doskwiera też konieczność 
częstego i długiego ładowania baterii. Frames nadrabiają swoją niepowtarzal-
nością i jakością dźwięku – nie spotkałem drugiego urządzenia, które równie 
mocno nie izolowałoby od otoczenia, a jednocześnie brzmiało tak dobrze.

Bose Frames  
Alto     

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

 Plusy:
• umiejętne połączenie słuchawek 
i okularów
• dobra jakość brzmienia
• proste, ale wygodne sterowanie

 Minusy:
• słaba bateria
• przeciętna jakość wykonania

Cena: 1000 PLN
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Soundbar to najrozsądniejszy wybór, jeśli chodzi o dźwięk w naszym 
domowym kinie. Tym bardziej cieszą się one rosnącą popularnością. 
Wybór sprzętu dla nas powinien być podyktowany wcześniejszymi 
przemyśleniami. Przeglądam więc ofertę TCL i podpowiadam, co 
warto wybrać, a właściwie, kto jaki soundbar powinien wybrać.

Soundbary TCL 
– dźwięk szyty na miarę naszych potrzeb

Soundbary TCL – dźwięk szyty na miarę naszych potrzeb  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Pamiętam początek XXI wieku, gdy w wielu domach pojawiały się zestawy 
kina domowego. Świetna sprawa. Rzeczywistość była jednak brutalna – na 
kanałach telewizyjnych o dźwięk przestrzenny było trudno, płyty DVD do 
tanich nie należały, a to wszystko jeszcze trzeba było umiejętnie obsłużyć, 
ustawić i rozstawić. Rozstawienie wiązało się z kablami, wierceniem czy 
brzydkimi stojaczkami. Efektem był koszmar stylistyczny w salonie.

Dwie dekady później sytuacja jest zupełnie inna. Nawet na podstawowych 
kanałach telewizyjnych trafiają się pozycje w Dolby Digital 5.1, a do dys-
pozycji mamy też mnóstwo serwisów streamingowych, gdzie gości dźwięk 
Dolby Atmos, dla koneserów są płyty Blu-ray i UHD Blu-ray. Zwracamy też 
większą uwagę na wystrój pomieszczeń. Co jednak z dźwiękiem?

Tu mamy trzy opcje do wyboru. Możemy zostać z dźwiękiem w telewizo-
rze. To będzie bardzo rozsądne, gdy niekoniecznie się jakoś pasjonujemy 
filmami, nie mamy większych potrzeb i mamy tani, fajny telewizor. Drugą 
opcją z tej samej kategorii jest też zakup od razu telewizora z dobrej 
jakości dźwiękiem. Wtedy nie mamy żadnych dodatkowych przewodów, 
a wszystko jest stylistycznie dopasowane. To może być nowy, najwyższy 
flagowy ekran TCL 75X915 z ekranem QLED 8K, ale – co najważniejsze 
– imponującym dźwiękiem od Onkyo. Dźwięk od Onkyo jest też w przy-
stępnych cenowo ekranach QLED TV C81. 
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Jeśli zależy nam na czymś więcej, zostają jeszcze dwie opcje. Gdy jesteśmy 
totalnymi fanami dźwięku, możemy iść w zaawansowane systemy kina 
domowego. To oznacza duże wydatki, sporo przewodów i sporo urządzeń. 
W dodatku może to się skończyć niezadowoleniem sąsiadów. Znacznie lep-
szym pomysłem dla większości salonów jest soundbar. I tu warto zwrócić 
uwagę na ich różnorodność i możliwości. 

TCL TS5000 to podstawowy model w ofercie chińskiego giganta. Jest to 
system stereo o mocy 110 W. Nie ma tu złącza HDMI, jest proste podłącze-
nie Bluetooth, optyczne lub po złączu słuchawkowym. Obsługa urządzenia 
jest banalnie prosta. Możliwy jest też montaż na ścianie dzięki zestawowi 
montażowym zawartym w pudełku. Minimalistyczna belka dźwiękowa to 
świetne rozwiązanie dla posiadaczy mniejszych telewizorów, którzy chcą 
jednak nieco lepszego dźwięku. Za ten podstawowy model zapłacimy cał-
kiem niedużą sumę około 450 zł. 

Jednak prawdziwy smak kina doświadczamy przy efektach specjalnych. Te 
dźwiękowe możliwe są dzięki mocnemu basowi. W ofercie TCL dostępny 
jest model TS5010. To właściwie bliźniaczy model dla TS5000, ale z bez-
przewodowym subwooferem, który sprawia, że efekty takie jak wybuchy, 
doping kibiców na stadionie czy lot helikoptera będą bardziej realistyczne 

Gdy jesteśmy totalnymi fanami 

dźwięku, możemy iść w zaawansowane 

systemy kina domowego. To oznacza 

duże wydatki, sporo przewodów i sporo 

urządzeń. W dodatku może to się skoń-

czyć niezadowoleniem sąsiadów. 
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i emocjonujące. Wciąż mówimy o podstawowym sprzęcie, który nie zajmie 
dużo miejsca, nie wydrenuje portfela, nie będzie skomplikowany w obsłu-
dze, a da posmak naprawdę niezłego dźwięku. Za ten wyższy model z bez-
przewodowym subwooferem i wyższą mocą zapłacimy około 899 zł.

Oblicza soundbarów są jednak niezwykle różnorodne. Swój sprzęt gra-
jący znajdą też osoby, wymagające od dźwięku znacznie więcej. Ray-Danz, 
czyli TCL TS9030, to flagowy model producenta. Rozwiązanie pozwalające 
rzeczywiście cieszyć się kinem domowym we własnym salonie, mając do 
dyspozycji raptem małe smukłe urządzenie i bezprzewodowy subwoofer 
ukryty gdzieś w rogu.

Ray-Danz oferuje moc na poziomie 540 W. Ma złącze HDMI, a jego budowa 
sprawia, że system tworzy doskonałą scenę dźwiękową. Mamy tu do czy-
nienia ze słyszalnymi wrażeniami dźwięku przestrzennego. W dodatku 
Ray-Danz wspiera Dolby Atmos, a dodatkowy głośnik centralny zapewnia 
czyste dialogi. To wszystko pozwala zasiąść wygodnie na kanapie i cieszyć 
się w pełni filmami, koncertami, sportem czy grami. W końcu to dźwięk 
idzie w parze z obrazem i warto o to zadbać. Za flagowy model zapłacimy 
w okolicach 1699 zł.

Zakup soundbara – to doskonały pomysł
Soundbar jest sprzętem, który odmieni to, jak cieszymy się domową rozrywką. 
Możemy przeżywać filmy lepiej, przeżywać koncerty dużo głębiej. Istotne jest, 
abyśmy dobrali sprzęt stricte pod nasze potrzeby. Warto przejrzeć ofertę TCL, 
tam właśnie znajdziemy i tani soundbar TCL TS500, i fantastyczny soundbar 
Ray-Danz dla tych wymagających od dźwięku znacznie więcej. 
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Cosmos to kolejny headset z serii Vive, który jest przeznaczony 
dla osób, które nie chcą lub nie mogę korzystać z „latarni” do 
precyzyjnego określania ich pozycji w pomieszczeniu. Cosmos 
to „prosty” zestaw, zawierający headset oraz dwa kontrolery, ale 
jednocześnie wspiera zarówno stacjonarny świat VR (stojący lub 
siedzący), jak i aktywny, poprzez wirtualne wyznaczenie granic, 
w ramach których możemy się poruszać.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

HTC Vive Cosmos – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

HTC Vive Cosmos 
– pierwsze wrażenia
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W zestawie Vive Cosmos znajdziemy następujące elementy:
• headset Cosmos,
• dwa kontrolery (lewy i prawy),
• adapter Mini DisplayPort do DisplayPort,
• zasilacz do konwertera,
• konwerter,
• kabel do headsetu,
• 4 baterie AA,
• szmatkę do czyszczenia zestawu.

Konwerter to urządzenie, do którego podłączamy headset za pomocą jed-
nego kabla i z którego wychodzą trzy kable – zasilający, USB oraz Display-
Port – które podłączamy do naszego komputera.

Sam headset wyposażono w zintegrowane słuchawki, które oferują prze-
strzenny dźwięk 3D i dwa 3,4” ekrany. Każdy z tych ostatnich ma rozdziel-
czość 1440 × 1700 px, co daje w sumie rozdzielczość 2880 × 1700 px na 
naszą parę oczu i kąt widzenia odpowiadający 110°. Obraz jest odświeżany 
częstotliwością 90 Hz, co oznacza, że jest zdecydowanie płynniej niż na 
typowym 60 Hz monitorze, ale jeszcze trochę brakuje do obecnych stan-
dardów wśród gamerów.

Na bezprzewodowych kontrolerach znajdziemy aż 6 przycisków oraz 4-kie-
runkowy joystick, a w środku szereg czujników, w tym żyroskop, czujnik 
przeciążeń, dotyku i inne.

Jak już wspominałem, headset może pracować w dwóch trybach – sie-
dząco-stojącym lub dynamicznym, kiedy będziemy poruszali się po 
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pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Jeśli chcemy korzystać z tego 
ostatniego, to musimy przeznaczyć sobie przestrzeń o minimalnych wymia-
rach 2 m na 1,5 m. W praktyce oznacza to, że potrzebujemy jeszcze zapas na 
nasze ręce, którymi możemy niekontrolowanie machać, próbując zabić jakie-
goś zombie, który biegnie na nas bez opamiętania. To ograniczenie niestety 
wymusiło na mnie korzystanie jedynie z trybu siedząco-stojącego – kabel od 
headsetu do komputera ma w sumie 5 m, ale to dla mnie za mało.

Cosmos ma również zestaw kamer, dzięki którym widzimy nasze otoczenie 
w określonych sytuacjach bez zdejmowania headsetu, np. wtedy, gdy aku-
rat nic nie robimy. To m.in. one odpowiadają za umieszczanie nas w prze-
strzeni przeznaczonej do grania.

Cosmos Vive dodatkowo określa minimalne wymagania komputera, aby 
sprawnie go napędzić. Wymagany jest przynajmniej Intel i5-4590 i AMD 
Radeon R9 290 lub NVIDIA GeForce GTX 970, ale nie oszukujmy się – powin-
niście wyposażyć się w znacznie mocniejszy sprzęt. W moim przypadku, 
na i9-9900K i AMD Radeon RX 580 nie zauważyłem żadnych przycięć czy 
spowolnień, ale to pierwszy przypadek, kiedy słyszę, że system chłodze-
nia komputera rzeczywiście pracuje, aby się schłodzić. Oczywiście nie ma 
mowy o thermal throttlingu czy nawet osiąganiu maksymalnych obrotów 
przez wentylatory, ale wymiana GPU na szybsze na pewno by pomogła.

Cosmos wspomagany jest przez oprogramowanie na Windows, które ste-
ruje całością. Viveport to z kolei coś w stylu Steama, w którym znajdziemy 
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szereg gier, aplikacji, filmów i wiele innych rzeczy. Ciekawie rozwiązano 
interfejs Viveport, gdy mamy na głowie headset – znajdujemy się w trójwy-
miarowej przestrzeni, stoimy na platformie i patrzymy na ogromną ścianę 
z grami i aplikacjami. To z niej wybieramy pozycje, które nas interesują 
i tam też je instalujemy. SteamVR, który wspiera Cosmos, wygląda zdecy-
dowanie bardziej tradycyjnie i przypomina Steama desktopowego, dosto-
sowanego do widoku w VR.

Aha. Nie obejdzie się też bez Windows 10, 4 GB RAM i DisplayPort 1.2. 
RAM-u to polecam przynajmniej 16 GB.

Pierwsze wrażenia
Ze względu na pandemię oraz fakt, że coraz bardziej zaczynam przypomi-
nać człowieczka Michelina, skupiłem się na początku przede wszystkim na 
„grach”, które wyciskają z nas siódmy pot. Zainstalowałem blisko 10 gier, 
które wymuszają na nas aktywność fizyczną i jak się bardzo szybko przeko-
nałem, większość z nich rzeczywiście działa!

Jedną z moich ulubionych pozycji jest The Thrill of the Fight, która przenosi 
nas do ringu, w którym walczymy z wirtualnym przeciwnikiem. Niestety, 
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nie byłem w stanie wykorzystać pełnego potencjału tej gry, ze względu na 
fakt, że nie mogłem się po tym ringu fizycznie poruszać, ale po paru run-
dach z gościem, który przypominał mi urodą Gołotę, pot ciekł mi z czoła.

Drugim faworytem stała się gra BoxVR, która jest programem treningowo-
-fitnessowym, za pomocą którego wcielamy się w boksera, który jest atako-
wany przez lecące kule oraz przeszkody w rytm muzyki. Naszym zadaniem 
jest rozwalanie kul rękawicami bokserskimi oraz unikanie przeszkód. To ten 
program dał mi tak wciry, że miałem przez kilka dni zakwasy w mięśniach, 
o których istnieniu nie wiedziałem, głównie w udach i łydkach. Po prostu 
gra wymuszała na mnie przyjmowanie najdziwniejszych pozycji, aby unikać 
lecących na mnie przeszkód oraz aby dosięgnąć lecące kule. 5–6 minut 
powodowało, że pot lał się ze mnie strumieniem, a po kwadransie leciałem 

już pod prysznic.

OhShape to z kolei gra, w której widzimy pędzące 
w naszą stronę półprzeźroczyste ściany z wyciętym 
kształtem człowieka (niczym z kreskówek, jak boha-
ter przebiegnie przez ścianę). Musimy tak ustawić 
nasze ciało, aby zmieścić się w wycięciu. Niestety, 
OhShape jest na tyle skomplikowany i wymaga 
na tyle dużej precyzji, że gra bez latarni (dostępny 
w Cosmos Elite) okazała się praktycznie niemożliwa, 
ponieważ nie rejestrowała poprawnie pozycji mojego 
ciała, przez co uderzałem w przeszkody. Ale co się 
napociłem, to moje.

Tego typu gier jest mnóstwo i muszę z zaskoczeniem 
przyznać, że oferują zdecydowanie większy wysiłek 
fizyczny, niż bym podejrzewał, a przy okazji wciągają 
gracza na tyle, że nie jest to nudne. Są oczywiście 
tabele z wynikami, cele oraz element rywalizacji, 
więc czułem się przez to motywowany, aby być jesz-
cze lepszym. Niestety, w łączeniu VR-u i sportu jest 
jeden problem – pot. Gdy leje nam się z czoła, to 
wsiąka w gumowo-piankowe elementy headsetu, co 
po paru tygodniach może spowodować konieczność 
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ich wymiany (są dostępne jako wymienne akcesoria, więc nie jest to jakiś 
specjalny problem). Co więcej, sama konstrukcja headsetu, pomimo że jest 
przewiewna, powoduje wzrost temperatury twarzy, szczególnie przy obec-
nych upałach ok. 30° C oraz utrudnia wycieranie twarzy i czoła ręcznikiem, 
do czego najlepiej zdjąć headset całkowicie.

Największym problemem VR-u jest obecnie brak tytułów z serii AAA, ale 
jednocześnie nie oznacza to, że nie znajdziecie niczego sensownego. Po pro-
stu nie ma najsłynniejszych tytułów, a tych nie będzie, dopóki nie będzie 
większej liczby użytkowników VR-u, co z kolei powoduje, że koło się zamyka.

Moim następnym krokiem w testach będzie sprawdzenie, jak Cosmos spra-
wuje się w przypadku symulatorów – na Steamie jest kilka pozycji wspiera-
jących tryb siedzący, które zwróciły moją uwagę. Zatem do następnego!
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Smartfon musi mieć obecnie bardzo mocną specyfikację, by 
użytkownik zwrócił na nią uwagę. W Realme X50 Pro 5G jest ona 
zdecydowanie najważniejsza, a producent zadbał też o to, by pomimo 
użycia najwydajniejszych podzespołów, cena była wciąż atrakcyjna.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Realme X50 Pro 5G  |  Paweł Hać

Realme X50 Pro 5G
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Realme, czyli firma należąca do chińskiego BBK Electronics (podobnie jak 
Oppo), nie ma jeszcze na naszym rynku dużej rozpoznawalności. X50 Pro 
5G to najmocniejszy smartfon w jej ofercie, a jednocześnie jedno z najwy-
dajniejszych urządzeń z Androidem na rynku. Dostępny jest w dwóch wer-
sjach: z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej bądź z 12 GB RAM 
i 256 GB miejsca na dane. Miałem okazję testować ten mocniejszy model. 
Dotarł do mnie w kolorze Rust Red, który bardzo przypadł mi do gustu. To 
faktycznie rdzawa czerwień, wpadająca w pomarańcz i brąz, niespotykana 
u innych producentów. Drugim dostępnym wariantem jest Moss Green, 
czyli przygaszona zieleń. Wzornictwo X50 Pro nie wyróżnia go niczym na 
tle innych, dostępnych obecnie smartfonów: przód wypełnia wyświetlacz 
z wtopionym w niego podwójnym aparatem, ramka z matowego alumi-
nium zwęża się na środku, odchudzając wizualnie urządzenie, a na tylnym, 
szklanym panelu mamy wyspę z czterema obiektywami. Telefon ma port 
USB-C i pojedyncze gniazdo nanoSIM, brakuje zarówno miejsca na drugą 
kartę SIM, jak i na microSD, pamięci nie da się rozszerzyć. Szkoda, bo 
w większości nawet tańszych telefonów to powszechne rozwiązania. Na 
dolnej krawędzi mamy też głośnik, który wraz z drugim, pełniącym jedno-
cześnie funkcję słuchawki telefonu, tworzy parę stereo. Po prawej stronie 
umieszczono przycisk blokady, natomiast po lewej dwa guziki do regulacji 
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głośności. Przyciski odstają od reszty jakością – mocno wystają z obudowy 
i mają nieprzyjemne, ostre krawędzie. Wyspa z aparatami również odstaje 
od obudowy, choć do tego można się przyzwyczaić. Trudno natomiast 
przywyknąć do grubości i ciężaru smartfona, ponad 200 g wagi to sporo. 
To jeden z nielicznych telefonów, który na żywo sprawia wrażenie grub-
szego niż na zdjęciach. X50 Pro ma fabrycznie naklejone dodatkowe szkło 
ochronne na ekran, ale jest bardzo przeciętnej jakości – szybko się brudzi, 
ma wyczuwalne, ostre krawędzie, a w moim egzemplarzu zaczęło się nawet 
lekko odklejać przy krawędziach. Na pochwałę zasługuje natomiast bardzo 
solidne, silikonowe etui dołączane do zestawu. Do telefonu dodawana jest 
też szybka (i bardzo duża) ładowarka o mocy aż 65 W i kabel USB-A–USB-C. 
Brakuje słuchawek, co jest dość dziwną decyzją, która dla niektórych może 
być też uciążliwa, bo telefon nie ma gniazda minijack (nie dodano do niego 
też adaptera do tego złącza).

Oprogramowanie telefonu spodoba się zarówno zwolennikom nakładki 
Color OS od Oppo, jak i osobom preferującym jedynie minimalną inge-
rencję producenta w system. Telefon działa na Androidzie 10, a nakładka 
Realme UI wprowadza przede wszystkim zmiany kosmetyczne. Mamy tu 
też kilka przydatnych drobiazgów, jak choćby szuflada na aplikacje czy 
możliwość przypinania ich do ekranu tak, że można zawsze rozwinąć ich 
okno, które nie wyświetla się na pełnym ekranie. Telefon daje kilka opcji 
zabezpieczenia go, a przy pierwszej konfiguracji proponuje zarówno włą-
czenie odblokowania skanem twarzy, jak i wykorzystanie skanera odcisku 
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palca, umieszczonego w ekranie. Nie polecam tej pierwszej metody, bo 
odblokowanie odbywa się jedynie na podstawie obrazu z aparatu (nie 
ma skanowania w 3D). Odczytywanie odcisku palca działa błyskawicznie 
i z dużą dokładnością, Realme świetnie poradziło sobie z implementacją 
tego zabezpieczenia. Wyświetlacz X50 Pro zwraca na siebie uwagę natych-
miast po odblokowaniu – jest płaski, ma jedynie zaokrąglone narożniki, 
a dwa obiektywy nie rzucają się w oczy, bo są całkiem małe. Wykonany 
w technologii Super AMOLED ekran ma przekątną 6,44 cala i rozdziel-
czość 2400 × 1080 pikseli. Jego jasność jest wystarczająca, by był czytelny 
w mocnym słońcu, nie mam też zastrzeżeń do kątów widzenia czy odwzo-
rowania kolorów (pokrywa 100% przestrzeni DCI-P3). Obsługiwanie go 
jedną dłonią jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że telefon jest ciężki, ale 
z pomocą przychodzą gesty, którymi można zastąpić ekranowe przyciski. 
Wysoka wydajność urządzenia pozwoliła na zastosowanie odświeżania 
ekranu z częstotliwością 90 Hz. To jedna z tych funkcji, na którą przestaje 
się zwracać uwagę, póki nie wróci się do urządzenia ze znacznie niższym 
odświeżaniem. System jest dzięki niej nie tyle płynniejszy, co robi wrażenie 
bardziej naturalnego.

O wyjątkowości telefonu świadczą zazwyczaj unikalne rozwiązania tech-
niczne lub wzornictwo. W przypadku Realme X50 Pro 5G mamy dwie 
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takie cechy, a obie dotyczą specyfikacji urządzenia. Pierwsze to ładowanie 
SuperDart, czyli z wykorzystaniem ładowarek o dużej mocy. Ta dołączona 
do zestawu ma na wyjściu aż 65 W i ładuje telefon od 5% do 100% w około 
40 minut. To doskonały wynik, zwłaszcza że akumulator ma pojemność 
4200 mAh. Drugą i robiącą znacznie większe wrażenie cechą jest zastoso-
wany w urządzeniu system chłodzenia. System komory parowej (nazwany 
Vapor Cooling Pro) zbudowano z kilku warstw materiałów rozprowadza-
jących ciepło po urządzeniu. Dzięki niemu nie sposób obciążyć smart-
fona tak, by nagrzał się do niekomfortowej dla użytkownika temperatury 
(a podzespoły X50 Pro 5G aż zachęcają do ich intensywnego wykorzy-
stywania). Z drugiej strony, to prawdopodobnie z powodu tego systemu 
chłodzenia telefon jest tak gruby. Pozostałe parametry X50 Pro 5G również 
robią wrażenie: procesor to ośmiordzeniowy Snapdragon 865, do tego 
wspomagany 12 GB pamięci RAM LPDDR5, natomiast pamięć na dane (256 
GB w testowanej wersji) wykorzystuje technologię UFS 3.0, cechującą się 
szybkim zapisem i odczytem danych oraz niskim zużyciem energii. Na co 
dzień nie zdarzyły mi się absolutnie żadne zacięcia czy spowolnienia pracy, 
nawet wymagające gry działały doskonale. O dziwo, problemem okazała 
się natomiast praca aplikacji w tle – te większe, takie jak Chrome, potra-
fiły zostać nieoczekiwanie wyłączone. Uważam, że winne temu może być 
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oprogramowanie – nie spotkałem się z podobnymi problemami w smartfo-
nach mających znacznie mniej pamięci RAM.

Niewątpliwą zaletą topowych smartfonów jest zazwyczaj aparat. W Realme 
X50 Pro 5G mamy podwójny obiektyw z przodu, dzięki czemu możliwe 
jest robienie zdjęć z efektem bokeh. Tylna wyspa ma aż cztery obiektywy: 
podstawowy, szerokokątny, o rozdzielczości matrycy 64 MP, ultraszeroko-
kątny (8 MP, kąt 119 stopni), teleobiektyw (12 MP, dwukrotny zoom optyczny 
względem obiektywu podstawowego), mono (2 MP, wykorzystywany do 
określania głębi). Jakość wykonywanych w ciągu dnia zdjęć jest zadowala-
jąca, charakteryzują się wysoką szczegółowością i intensywnymi kolorami 
(przez co bardziej kolorowe obiekty w mocnym świetle wyglądają czasem 
nienaturalnie). W słabym świetle standardowe tryby pracy aparatu się nie 
sprawdzają, ale już w Ultra Night możliwe jest uzyskanie wyraźnych foto-
grafii o stosunkowo niskim zaszumieniu. Jeśli mamy statyw, to możemy 
też skorzystać z funkcji fotografii nocnej ze statywu – wykonanie jednego 
zdjęcia trwa kilkanaście sekund, przez co nadaje się tylko do statycz-
nych ujęć. Efekty są za to świetne, szum jest mocno zredukowany nawet 
względem zwykłego trybu Ultra Night. Aplikacja aparatu oferuje płynne 
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przechodzenie między obiektywami podczas 
robienia zoomu – od ultraszerokokątnego po 
tele, w tym z cyfrowym, dwudziestokrotnym 
zoomem. Ten dobrze wygląda tylko w specyfi-
kacji, natomiast z uwagi na niewielką szczegó-
łowość zdjęć w maksymalnym powiększeniu, 
uważam go za zbędną funkcję. Aparat ma też 
tryb portretowy (z efektem bokeh działającym 
nawet przy dwukrotnym zoomie), manualny 
oraz osobny tryb do robienia zdjęć w 64 MP 
(zoom w nim nie działa z uwagi na wykorzy-
stanie tylko jednego obiektywu). Realme X50 
Pro 5G nieźle radzi sobie też w roli kamery: 
nagrywa w 4K przy 60 FPS, jednak aby skorzy-
stać z obiektywu ultraszerokokątnego, trzeba 
zmniejszyć jakość do 1080p i 30 FPS. Aparat 
pozwala na cyfrowe rozmywanie tła w wideo, 
co jest rzadko spotykaną funkcją. Niestety, 
obiektywy nie mają optycznej stabilizacji 
obrazu, przez co znaczna część kadru jest wyci-
nana, jeśli włączymy stabilizację.

Zazwyczaj nie mam problemu z oceną wrażeń 
z codziennego używania smartfona. Realme 
X50 Pro 5G ma solidną specyfikację, ale nie 
zawsze przekłada się ona na wygodę. Nie mam 
żadnych zastrzeżeń do wydajności (z wyjątkiem 
sporadycznego wyłączania aplikacji w tle), nie 
sposób zmęczyć czymkolwiek tego smartfona. 
Niestety, nie mogę tego powiedzieć o baterii, 
która, choć ładuje się szybko i ma dużą pojem-
ność, to rozładowuje się nieprzewidywalnie. 
Zazwyczaj wytrzymywała dwa dni pracy, ale 
potrafiła rozładować się też około południa 
drugiego dnia, i to przy bardzo zbliżonym 
użyciu. Widać, że producent szukał oszczęd-
ności, by utrzymać atrakcyjną cenę. Wibracja 
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jest koszmarna – głośny i brzęczący silniczek kojarzy się ze smartfonami 
z najniższej półki. Niestety, w X50 Pro 5G nie ma też ładowania bezprze-
wodowego, będącego standardem w topowych smartfonach. Na szczęście 
producent nie zdecydował się na wycięcie NFC czy obsługi USB OTG – obie 
te funkcje są obsługiwane.

Wydajność smartfona jest bardzo ważna, ale rzadko przykuwa uwagę. 
W Realme X50 Pro 5G to się udało, nie sposób nie zauważyć tego, jak 
mocno można obciążyć tego smartfona. Podzespoły to jednak nie 
wszystko, na co dzień ważne są też te mniejsze funkcje, wpływające na 
komfort obsługi. W X50 Pro zabrakło ładowania indukcyjnego i porząd-
nego silniczka wibracyjnego, w komplecie czuć też brak słuchawek. Te 
decyzje wpłynęły na to, w jak dobrej cenie oferowany jest ten telefon, ale 
odbiły się też na wygodzie użytkownika. Realme X50 Pro 5G to bardzo 
dobry smartfon, lecz decydując się na niego, trzeba pamiętać o tym, że od 
flagowców innych firm różni się nie tylko ceną.

Realme X50    
Pro 5G       

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

 Plusy:
• bardzo wysoka wydajność
• efektywne chłodzenie
• dobry stosunek ceny do jakości

 Minusy:
• fatalna wibracja
• sporadyczne wyłączanie aplikacji 

w tle
• brak słuchawek w zestawie

Cena: 
8GB RAM + 128 GB ROM – ok. 3000 PLN 
12 GB RAM + 256 GB ROM – ok. 3500 PLN
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Rok temu miałem możliwość przetestowania nietypowego pod 
względem kształtu telefonu. W ostatnim czasie również korzystałem 
z podobnej słuchawki, tej samej firmy – Sony Xperia 10 II.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Sony Xperia 10 II – sprawdzony design w klasie średniej |  Maciej Skrzypczak

Sony Xperia 10 II 
– sprawdzony design w klasie średniej

SPRZĘT 103

https://twitter.com/mcskrzypczak


Nietypowy kształt, o którym wspomniałem, tyczy się proporcji zarówno 
opisywanej przeze mnie Xperii 1, jak i testowanej ostatnio Xperii 10 II. 
Proporcji, która wynosi 21:9, czyli jest kinowym formatem. Taki ekran, jak 
słusznie się domyślacie, doskonale sprawdza się do oglądania filmów. 
Co prawda jego rozdzielczość FHD+ (czyli 2520 × 1080 pikseli) może dla 
niektórych być zbyt mała, ale szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie 
przeszkadzało.

Takie proporcje ekranu to nie tylko wygodne oglądanie filmów. Ponie-
waż jest on chudy i długi, to doskonale leży w rękach podczas normal-
nego korzystania. Szerokość krótszego boku to 69 mm i choć jest to 
tylko nieco ponad pół centymetra mniej niż choćby szerokość iPho-
ne’a 11, to wygoda trzymania jest zauważalna. Słuchawka od Sony jest za 
to dłuższa, ale jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy dałoby się obsłużyć taki 
ekran jedną ręką, to śpieszę z ich rozwianiem – Xperia 10 II jest oczy-
wiście wyposażona w specjalny tryb aktywujący taką obsługę. Ponadto 
w systemie działa specjalne narzędzie aktywowane przez dwukrotne 
stuknięcie prawej krawędzi ekranu na wysokości czytnika linii papi-
larnych. Narzędzie to pokaże nam najczęściej używane aplikacje oraz 
przydatne przełączniki. Jest ono bardzo wygodne i człowiek szybko się 
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do niego przyzwyczaja (później nawet zaczęło mi go brakować w moim 
iPhonie).

Jest jeszcze jedna spora zaleta wynikająca z tak specyficznego ekranu. 
Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą korzystać z bar-
dzo fajnej funkcji, jaką jest wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie. 
A ponieważ ekran Xperii 10 II jest tak długi, to obsługa dwóch progra-
mów jest na nim dużo wygodniejsza. A tak na marginesie, już rok temu 
wspominałem, że taka funkcja (uruchamiania dwóch aplikacji jedna pod 
drugą) wywołuje zazdrość u użytkowników iPhone’ów. Wtedy miałem 
cichą nadzieję, że Apple doda w końcu taką funkcję w następnym iOS-
-ie. Jak jednak pokazała przyszłość – przyjdzie nam na to jeszcze trochę 
poczekać. Może za rok…

Ale dość już o ekranie. Choć może nie do końca. Skoro jedną z głównych 
zalet tego telefonu jest wygodniejsze oglądanie filmów, to można by się 
spodziewać, że takie samo podejście tyczy się dźwięku. Czy tak rzeczywi-
ście jest? I tak, i nie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie. Odpowiedź 
jest bardzo prosta – Xperia 10 II ma tylko jeden głośnik do dźwięku 
„zewnętrznego”. Chociaż u góry jest głośnik do rozmów, to nie działa on 
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podczas odtwarzania multimediów. Wtedy załącza się tylko wbudowany 
na dole. Bardzo szkoda, że Sony zdecydowało się na taki uszczerbek. 
Dźwięk stereo jest już dziś praktycznie standardem. I choć w zupełności 
nie pochwalam odtwarzania na pełen głos muzyki czy filmów bezpo-
średnio z telefonu (a w szczególności w środkach transportu publicz-
nego), to jednak czasami są chwile, kiedy sobie odpoczywamy w łóżku 
i chcielibyśmy obejrzeć sobie jakiś odcinek serialu lub film na YouTube. 
W takich sytuacjach dźwięk nie gra może dużej roli, ale dobrze byłoby 
słyszeć go w wersji stereo. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że 
opisywany model jest wycelowany w średnią półkę, więc gdzieś trzeba 
było pójść na kompromis. Poza tym, choć to już tylko moja własna kon-
statacja, skoro mamy ekran o przekątnych typowo kinowych, to kiedy 
już oglądamy film, to zapewne chcielibyśmy odnosić także jak najlepsze 
wrażenia dźwiękowe. A te nigdy nie będą tak dobre z nie wiadomo jak 
dobrych stereofonicznych głośników. Pod tym względem nic nie zastąpi 
starych, dobrych słuchawek. W tej kwestii Sony jednak nie oszczędzało 
i zapewniło jedne z lepszych sterowników dla słuchawek bezprzewo-
dowych, jak i przewodowych. Takie standardowe słuchawki znajdziemy 
także w zestawie. I choć nie należy oczekiwać od nich wyśmienitej jako-
ści, to myślę, że większości osób w zupełności wystarczą.
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Kolejnym aspektem, który Was zapewne zainteresuje, jest wbudowany 
aparat. Xperia 10 II ma trzy obiektywy z tyłu i jeden z przodu. Te z tyłu to 
superszerokokątny obiektyw 16 mm, szerokokątny obiektyw 26 mm oraz 
teleobiektyw 52 mm. Nie będę się wgłębiał w szczegóły techniczne, bo 
chyba nie ma sensu. Dość powiedzieć, że aparat zachowuje się tak, jak 
przystało na telefon ze średniej półki – nie jest źle, ale nie jest też super. 
O ile zdjęcia przy dobrej pogodzie wychodzą znakomicie, podobnie jest, 
o dziwo, ze zdjęciami przy słabym oświetleniu (szczególnie z włączonym 
trybem Noc), tak przy choćby pochmurnej aurze jest już nieco gorzej. Niby 
można to zrozumieć, bo jak już pisałem – cały czas trzeba mieć w pamięci, 
że mamy do czynienia z modelem z nie najwyższej półki. Z drugiej jednak 
strony mówimy o Sony – firmie, która może się pochwalić jednymi z naj-
lepszych lustrzanek. Mieli więc super okazję, żeby pokazać, że tańszy tele-
fon też może mieć super aparat… Zastrzeżenia mam też do samej aplikacji 
obsługującej aparat. Ma wiele funkcji, jak choćby wspomniany wcześniej 
tryb Noc, czy też tryb Pro, ale czasami potrafi się po prostu długo włą-
czać, czy też długo zapisywać zdjęcia. A dobrze wszyscy wiemy, jak szybka 
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reakcja może zdecydować o tym, czy wyko-
namy pożądane przez nas ujęcie, czy nie.

Przejdźmy jednak dalej, do baterii. Choć nie 
ma zbyt dużej pojemności w porównaniu 
do innych telefonów w przedziale cenowym 
– zaledwie 3600 mAh – to przy normalnym 
użytkowaniu spokojnie wystarczy na 1–1,5 
dnia pracy. Wynik ani zły, ani też przesadnie 
dobry. W zestawie z telefonem dołączona 
jest także ładowarka, ale choć sama Xperia 
obsługuje szybkie ładowanie, to my otrzy-
mamy podstawowy, „wolny” zasilacz. Należa-
łoby także odnotować, że gniazdo ładowania 
jest w standardzie USB-C i może oczywiście 
posłużyć także do przesyłania danych.

Sam telefon działa pod kontrolą systemu 
Android 10 wzbogaconego, ale bez przesady, 
o nieco narzędzi od Sony, jak choćby wspo-
mniane menu boczne. Dzięki uniknięciu 
niepotrzebnego przeładowania całość cho-
dzi nawet płynnie. Jedynie, gdy będziemy 
korzystać z jakichś zasobożernych aplikacji 
lub gier, to po pewnym czasie możemy 
zaobserwować pewne przycięcia.

Wspominałem już o wygodzie trzymania 
Xperii, a zapomniałbym wspomnieć o jednej 
rzeczy – czytniku linii papilarnych. Muszę 
przyznać, że znajduje się on w doskonałym 
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miejscu, czyli na prawej krawędzi telefonu, około środka. Przy stan-
dardowym uchwycie odpowiedni palec, kciuk lub wskazujący, od razu 
układa się na czytniku. I choć nie jest on może demonem prędkości, jeśli 
chodzi o rozpoznawanie, to nie miałem żadnych problemów z odbloko-
waniem. Sam czytnik pełni także funkcję przycisku blokującego ekran.

Podsumowując, Sony Xperia 10 II to naprawdę udany średniak. Bardzo 
dobrze leży w dłoni, komfortowo korzysta się na nim z dwóch aplikacji 
jednocześnie i wygodnie ogląda filmy. Ma kilka większych wad, jak gło-
śniki mono czy średni aparat. No i cena mogłaby być niższa. Obecnie 
jest na pułapie niecałych 1800 zł. Jeśli jednak zależy Wam na wygodnej 
obsłudze i niezłym wyglądzie, to warto zainteresować się tym modelem.

Producent: SONY 

Do kupienia w: X-Kom.pl 

Cena: 1799 PLN
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W dzisiejszych czasach, czasach pandemicznych, szczególną 
uwagę zwracamy na zasłanianie twarzy i mycie rąk. Z drugiej strony 
urządzeniem, którego najczęściej w ciągu dnia dotykamy, jest nasz 
telefon. Całkowicie bezwiednie, nawet bardzo się pilnując, możemy 
go zanieczyścić, a przez to narazić się na niebezpieczeństwo. Dlatego 
bardzo ważna jest możliwość jego odkażania.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

InvisibleShield UV Sanitizer – zdezynfekuj sobie telefon  |  Dominik Łada

InvisibleShield UV Sanitizer 
– zdezynfekuj sobie telefon
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Obecnie na rynku wiele jest 
w pełni wodoodpornych tele-
fonów. Możemy je zwyczajnie 
myć pod bieżącą wodą, ale 
nie używając odpowiednich 
detergentów, nie odkazimy 
ich. Co więcej, wiele modeli 
mimo wszystko nie jest odpor-
nych na zalanie. Co w takim 
przypadku zrobić? Najlepiej 
używać rozwiązań znanych ze 
szpitali czy przychodni, czyli 
sterylizacji przy użyciu lamp 
UV. Ta technologia właśnie tra-
fia „pod strzechy”.

Szybka, skuteczna i bez-
pieczna dla urządzeń mobil-
nych – lampa InvisibleShield 
UV Sanitizer – zdezynfekuje 
zarówno telefony, jak i drobne 
przedmioty, takie jak klucze, 
piloty i słuchawki. Technolo-
gia UV-C teoretycznie niszczy 
99,99% najpopularniejszych 
bakterii w zaledwie 5 minut.

Urządzenia elektroniczne 
są istotną częścią naszego 
codziennego życia. Prawdopo-
dobnie nawet nie zauważamy, 
jak często ich dotykamy. Prze-
nosimy zarazki z uchwytów 
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koszyków, klamek i łazienek na swój telefon za każdym razem, gdy go 
dotykamy. Podczas rozmowy przykładamy telefon do policzka. Następ-
nie przekazujemy go komuś innemu, kto zwraca go nam z nowymi 
zarazkami. Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców 
potwierdziły, że 80% częstych infekcji jest powodowanych przez zarazki, 
które mamy na rękach, a 82% bakterii z dłoni pokrywa się z tymi, które 
są na telefonach.

UV Sanitizer niszczy 99,99% najpopularniejszych bakterii powierzch-
niowych. W ciągu 5 minut zarazki znikają nawet z takich powierzchni, 
które są trudno dostępne podczas tradycyjnego czyszczenia środkami 
dezynfekującymi. Cztery żarówki UV-C, bezpieczne dla urządzeń elek-
tronicznych, dezynfekują włożone do komory przedmioty, niszcząc pato-
geny na poziomie molekularnym. Wskaźnik postępu pokazuje, ile czasu 
pozostało do zakończenia cyklu. W przypadku otworzenia lampy przed 
zakończeniem cyklu żarówki UV-C wyłączają się automatycznie.

Lampa InvisibleShield jest uniwersalnym rozwiązaniem – można w niej 
zdezynfekować zarówno telefon o przekątnej do 6,9”, jak i drobne 
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przedmioty codziennego użytku, takie jak klucze, piloty, biżuterię czy 
słuchawki.

UV Sanitizer dezynfekuje urządzenia elektroniczne bez narażania ich na 
szkodliwe działanie płynów, ciepła czy substancji chemicznych, które 
mogłyby je uszkodzić.

Niewielkie rozmiary lampy sprawiają, że łatwo znaleźć dla niej miejsce, 
zarówno na biurku, jak i np. w torbie podczas podróży.

InvisibleShield UV Sanitizer jest dostępny w cenie 229 zł. Dystrybutorem 
w Polsce jest firma Alstor.
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Wiele osób szuka dla swoich laptopów bezpieczniej ochrony, 
zwłaszcza podczas wakacji, kiedy to nierzadko udajemy się w teren 
i nasz sprzęt jest nieco bardziej podatny na urazy. Z pomocą 
przychodzą takie marki jak UAG, które specjalizują się w tym, by sprzęt 
wyszedł bez szwanku niemal z każdej sytuacji.

UAG Medium SleeveJAN URBANOWICZ
@yasiek_

UAG Medium Sleeve |  Jan Urbanowicz
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Od czasu rozpoczęcia pandemii rzadko wychodzę z domu z jakiegoś 
innego powodu niż do sklepu. Pracuję u siebie, przede wszystkim przy 
iMacu. Jednak odpocząć również trzeba i kiedy przychodzi urlop, na 
wszelki wypadek biorę ze sobą laptopa – nie żeby pracować, ale by wie-
czorem obejrzeć jakiś film, nadrobić prywatną korespondencję i inne 
rzeczy, które nie są typową pracą zarobkową. Niekiedy dobrze jest usiąść 
z tym wszystkim na trawie, ale wtedy też trzeba uważać na sprzęt i bardzo 
pomóc w tym może odpowiednie etui.

Firma UAG kojarzona jest przede wszystkim z tego, że bardzo dba o bez-
pieczeństwo wszelakiej elektroniki użytkowej. Przerabiałem ich etui na 
telefon, na iPada, a teraz również i na MacBooka. UAG Medium Sleeve 13" 
już na pierwszy rzut oka wydaje się stabilne i na tyle odporne na wszelkie 
przypadkowe sytuacje, że możemy czuć się spokojni o nasz komputer. 
Spełnia standardy wojskowego certyfikatu w testach upadków (MIL STD 
810G-516.6), ale pozwoliłem sobie nie testować, czy na 100% mój laptop 
będzie cały – muszę wierzyć certyfikatom i w razie czego być zadowolo-
nym z tego, że matryca nie poszła w kawałki, a obudowa nie ma paskud-
nych wgnieceń.
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Etui jest zapinane na masywny i solidny suwak. Całość wykonano z moc-
nego materiału, dającego poczucie spokoju o sprzęt oraz pewny chwyt 
podczas noszenia go w ręku. W środku znajdziemy kieszeń z siateczki, 
która może służyć do włożenia dokumentów czy drobnych akcesoriów, 
dzięki temu nie będą one nam się przemieszczać podczas transportu. 

Wewnątrz znajdziemy również paski, które przytrzymają nam komputer 
w odpowiednim miejscu nie tylko podczas podróży, ale również korzysta-
nia z niego w ekstremalnych warunkach.

Przyznaję, że choć teraz bardzo rzadko zabieram gdzieś swojego MacBo-
oka, to jednak czuję się nieco pewniej, jeśli nie noszę go w plecaku. Wcze-
śniejsze etui, z którego korzystałem, było dobre do torby, ale idąc tylko 
z laptopem, bałem się, że może mi upaść i uszkodzić sprzęt. Wciąż się o to 
boję, ale nieco mniej.

Dystrybutorem UAG jest firma Alstor, a etui można nabyć w cenie 169 PLN.
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Lato to taki czas, w którym odważniej podchodzimy do naszej 
garderoby. Po pierwsze mniej jej potrzebujemy, a zatem większą 
rolę odgrywają dodatki, które nosimy. NOMAD wychodzi naprzeciw 
również temu segmentowi rynku.

Garderoba od NOMADKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Garderoba od NOMAD  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Modern Strap dla Apple 
Watch
Gdy ten pasek trafił do mnie na potrzeby 
testów, byłem sceptyczny. Bryła Apple 
Watch rzadko dobrze współgra z ciężko-
ścią klasycznych, skórzanych pasków do 
zegarków mechanicznych. NOMAD jednak 
potrafił w ten sposób dobrać materiały 
i zaprojektować całość, że Modern Strap 
jest pierwszym paskiem, którego wygląd 
akceptuję.

Skóra Horween oferuje niezrównane połą-
czenie jakości i spójności z całym projek-
tem oraz wyglądem Apple Watch (zarówno 
aluminiowych, jak i stalowych). Jej patyna 
dodaje paskowi szlachetności, a matowe 
wykończenie wykonanych ze stali nierdzew-
nej mocowań i klamry wyróżniają ten pro-
dukt na tle konkurencji.

Co ciekawe, skóra Horween nie zapaca się 
podczas upałów i nie zostawia żadnych 
odbarwień. O to także się bałem, ale widać 
niepotrzebnie. Do tego jest miękka i szybko 

 Trochę pół żartem, pół serio NOMAD 

dorzucił do mojej przesyłki czapkę 

z daszkiem. 
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dostosowuje się do nadgarstka. Jeśli zatem szukacie skórzanego paska 
do swojego nadgryzionego zegarka – to NOMAD jest według mnie jedy-
nym wyborem, zaraz po paskach od Apple.

Paski od NOMAD są dostępne w kilku kolorach, współgrających z aktu-
alną linią kolorystyczną zegarków Apple Watch. Ceny i szczegóły znaj-
dziecie na stronie producenta.

Tak, mają nawet czapkę z daszkiem
Na koniec, trochę pół żartem, pół serio NOMAD dorzucił do mojej prze-
syłki czapkę z daszkiem. Jestem prawie pewien, że to jedyna czapka 
ich produkcji w Polsce, ale, abstrahując od tego, jest to całkiem dobrze 
wykonany produkt, który dodatkowo niesie pewne przesłanie. Myślę, 
że szczególnie powinien przypaść do gustów osób pracujących zdalnie 
lub będących – literalnie – cyfrowymi nomadami. Całkiem ciekawa 
propozycja.
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Rzadko wyszukana nazwa produktu – zwłaszcza takiego, jak pasek do 
Apple Watch – odpowiada jego faktycznym cechom. Nie oszukujmy 
się, siła marketingu jest potężna. W przypadku pasków marki UAG 
jestem w stanie jednak zrobić w tej opinii wyjątek.

UAG, czyli nowoczesność 
i klasykaKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

UAG, czyli nowoczesność i klasyka  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Pasek skauta
Scout Straps od UAG cechuje przede wszyst-
kim jakość użytych przez producenta mate-
riałów. To jedyny ich rodzaj, który akceptuję, 
poza fluoroelastomerowymi, sportowymi 
paskami od Apple. Ultragładki silikon, z któ-
rego wykonano pasek, jest wręcz aksamitny 
w dotyku, a do tego – naprawdę solidny. 
Nazwa zobowiązuje i w tym przypadku: jest 
to jedyny, poza wspomnianymi opaskami 
sportowymi od Apple pasek, z którym biegam 
i wykonuję wymagające ćwiczenia siłowe.

Klasyka i sport
Konstrukcyjnie jest to klasyczny pasek zapi-
nany na klamrę, ale pozbawiony dodatkowej 
szlufki. Dzięki temu UAG połączył genialny 
patent stosowany przez Apple, polegający 
na chowaniu zbędnej długości paska pod, 
a nie nad częścią górną. Ten projekt nie jest 
do końca Apple, ponieważ bardziej wnikliwa 
analiza tematu ujawnia niemal identyczny 
patent konstrukcyjny w projektach Marca 
Newsona, który musiał być bezpośrednią 
inspiracją dla Jony'ego Ive'a.

Co daje taka kombinacja? Przede wszystkim 
pasek nie sprawia wrażenia za dużego. Zapię-
cie wykonano ze specjalnego stopu ultra-
cienkiej stali nierdzewnej, dzięki czemu ten 
pasek w mojej ocenie jest znacznie lżejszy niż 
fluoroelastomerowe opaski Apple. Aż trudno 
było mi w to uwierzyć.

Gorąco polecam!
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Rynek kamer przeżywa renesans, a przynajmniej tak to wygląda, 
jeśli się obserwuje bogatą ofertę nowych urządzeń. W światku Apple 
szczególne zainteresowanie budzą te zgodne z HomeKit Secure Video. 
Tym razem jednak na testach jest kamera bez HKSV, ale oferująca 
mnogość funkcji. Mowa o Ezviz C3X.

Ezviz C3X – kamera 
z dużymi możliwościami

Ezviz C3X – kamera z dużymi możliwościami  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Ezviz dał się poznać jako marka oferująca atrakcyjne kamery w jeszcze 
bardziej atrakcyjnych cenach. Nowa kamera Ezviz C3X również do takich 
należy. Choć cena przynajmniej na pierwszy rzut oka może nie zachęcać. 
Jej zakup to wydatek około 700 zł. To produkt do użytku domowego, ale 
przede wszystkim jednak nieco bardziej profesjonalnego, sprawdzi się 
w monitoringu firmowym. 

Sama konstrukcja kamery przypomina inne rozwiązania Ezviz z serii C3 
i ogólnie kamery zewnętrzne. Mamy tu charakterystyczne mocowanie, 
anteny Wi-Fi oraz okrągłą kamerę. Dopiero przy bliższym kontakcie 
dostrzegamy dwa obiektywy. I to właśnie te obiektywy są kluczowym ele-
mentem tej kamery.

Po co Ezviz C3X dwa obiektywy? Aby uzyskać jasność w nocy. Kamera ma 
system Color NightVision, czego efektem jest właśnie moc szczegółów 
i kolorów w środku nocy. I to rzeczywiście działa. Kamera pozwala uzy-
skać naprawdę dobre obrazy w nocy. Myślę, że dla wielu osób będzie to 
pomocne przy ustalaniu dokładnego przebiegu zdarzeń, gdy zajdzie taka 
potrzeba i konkretnych osób na podglądzie. 
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Ezviz C3X dodatkowo wyposażono w syrenę, potrafi wykrywać osoby, 
obiekty i ma komunikację dwukierunkową. Możemy też nagrać wiadomość, 
która zostanie odtworzona, gdy wykryta zostanie określona sytuacja. Na 
przykład, gdy ktoś zaparkuje w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Ezviz C3X korzysta z aplikacji Ezviz, można korzystać też z chmury Ezviz 
i rejestratora. Sama konfiguracja jest prosta, ale może być utrudniona, 
gdy korzystamy jednocześnie z sieci 2,4 GHz i 5 GHz, gdyż kamera wspiera 
jedynie 2.4 GHz. Świetne jest to, że kamera korzysta z rozwiązania PoE, 
czyli zasilania po przewodzie Ethernet. To ułatwia jej instalację. Oczywiście 
kamera ma iP67, więc spokojnie może działać we wszystkich warunkach 
atmosferycznych, od -30°C do 60°C i przy wilgotności sięgającej nawet 
95%. W środku znajduje się slot na karty microSD o pojemności do 256 GB.

Czy warto? C3X to zdecydownie kamera dla osób o konkretnych wymaga-
niach i oczekiwaniach. To kolorowe nagrywanie w nocy jest jej największą 
siłą i właśnie z tego powodu warto się zastanowić nad jej zakupem. To siła, 
która sprawia, że nawet brak wsparcia dla HKSV nie przekreśla tej kamery. 
Jeśli potrzebujecie kolorowych nagrań w nocy, to C3X Was nie zawiedzie.

SPRZĘT 124



Chamberlain Smart Garage Hub
Inteligentna brama garażowa? To możliwe. Co więcej, nie musimy insta-
lować specjalnie drogich rozwiązań, wystarczy tylko specjalny hub, 
który kosztuje ok. 40 USD. Działa nie tylko z HomeKit, ale też np. Ama-
zon Alexa czy Google Assistant. Podłączony, według producenta, działa 
z większością automatycznych bram, umożliwiając nam zdalne ich 
otwieranie, otrzymywanie powiadomień o otwarciu itp.

Cena: ok. 40 USD
Do kupienia w myq.com

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Brilliant All-in-One Smart Home Control
Bardzo fajna propozycja dla wszystkich, którzy szukają naściennego 
kontrolera naszego inteligentnego domu. Kontroler składa się z doty-
kowego wyświetlacza, który możemy umieścić na ścianie w obudowie, 
występuje w jednym z sześciu kolorów. Dodatkowo możemy wybrać, 
czy chcemy sam wyświetlacz, czy też wyświetlacz z przyciskami. Do 
wyboru mamy urządzenie z dwoma, trzema lub czterema przyciskami. 
Wygląda genialnie i ułatwia funkcjonowanie osobom, które wolą 
zamiast z telefonu sterować wszystkim „ze ściany”. Kosztuje od 299 USD.

Cena: 299 USD
Do kupienia w brilliant.tech
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Najmocniejszy telewizor 4K w ofercie Samsunga na rok 2020 to model 
Q90T. Bliźniak modelu Q95T. Telewizor ciekawy i prawdopodobnie 
jeden z ostatnich o takich parametrach. To propozycja dla tych, którzy 
szukają mocnego ekranu 4K w technologii LCD.

Telewizor dla niezdecydowanych na 8K 
– Samsung QLED Q90T

 Telewizor dla niezdecydowanych na 8K – Samsung QLED Q90T  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Q90T testuję w wersji 55-calowej, najmniejszej w ofercie. Model dostępny 
jest również w wariantach 65, 75 i 85 cali. Ta wersja wyceniana jest aktual-
nie poniżej 7499 PLN, a wersja 65-calowa to mniej niż 8999 PLN. Q90T ma 
też brata bliźniaka, jakim jest model Q95T. Telewizory różnią się sposo-
bem podłączenia. W przypadku Q90T wszystkie złącza znajdują się z tyłu 
obudowy, natomiast Q95T mamy jeden prawie niewidoczny przewód One 
Connect i moduł ze złączami, który możemy schować do szafy. 

Świetnie, że Samsung zdecydował się zaoferować dwa modele do wyboru, 
dla osób, które preferują jedno lub drugie rozwiązanie. Szkoda trochę, że 
jednocześnie firma mocno ogranicza portfolio telewizorów z One Connect. 
Mnie ten patent wciąż przekonuje i uważam, że jest sporym ułatwieniem 
zarówno w instalacji telewizora, jak i później w zarządzaniu przewodami. 
W dodatku pozwala na ciekawe zabiegi aranżacyjne.

Q90T to telewizor 4K z wielostrefowym tylnym podświetlaniem. Stref 
jest jednak mniej niż w modelu Q90R z ubiegłego roku i znacznie mniej 
niż w modelach 8K Q800T i Q950T. Istotne jest to, że może on wyświe-
tlić obraz HDR z jasnością ponad 1000 nitów na jego fragmencie i osiąga 
jasność ponad 500 nitów na całości ekranu także w obrazie SDR. Mówimy 
więc o jasnym telewizorze, pozwalającym uzyskać bardzo dobre efekty fil-
mowe i w grach. Na uwagę zasługuje także świetny kontrast oraz powłoka 
zmniejszająca odbicia i powłoka poprawiająca kąty widzenia.
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W efekcie otrzymujemy wysokiej klasy telewizor LCD QLED 4K z 120 
Hz matrycą VA, który ma znacznie lepsze kąty widzenia niż większość 
telewizorów LCD VA, oferując większą jasność niż telewizory OLED i tym 
samym zapewniając uniwersalność, a jednocześnie ma kontrast i czerń 
pozwalającą w pełni cieszyć się nocnymi seansami. Do tego procesor 
robi swoje przy obróbce materiału gorszej jakości. Dla zwykłego użyt-
kownika świetną rzeczą będą tryby inteligentne, które dają przyjemne 
dla oka obrazy, choć nieco przerysowane. Jednak jest to wygodne i pew-
nie wiele osób po takie rozwiązanie sięgnie, zamiast skupić się na profe-
sjonalnej kalibracji czy dać szansę trybowi filmowemu.

Do obrazu dochodzi też niezły dźwięk. Nie jest to Q950T, ale efekty są 
przyzwoite i dopiero wysokiej klasy soundbar ma sens, aby polepszać 
wrażenia z filmowych wrażeń. Graczy ucieszy fakt, że jest na pokładzie 
jeden port HDM 2.1 i mnogość funkcji usprawniających granie, jak tryb 
gry z upłynniaczem. Q90T wyśle też dźwięk z Dolby Atmos do urządzeń 
zewnętrznych, także przy wykorzystaniu protokołu eARC.

Crème de la crème u Samsunga jest oczywiście Tizen. W naszych warun-
kach to najfajniejsza platforma Smart TV na rynku. Mnogość aplikacji, 
płynność działania robią swoje. Z perspektywy użytkownika Apple cieszy 
aplikacja Apple TV i Apple Music oraz oczywiście AirPlay. 
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Q90T to telewizor wysokiej klasy, kompletny i uniwersalny. W dodatku 
świetnie wyglądający, zwłaszcza gdy zamiast wyłączać go, włączymy tryb 
Ambient. Trochę szkoda, że w pudełku zamiast aluminiowego pilota znaj-
dziemy pilot plastikowy, jak z niższych serii, nawet Crystal UHD. Wciąż jest 
on wygodny, ale nie ma tego poczucia obcowania z produktem premium.

Finalnie dochodzimy do tego trudu w recenzowaniu i ocenianiu Q90T – to 
świetny telewizor, który jeszcze 2–3 lata temu byłby w ścisłej czołówce. 
Obecnie jest to ekran klasy wyższej średniej. Dlaczego? W ofercie Sam-
sunga są aż dwie wyższe serie – Q800T i Q950T z rozdzielczością 8K. Oba 
modele oferują jeszcze lepszy obraz niezależnie od rozdzielczości. Cieka-
wie prezentuje też się oferta tańszych telewizorów QLED Q70T i Q80T. To 
sprawia, że QLED Samsung Q90T jest telewizor w bardzo trudnym położe-
niu, jeśli chodzi o portfolio Samsunga.

Q90T to telewizor godny polecenia, z bardzo dobrym obrazem. I finalnie 
argumentem za jego zakupem może być cena znacznie niższa niż w przy-
padku telewizorów 8K od Samsunga. Zdecydowanie w poszukiwaniu wyso-
kiej jakości obrazu i uniwersalnego telewizora warto pod rozwagę brać 
właśnie Q90T lub Q95T.
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Co wpływa na naszą decyzję o zakupie telewizora? Na pewno jakość 
obrazu i funkcje sprzętu. Istotny jest też design. Dlatego też Philips 
w 2020 roku zaprezentował wyjątkowe trio telewizorów OLED. To 
bliźniacze modele 805, 855, 865, których detale pozwalają wybrać 
idealny ekran do naszego wnętrza.

Niezwykłe trio – warto poznać nowe telewizory OLED od Philipsa  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Niezwykłe trio – warto poznać 
nowe telewizory OLED od Philipsa
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Technologia OLED oferuje nam niesamowitą czerń, bezkresny kontrast 
i referencyjne kolory, a nocne seanse na takich telewizorach zapierają 
dech. Philips dodaje do tego jeszcze dwa istotne elementy, które sprawiają, 
że robi się ciekawiej. Pierwszy jest widoczny gołym okiem. To oczywiście 
technologia Ambilight, czyli unikatowe rozwiązanie w postaci diod umiesz-
czonych na tylnej obudowie. Nastrojowe światło dostosowane kolorystycz-
nie do scen wyświetlanych aktualnie na ekranie i padające na ścianę tuż za 
telewizorem. Ambilight dodaje klimatu, buduje atmosferę wokół seansu 
oraz sprawia, że ekran wydaje się większy niż w rzeczywistości, a akcja bar-
dziej realistyczna.

Drugiej rzeczy nie widać fizycznie, gdyż jest ukryta we wnętrzu telewizora, 
na jego płycie głównej. Natomiast każdy, kto doświadczy użytkowania 
nowych ekranów Philips OLED serii 8x5, też ją dostrzeże. Mowa oczywiście 
o kolejnej generacji procesora obrazu P5, który tym razem doczekał się 
wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji. Została ona zaprzę-
gnięta do poprawy parametrów w kilku kluczowych obszarach wyświe-
tlanych treści. Dzięki temu zyskujemy jeszcze bardziej szczegółowy obraz 
niezależnie od źródła, lepszy kontrast w każdym z materiałów, płynniejsze 
odwzorowanie ruchu oraz dokładność i bogactwo kolorów. 
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zyskał potencjał sztucznej inteligencji. Inżynierowie marki wykorzy-
stali takie rozwiązania jak sieci neuronowe oraz uczenie maszynowe do 
analizy milionów klipów służących za wzorowy punkt odniesienia, aby 
ostatecznie uzyskać jeszcze lepsze parametry wyświetlanego obrazu 
w każdym ze wspomnianych pięciu kluczowych obszarów. Technologia 
skryta za układem P5 czwartej generacji to ponad 30 lat pracy zespołu 
ekspertów.

Jak to działa? Specjaliści TP Vision określili ogólne parametry, według 
których treści są grupowane przez oprogramowanie na pięć kategorii: 
krajobraz/przyroda, odcienie skóry, sport/ruch, czerń/kontrast i inne. 
Sztuczna inteligencja wybiera prawidłową kategorię i analizuje wszystkie 
pięć filarów jakości obrazu, aby określić optymalny poziom równowagi 
między nimi i uzyskać najbardziej naturalny i realistyczny efekt wizualny.

Dodając do tego wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision, otrzymujemy tele-
wizory oferujące obraz zgodny z wizją reżysera, a przede wszystkim taki, 
jaki my chcemy oglądać i cieszyć się nim.
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Multimedialne telewizory jeszcze lepiej udźwię-
kowione dzięki Play-Fi  
Funkcje telewizora to kolejny element, na który należy zwrócić uwagę pod-
czas zakupu. Za wyborem ekranu OLED z oferty Philipsa oczywiście przema-
wia unikalny Ambilight, ale nie mniej ważne są możliwości multimedialne. 
W OLED 805, OLED 855 i OLED 865 znajdziemy system Android TV w 9 wersji, 
który doczeka się kolejnych aktualizacji. Telewizory współpracują też z asy-
stentami głosowymi Amazon Alexa oraz Asystentem Google’a, który już nie-
bawem powinien doczekać się polskojęzycznej wersji.

Warto zwrócić jednak uwagę także na kwestie dźwiękowe. Nowe OLED-
-y Philipsa to wsparcie dla Dolby Atmos, ale też standardu Play-Fi od DTS. 
Play-Fi to jedno z rozwiązań umożliwiających wygodne przesyłanie 
dźwięku między pomieszczeniami, na przykład z naszego tele-
fonu. W dodatku mówimy tu o bezstratnej transmisji w jakości 
do 24 bit/192 kHz. Play-Fi to nie tylko telewizory Philips, ale też 
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wiele innych urządzeń audio, co pozwala stworzyć spójny system dźwię-
kowy w całym domu. Możemy wygodnie przesyłać dźwięk do telewizora, 
a chwilę później przenieść się z muzyką do drugiego pokoju, gdzie stoi gło-
śnik i tam kontynuować odtwarzanie.

Design, który wieńczy dzieło
Nad współczesnymi urządzeniami elektronicznymi pracuje sztab ludzi. 
Te produkty to nie tylko przewody, kondensatory, wyświetlacze. Za tym 
wszystkim kryje się też pewien koncept. Chcemy otaczać się ładnymi rze-
czami, zwracamy uwagę na przestrzeń wokół nas. A telewizor w końcu jest 
częścią salonu. Zwłaszcza dla fanów filmów stanowi jego istotny element. 
Ta ludzka praca nad produktem, zwracanie uwagi na detale i wygląd spra-
wiają, że możemy mówić o sztuce użytkowej. Sztuce, która jest też często 
oceniana w szeregach międzynarodowych konkursów. 

I tak OLED 855 został wyróżniony nagrodą iF Design oraz Red Dot Design. 
To dowód uznania dla projektantów nowego telewizora Philipsa. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że marka kolejny rok z rzędu otrzymuje takie bran-
żowe nagrody, doceniające design oferowanych produktów. 

Tu warto wrócić wreszcie do tytułowego trio. Nowe telewizory Philips OLED 
805, OLED 855 i OLED 865 są dostępne w dwóch rozmiarach – 55 i 65 cali. 
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Pod względem kluczowych parametrów technicznych mamy do czynienia 
z identycznymi urządzeniami. Natomiast tym, co je wyróżnia, jest właśnie 
design. W każdym z modeli możemy liczyć na smukłą ramkę, solidne i ele-
ganckie wykończenie. Różnią się jednak podstawą. 

Model OLED 805 to dwie, niemal niewidoczne nóżki, w OLED 855 mamy 
centralną nogę w kolorze ciemnego chromu. Natomiast podstawa OLED 
865 jest wykończona skórą od szkockiej marki Muirhead. Tym samym 
materiałem powleczony jest też pilot dodawany każdemu z nowych 
modeli. Szlachetne wykończenie i dbałość o detale podkreślają obcowanie 
z produktem wysokiej klasy.

Kupuj telewizor, a nie jego części 
Gdy przyjrzymy się szerokiej gamie telewizorów na rynku, to znajdziemy 
wiele modeli z dobrą jakością obrazu, nie brakuje też sprzętu z szybkim 
i funkcjonalnym systemem operacyjnym, jest też kilka atrakcyjnych wizu-
alnie produktów. Niewiele jest jednak telewizorów, które łączą w sobie 
styl, obraz i funkcjonalność. Nowe ekrany OLED od Philipsa dołączają do 
tego wąskiego grona. Warto brać je pod uwagę podczas swoich rozważań 
o zakupie telewizora.

Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV & Sound
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Kto powiedział, że rodzinne kombi musi być nudne? Tego nie wiem, 
ale wiem jedno, najnowsze Volvo V60 Polestar Engeneered ani do 
nudnych, ani do popularnych samochodów nie należy. Jeśli chcesz być 
jego właścicielem, to ustaw się w kolejce, bo tylko kilka sztuk rocznie 
trafia do Polski, a radość z jazdy ponad 400-konną hybrydą jest 
niesamowita.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Volvo V60 Polestar Engeneered – kombi zmieniające perspektywę  |  Dominik łada

Volvo V60 Polestar Engeneered 
– kombi zmieniające perspektywę

MOBILNOŚĆ 137

https://twitter.com/dominiklada


Na pierwszy rzut oka to sleeper, niewiele różniący się od zwykłego V60. 
Ale jak się przyjrzymy dokładniej, to zdradza go biały znaczek z gwiazdą 
polarną. Kolejna rzecz to złote zaciski hamulców, które specjalnie dla niego 
robi Brembo, specjalne, dostępne tylko dla tej wersji, unikalne 20-calowe 
felgi oraz regulowane zawieszenie Ohlins. W środku znajdziemy kilka 
dodatków stylistycznych, w tym pomarańczowe pasy bezpieczeństwa. 
Zadbano nawet o taki detal jak złoty kolor zakrętek wentyli, który idealnie 
współgra ze złotym kolorem zacisków hamulcowych.
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Łączna wartość momentu obrotowego wynosi 670 Nm, co przekłada się na 
świetne osiągi. Od 0 do 100 km/h auto przyspiesza w 4,4 s. To najbardziej 
dynamiczny seryjnie produkowany model Volvo w historii marki. Prędkość 
maksymalna wynosi 250 km/h. Waga zależy od wyposażenia, ale zaczyna 
się od ok. 2000 kg. Nominalna pojemność baterii wynosi 11,6 kWh, uży-
teczna – 9,1 kWh. W trybie czysto elektrycznym V60 może przejechać do 
45 km z prędkością do 125 km/h. Silniki spalinowy i elektryczny mogą także 
pracować razem w trybie Power od 0 do 160 km/h. I to wszystko przy 
zachowaniu bagażnika o pojemności 529 l.
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W 2020 roku do Polski trafi zaledwie osiemnaście samochodów serii Pole-
star Engineered. Będą to przede wszystkim modele XC60 i V60 i tylko 
cztery egzemplarze S60.
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Volvo V60 Polestar Engeneered jest bardzo fotogeniczne, dlatego o sesję 
poprosiłem specjalistę, Rafała Nebelskiego, wielokrotnie nagradzanego 
fotografa, którego możecie kojarzyć w iMagazine z artykułów podróżni-
czych o wyprawach m.in. na Lofoty.
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Na pierwszy rzut oka przód Lexusa specjalnie nie wyróżnia się niczym 
od poprzedniej generacji. Owszem, przeszedł lifting, ale nie każdego 
musi to przekonać. Ciekawostką są jednak elektryczne boczne 
lusterka – na zewnątrz po bokach mamy dwie kamery, a w środku dwa 
małe monitory. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Elektryczne lusterka w Lexusie ES 300h |  Jan Urbanowicz

Elektryczne lusterka 
w Lexusie ES 300h
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Przyznaję, że od początku wydało mi się to 
bardzo ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz 
zobaczyłem je w jednym z najnowszych 
modeli Audi, ale nie dane mi było sprawdzić, 
jak się z niego korzysta. Na początku tego 
roku Lexus zapowiedział, że nowa wersja 
modelu ES trafi na rynek europejski również 
w opcji z elektrycznymi bocznymi lusterkami. 
Gdy dowiedziałem się, że będę mógł spraw-
dzić to rozwiązanie na drodze, nie mogłem 
się doczekać testów. Ku mojemu zaskoczeniu 
taki system w aucie przypadł mi do gustu, 
choć nie jest on pozbawiony wad.

Pierwszą różnicę w porównaniu do konwen-
cjonalnych lusterek widzimy już podczas 
pierwszego podejścia do samochodu. Lexus 
ES na wysokości przednich słupków nie ma 
tradycyjnych obudów skrywających lusterka, 
a o wiele mniejszą i smuklejszą konstrukcję, 
w której czai się kamera. Kiedy wsiądziemy 
do środka, zobaczymy, że po stronie kierowcy 
i pasażera na słupkach A zawieszone są dwa 
nieduże monitory. Ich wygląd jest dysku-
syjny i wielu może wydawać się, że Lexus 
postanowił dodać je po fakcie. Nie wiem, 
jak było w rzeczywistości, jednak wydaje mi 
się, że skoro to rozwiązanie jest „opcją”, to 
trudno było to rozwiązać inaczej, bez zmian 
w konstrukcji auta. Pewnie gdyby ten model 
był dostępny tylko z takimi lusterkami, to 
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Japończycy podeszliby do tego w inny sposób. Zakładam też, że na razie 
badają oni grunt i sprawdzają, czy to rozwiązanie się przyjmie, by ewentu-
alnie wprowadzać je w innych modelach.

Podczas pierwszej jazdy problemem nie były same monitory, a ich umiej-
scowienie. Znajdują się one przy samych słupkach A, a nie za nimi i na 
zewnątrz pojazdu – jak w tradycyjnych lusterkach bocznych. Wielolet-
nie przyzwyczajenia robią swoje i od teraz trzeba było zmienić miejsce, 
w które podążał wzrok przy zerkaniu w lusterka. Ku mojemu zdziwieniu 
okazało się, że jest to dla mnie wygodniejsze niż lusterka. Szybkie rzuce-
nie okiem na te monitory wymagało ode mnie mniejszego ruchu głową, 

Rozwiązanie, jakim są cyfrowe lusterka, wielu osobom może wydać 

się zbędnym bajerem, jednak widzę w tym przyszłość. Zanim sta-

łoby się to powszechne, może upłynąć jeszcze sporo czasu. 
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a rzucanie na nie okiem jest nieco krótsze – a co za tym idzie – bezpiecz-
niejsze, bo na krócej odrywamy wzrok od toru jazdy. Wadą, którą dość 
szybko zauważyłem, jest to, iż zarówno monitory, jak i same kamery, 
mogłyby mieć wyższą rozdzielczość. Dla wielu osób obecna może być 
wystarczająca, ja oczekiwałem nieco lepszej jakości. Liczę, że w przyszłej 
generacji tej technologii zostanie to poprawione i ulepszone.

Oczywiście nie jest to po prostu obraz cyfrowy zamiast odbicia w lustrze. 
Między innymi mamy tu lepsze pole widzenia oraz automatyczne roz-
szerzanie obrazu przy manewrowaniu lub zmianie pasa ruchu. Daje to 
kierowcy więcej informacji na temat tego, co dzieje się wokół pojazdu 
i zwiększa nasze bezpieczeństwo. Przewagą nad zwykłym lusterkiem jest 
tutaj mniejsza podatność na zamoknięcie lub parowanie. Dzięki temu nie-
mal zawsze mamy dobrą widoczność. 

Podczas pierwszej jazdy problemem nie były same monitory, 

a ich umiejscowienie.
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Rozwiązanie, jakim są cyfrowe lusterka, wielu osobom może wydać się 
zbędnym bajerem, jednak widzę w tym przyszłość. Zanim stałoby się to 
powszechne, może upłynąć jeszcze sporo czasu. Docelowo na pewno takie 
właśnie lusterka znajdą się w przyszłości w samochodach autonomicznych, 
gdyż tam i tak nie będziemy mieć potrzeby ciągłego monitorowania tego, 
co się dzieje wokół naszego pojazdu. Potrzebny nam będzie jedynie pod-
gląd. Rozwiązanie, jakie zastosował Lexus, pozostawia nieco do życzenia, 
jednak całość naprawdę przypadła mi do gustu i jestem niezwykle ciekaw, 
ilu innych producentów zdecyduje się na takie elektroniczne lusterka 
w swoich modelach. Lexus niebawem wprowadzi na rynek nowego LS-a, 
który będzie wyposażony w elektroniczne lusterko wsteczne. To również 
może być bardzo ciekawe.

Czy poza takimi kamerami nowy Lexus ES ma w sobie coś, co mogłoby nas 
skłonić do jego kupna? Osobiście bardzo lubię design nadwozia pojazdów 
japońskiego producenta. Jeśli chodzi o wnętrze, to już wiele zależy od 
modelu. Jeżeli myślimy o aucie z napędem hybrydowym, to wciąż uważam, 
że pod tym względem Toyota i Lexus nie mają sobie równych, ale teraz 
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większość kierowców, którzy szukają alternatywnych napędów, zdecyduje 
się raczej na samochód elektryczny niż na hybrydę.

Poza tym ES 300h to naprawdę wygodna i dobra w prowadzeniu średniej 
wielkości limuzyna, którą przyjemnie jeździ się nie tylko po mieście, ale 
i w trasie, a pomimo swoich gabarytów spalanie poza miastem na poziomie 
4,5–5 l/100 km nie zrujnuje naszego portfela. Dodatkowo warto wspo-
mnieć, że od teraz wszystkie nowe modele Lexusa są wyposażone w sys-
temy Android Auto i Apple CarPlay. Szkoda tylko, że ten drugi jest tutaj 
przewodowy, a wyświetlacz nie jest dotykowy i musimy go obsługiwać dzi-
wacznym, mało precyzyjnym gładzikiem.
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Czwarta generacja Audi A3, w wersji Sportback i Limousine, 
zadebiutowała również w Polsce, a najważniejszymi nowościami są 
technologie przeniesione z wyższych segmentów.

Nowe Audi A3 
– dużo technologii i pierwsze wrażenia

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowe Audi A3 – dużo technologii i pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Dane techniczne i ceny
Nowe modele A3 będzie można w Polsce zamówić początkowo z czte-
rema silnikami. Na „starter” proponowany jest 1-litrowy silnik TFSI o mocy 
110 KM, „zupą dnia” jest 1,5-litrowy TFSI o mocy 150 KM, a „główne danie” 
stanowi 2-litrowe TDI o mocy 116 KM lub 150 KM, zależnie od wersji. Do dys-
pozycji kierowcy może być albo 6-biegowa ręczna skrzynia biegów, albo 
7-stopniowy automat S-tronic.

Wkrótce do oferty, na „deser” (ewidentnie jestem głodny podczas pisania 
tego artykułu), powinny też trafić modele wyposażone w napęd na cztery 
koła (Quattro) i napęd elektryczny. Oficjalnie wiemy o 1,5-litrowym TFSI 
wyposażonym w 48-woltowy układ mild-hybrid, oferujący dodatkowe 0,4 l 
oszczędności w zużycia paliwa na 100 km, przy typowej, codziennej jeździe.

Te wszystkie liczby oznaczają, że modele benzynowe będą przyspieszały do 
100 km/h ze startu zatrzymanego odpowiednio w 10,6 lub 8,4 sekundy, a die-
sle 10,1 lub 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi od 207 do 224 km/h. 
Audi podaje, że spalanie będzie kształtowało się od 4,2 l na 100 km w przy-
padku słabszego diesla, aż do 6,4 l w przypadku mocniejszej „benzyny”.

Cena A3 Sportback zaczyna się od 99 700 zł, a Limousine od 112 900 zł. 
Górna granica jest zdecydowanie wyższa.
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Pierwsze wrażenia
Pierwszym zaskoczeniem dla mnie jest stosunkowo niska waga nowej 
generacji A3-ki. Ta wynosi 1280 kg, a tak niską wartość osiągnięto m.in. 
dzięki zastosowaniu dużej ilości aluminium oraz technologii z segmen-
tów wyższych. Czuć tę niską masę już na pierwszym zakręcie, w którym 
opcjonalne 19” felgi z szerokimi niskoprofilowymi oponami zapewniają 
dodatkową przyczepność. Lekkość w prowadzeniu tego modelu była dla 
mnie sporym zaskoczeniem, bo tendencja do coraz cięższych samochodów 
w ostatnich latach wydawała się nieunikniona. Niższa masa ma oczywiście 
wpływ nie tylko na samo prowadzenie samochodu, ale również na zużycie 
paliwa, ale tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, chociaż spodziewam 
się, że nie osiągnę liczb deklarowanych przez producenta.

Do dyspozycji miałem 150-konny silnik TFSI, wyposażony prawdopodobnie 
we wszystko, co się da, ze skrzynią S-tronic. Nie miałem okazji sprawdzić, 
jak zachowuje się skrzynia ręczna, ale ta druga wydaje się idealnie dopaso-
wana do charakteru auta – spokojna, gdy mi się nie spieszy i dynamiczna, 
gdy potrzebuję ciut więcej werwy. A skoro już mowa o werwie, to 150-konny 
silnik wydaje się dobrym balansem pomiędzy rozsądkiem, portfelem a osią-
gami. Zapewnia więcej niż przyzwoitą dynamikę, w tym uślizg przednich kół 
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na żądanie (co mnie zaskoczyło, bo od lat jeżdżę samochodami z napędem 
na wszystkie koła) i w żadnym momencie nie czułem, że absolutnie muszę 
mieć więcej koni pod maską (po co, skoro za kierownicą i tak siedzi osioł?). 
Osoby oczekujące więcej emocji od A3-ki powinny wstrzymać się do debiutu 
modeli S3 i RS3, które wyposażono w „strzykawkę z adrenaliną”.

Bardzo szybko przyzwyczaiłem się do nowego zewnętrznego designu. 
Z daleka widać, że to Audi, ale odświeżony język, szczególnie jeśli jest 
wsparty przez duże 19-calowe felgi, sugeruje, że mamy do czynienia z wyższą 
półką, zarówno pod względem ceny, jak i wymiarów. Wewnętrzny design 
analogicznie w pierwszym momencie przypomina auto z wyższej półki. 
Nowa deska rozdzielcza, ze swoim zdecydowanie bardziej sportowym cha-
rakterem, nastawiona na kierowcę i wyposażona w większą liczbę bajerów 
z A4 i droższych modeli to ogromna poprawa. Czuć jeszcze większy powiew 
nowoczesności i jakości, szczególnie jak doposażymy się w większe ekrany, 
większą liczbę systemów oraz lepsze materiały wykończeniowe.

Co do nowości technologicznych, to jest tego naprawdę sporo. Doszedł 
radar o kącie widzenia 60° z przodu, mający zasięg do 160 metrów oraz dwa 
radarowe czujniki z tyłu, mające po 70 metrów zasięgu. Są też kamery 360°, 
dodatkowa kamera z przodu oraz 12 czujników ultradźwiękowych. Audi pre 
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sense front, który jest w standardzie, za 
pomocą radaru, kamery i czujników, potrafi 
uniknąć lub zminimalizować skutki kolizji 
z pojazdami przed nami, nawet samodziel-
nie rozpoczynając awaryjne hamowanie. 
W standardzie jest też asystent unikania 
kolizji, który rozszerza możliwości pre sense 
front, poprzez samodzielne skręcanie celem 
ominięcia przeszkody.

Każdy model A3, również te z manualną 
skrzynią biegów, można wyposażyć też 
w adaptacyjnego asystenta jazdy, który 
działa do prędkości 210 km/h. Potrafi on 
w dużym zakresie przejąć zadanie pro-
wadzenia auta od kierowcy (hamowanie 
i przyspieszanie), a nowa kierownica 
pojemnościowa powoduje, że wystarczy ją 
delikatnie dotknąć, aby system wiedział, że 
nasze ręce są w pogotowiu – nie trzeba jej 
skręcać lub mocno ściskać.

Ciekawostką w przypadku ulepszonego 
asystenta parkowania jest funkcja korzy-
stania z niego, aby wyjechać z miejsca 
parkingowego oraz aby poprawić auto, 
jeśli stanęliśmy np. nierównolegle wzglę-
dem krawężnika. Po zaparkowaniu, Audi 
side assist poinformuje nas, jeśli z tyłu lub 
z boku nadjeżdża samochód, abyśmy nie 
spowodowali kolizji podczas wysiadania 
z samochodu.

Światła, które dzisiaj są już nie tylko 
elementem podnoszącym bezpieczeń-
stwo, szczególnie w nocy, ale również 
elementem stylistycznym samochodów, 
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oferowane są w trzech wersjach. Podstawowe reflektory są „prawie w cało-
ści wykonane w technice diodowej”, ale najbardziej wymagające osoby 
mają możliwość wyposażenia auta w matrycowe, które inteligentnie regu-
lują wiązkę światła tak, aby nie oślepiać samochodów jadących przed nami 
oraz tych z naprzeciwka. Wisienką na torcie są oczywiście animacje przy 
otwieraniu i zamykaniu pojazdu.

Standardem jest 10,1-calowy ekran MMI touch, wyposażony w haptykę 
oraz rozpoznawanie pisma odręcznego (pojedyncze litery, wyrazy i litery 
pisane jedna po drugiej). Alternatywą jest oczywiście system sterowania 
głosowego, który rozpoznaje sformułowania języka potocznego, przy-
pominający asystentów Google czy Apple. Ten ostatni system jest roz-
szerzony o wyszukiwanie online, jeśli A3 wyposażono w Audi Connect 
Navigation & Infotainment Plus.

Cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, o przekątnej 10,25”, obsługiwany 
za pomocą przycisków na kierownicy, również jest w standardzie. Można 
opcjonalnie dokupić Virtual Cockpit Plus, z ekranem 12,3-calowym o roz-
dzielczości 1920 × 720 px. Opcjonalny za to jest HUD (heads-up display), który 
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wyświetla najpotrzebniejsze informacje na szy-
bie, przed kierowcą. Został skonfigurowany tak, 
że informacje wydają się „wisieć” w powietrzu 
2,2 metra przed oczami osoby prowadzącej. 
A3-ka doczekała się też opcjonalnej MMI Navi-
gation Plus, oferującej pełną funkcjonalność 
znaną z wyższych modeli marki.

Audi jako pierwsze wprowadziło technologię 
Car-to-X, która działa oparciu o miejską infra-
strukturę (obecnie niedostępne w Polsce). 
Pomaga znaleźć wolne miejsca parkingowe 
albo podpowiada, z jaką prędkością należy 
jechać, aby skorzystać z zielonej fali bez 
zatrzymywania się. Wszystkie informacje 
wyświetlają się w Virtual Cockpit, a za komu-
nikację odpowiada sieć komórkowa.

A3 otrzymało też wsparcie dla aplikacji 
myAudi, która pozwala na łączenie smartfona 
z samochodem. To połączenie umożliwia 
przenoszenie tras do nawigacji auta, streaming 
muzyki, otwieranie i zamykanie pojazdu, zlo-
kalizowanie go na mapie czy obsługę ogrzewa-
nia postojowego. Kluczyk Audi Connect z kolei 
wspiera do 5 użytkowników korzystających 
z Androida, którzy mogą otwierać, zamykać 
i uruchamiać auto za pomocą telefonu.

W temacie audio też jest nieźle – domyśl-
nie otrzymujemy cyfrowe radio DAB+, a na 
życzenie możemy je rozszerzyć o internetowe 
i hybrydowe (automatycznie przełącza się 
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pomiędzy DAB, streamingiem i FM dla danej stacji). Osoby bardziej wymaga-
jące mogą skusić się na Bang & Olufsen Premium Sound System, składającym 
się z 15 głośników o całkowitej mocy 680 W.

Jest też oczywiście Audi Smartphone Interface, która dodaje możliwość 
korzystania CarPlay lub Android Auto. Miłą ciekawostką jest to, że ta opcja 
nie wymaga zamówienia nawigacji, ale konieczny jest opcjonalny Phone 
Box, który dodaje 5 W matę ładującą smartfona indukcyjnie, sprzęga tele-
fon z pokładową anteną i dodaje zestaw głośnomówiący.

Na deser zostaje zawieszenie z regulacją 
twardości…
Jak już wspominałem, ceny zaczynają się od ok. 100 tys. zł, ale realnie, jeśli 
chcecie mieć „kilka” nowości, to będziecie musieli wydać znacznie wię-
cej. A3 Limousine, ze 150-konnym TFSI, skonfigurowany pod moje wyma-
gania, kosztuje 196 680 zł – szczegóły mojego zestawienia znajdziecie 
pod kodem A791N3H1. Jednocześnie, w zamian otrzymujemy naprawdę 
pierwszej klasy produkt, szczególnie pod kątem wykończenia i wykonania. 
Jedyny problem z tą moją konfiguracją jest taki, że skusiłbym się na model 
Quattro, więc ponad 200 tys. mam gwarantowane…
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Dynamo
Dynamo to Rozszerzenie dla Safari, które umożliwia większą kontrolę 
podczas oglądania filmów na YouTubie, ale działa również w przypadku 
Netfliksa i podobnych serwisów. Jedną z ważniejszych (dla wielu) cech jest 
możliwość przewijania reklam, a kolejną jest dbanie o prywatność naszych 
danych – deweloper wyraźnie podkreśla, że wszystko jest przetwarzane na 
naszym komputerze i że żadne dane nie są nigdzie wysyłane.

Dynamo oferuje ponadto dwie inne funkcje. Można za jego pomocą spo-
wolnić oglądaną scenę, jeśli chcemy coś dokładniej zobaczyć. Można też ją 
przyspieszyć, zgodnie z potrzebą. Domyślnie wykorzystywane są do tego 
skróty klawiszowe, czyli odpowiednio naciskamy klawisz S lub F. Klawisz 
D z kolei przywraca oryginalną prędkość odtwarzania. Skróty można też 
dowolnie zmienić w preferencjach Dynamo.

Cena: 2,99 PLN                

Fontcase
iOS wspiera dodawanie fontów przez użytkowników już od jakiegoś 
czasu, ale sam OS nie oferuje żadnej sensownej możliwości zarządzania 
nimi. To szczególnie irytujące dla osób korzystających z aplikacji, w któ-
rych chcą korzystać z customowych fontów i jednocześnie pracować 
nad edycją pliku również na innych systemach operacyjnych, np. w Affi-
nity Photo dla iOS i dla Mac. Z ratunkiem przychodzi Fontcase, który 
obecnie jest jedyną dobrą alternatywą dla Creative Cloud, który z kolei 
wymaga subskrypcji.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Gry i programy warte zainteresowania  |  Wojtek Pietrusiewicz

Gry i programy 
warte zainteresowania
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Problem z fontami dla iOS jest taki, że 
ich instalacja niesie ze sobą problemy 
z prywatnością i bezpieczeństwem 
– fonty mogą m.in. zawierać elementy 
śledzące aktywność danego urządzenia 
i użytkownika. Dodawanie własnych 
fontów wymaga zainstalowania profilu, 
a jeśli ten pochodzi z programu wypeł-
nionego reklamami i podejrzanymi 
treściami, to rozsądni raczej go natych-
miast skasują. Sam profil teoretycznie 
może modyfikować konfigurację sie-
ciową i dodawać certyfikaty, jeśli więc 
nie jesteśmy pewni tego, co dana appka 
z nim robi, to raczej powinniśmy unikać 
takiego certyfikatu.

Rozwiązaniem jest Fontcase od Manolo 
Sañudo, który został wypromowany 
przez Iconfactory i Craiga Hockenberry 
(znani od dekad gracze w świecie Mac 
i iOS). Fontcase przy okazji zmienił 
nazwę (poprzednio nazywał się xFonts) 
po uwagach od Craiga i ten ostatni rów-
nież zaproponował sporo usprawnień 
i modyfikacji do kodu, które Manolo 
zaimplementował niezwłocznie. Apli-
kacja w wersji 2.0 wspiera wiele nowych 
funkcji, w tym wsparcie dla iCloud 
Drive i Dropboksa, a fakt, że jej kod jest 
dostępny na Githubie, umożliwił spraw-
dzenie go pod kątem złośliwego zacho-
wania, co z kolei daje nutę pewności, 
że profil wygenerowany przez Fontcase 
nie zaszkodzi nam w żaden sposób.

Cena: za darmo          
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 
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Pierwsze The Last of Us było wyjątkową grą. Świetną technicznie, 
ale przede wszystkim opowiadającą niesamowitą historię. Druga 
odsłona powiela schemat: wyciska z PS4 doskonałą grafikę, 
zachwyca detalami i wciąga fabułą. O ile jednak TLoU z 2013 roku 
było „Drogą”, to już Part II jest „Johnem Wickiem”.

The Last of Us Part IIPAWEŁ HAĆ
@pawelhac

The Last of Us Part II  |  Paweł Hać
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Opowiadanie o The Last of Us Part II bez nawiązywania do fabuły nie jest 
niczym trudnym – w poniższym tekście przeczytacie tylko kilka ogólników 
i informacji, które pojawiają się na samym początku. Fabuła gry jest zdecy-
dowanie najważniejszym elementem, dla którego warto spędzić w wykre-
owanym przez Naughty Dog świecie wiele godzin. Choć historia Ellie jest 
kontynuacją, to nie sposób być nią znużonym, bo scenarzyści nie serwują 
nam tego samego, tylko w większej dawce. Opowieść jest inna, zdecydo-
wanie mroczniejsza i brutalniejsza, potrzeba bezpieczeństwa i stabilizacji 
została zastąpiona pragnieniem zemsty. Joel, protagonista pierwszej części, 
choć nie stronił od siły, to jego działania cechowała rozwaga i chłodna kal-
kulacja, pozwalająca mu przetrwać. Ellie jawi się przy nim jako psychopatka, 
wbijającą nóż w gardło przeciwników, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. 
To na szczęście nie schemat, a postać głównej bohaterki nie została tak bez-
sensownie spłycona, wciąż widać, że targają nią skrajne emocje, a ponadto, 
podobnie jak Joel, walczy o przetrwanie. Nie sposób nie wspomnieć też 
o wątkach LGBT, które poruszyły graczy już po premierze pierwszego trailera, 
w którym widzimy pocałunek Ellie z Diną. Naughty Dog podeszło do tego 
rozsądnie – fabuła nie eksploatuje nadmiernie tematu orientacji seksualnej 

GRY 161



bohaterki, to tylko jeden z wielu czynników 
kształtujących jej osobowość. Nie uważam 
zresztą, by w grze, w której po odstrzeleniu 
komuś nogi tak, że krzycząc wniebogłosy, peł-
znie po ziemi, chlustając przy tym wszędzie 
krwią i błagając o litość, to właśnie preferencje 
głównej bohaterki powinny budzić kontrower-
sje. Prócz Ellie pokierujemy też poczynaniami 
innych postaci. Dzięki temu zabiegowi nie 
tylko poznajemy historię z innej perspektywy, 
ale i im dłużej gramy, tym bardziej postacie 
stają się wielowymiarowe, a ich decyzje zaczy-
nają być coraz lepiej uzasadnione.

Postapokaliptyczny (a właściwie postepi-
demiczny) świat, jaki przemierzamy, potrafi 
opowiadać historię sam, bez udziału bohate-
rów. Każde miejsce jest niepowtarzalne, i to 
dosłownie – nie sposób dostrzec tu powie-
lone obiekty czy układy budynków. Lokacje 
są niesamowite, a porzucone gdzieniegdzie 
krótkie notatki doskonale je uzupełniają. To 
jedna z nielicznych gier, w których czytałem 
wszystkie zapiski – były po prostu intere-
sujące. Dzięki nim porzucona torba i jedno 
z wielu rozkładających się ciał stawały się 
ilustracją napadu na bank, który nie poszedł 
zgodnie z planem. Nawet miejsca, w których 
pozornie nic się nie dzieje (jak na przykład 
opuszczony sklep muzyczny) warto zoba-
czyć, zwłaszcza że gra nagradza eksplorację 
dodatkowych miejsc dialogami, przerywni-
kami filmowymi, zasobami czy nową bronią. 
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Naughty Dog zdecydowało się na wprowadzenie do gry otwartych, nie-
wielkich przestrzeni, w których możemy dowolnie decydować o kolejności 
odwiedzanych miejsc. Daje to wytchnienie od „korytarzy”, jakie przemie-
rzamy przez większość czasu, widać też, że po ostatnich dwóch odsłonach 
Uncharted deweloper nauczył się, jak takie obszary powinny wyglądać. 
Nie sposób też nie zachwycić się wyglądem lokacji – to absolutnie jedna 
z najładniejszych gier tej generacji, która nawet na zwykłym PS4 prezen-
tuje się świetnie i działa płynnie, bez najmniejszych zacięć. Modele postaci 
są bardzo szczegółowe, podobnie jest z animacjami. Mamy tu nawet takie 
detale, jak poruszający się podczas biegu plecak, opadające na czoło włosy 
bohaterki, które poprawia odruchowo czy animacje nakładania ubrań (co 
w grach nie zdarza się często, bo są bardzo pracochłonne i niemal nikt 
nie zwraca na nie uwagi). Takich drobnych, fenomenalnych smaczków jest 
więcej: krew wylewająca się z zabitych wrogów roztapia śnieg wokół, ście-
kająca z zamoczonych ubrań woda, światło i cienie zmieniające się wraz 
z otoczeniem, realistyczne ślady zostawiane na śniegu, błocie czy kurzu 
albo też nawet zróżnicowane animacje lądowania po zeskoczeniu z różnych 
wysokości. W połączeniu z doskonałym udźwiękowieniem, uwzględniają-
cym pogłos powstający w określonym otoczeniu, naturalnymi (i zatrwa-
żającymi) odgłosami przeciwników oraz surowym i mocnym brzmieniem 
broni palnej tworzy świat, w który bardzo łatwo się zanurzyć. Na pochwałę 
zasługują też fenomenalne animacje twarzy oraz bardzo dobra obsada 
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aktorów podkładających głosy. To kolejny element, dzięki któremu The Last 
of Us Part II jest bardzo filmowe. Omawiając oprawę audiowizualną, nie 
sposób nie wspomnieć też o wielu ustawieniach dla osób z problemami ze 
wzrokiem, słuchem czy obsługą kontrolera. Oprócz mnóstwa schematów 
sterowania i możliwości dowolnego skonfigurowania obłożenia przycisków 
na padzie da się też włączyć liczne asysty, takie jak automatyczne podno-
szenie przedmiotów, różnego rodzaju wspomaganie celowania czy stero-
wania kamerą, a nawet zmienić sposób obsługi poszczególnych mechanik. 
Naughty Dog wykonało tu wielką pracę, pokazując jednocześnie, jak 
dostępna dla wszystkich może być gra akcji.

Pomimo efektownych ujęć i świetnej historii, TLOU2 jest wciąż grą akcji, 
w którą gra się bardzo dobrze, z jednym drobnym „ale”. Mechanika nie 
zmieniła się niemal wcale względem poprzedniej odsłony, podobny jest też 
interfejs. Te rozwiązania, które w 2013 roku były czymś świeżym, dziś mogą 
wydawać się przestarzałe – jest tak choćby w przypadku wytwarzania 
przedmiotów, które z jednej strony stara się być realistyczne (bo towarzyszy 
mu animacja zdjęcia plecaka i grzebania w nim), a z drugiej z realizmem nie 

GRY 164



ma nic wspólnego (bo z tych samych szmat jesteśmy w stanie zrobić koktajl 
Mołotowa i apteczkę). Niestety, deweloper podjął więcej takich dziwnych 
decyzji, a najbardziej kontrowersyjną jest system rozwoju postaci. Ellie 
zbiera tabletki, a po spożyciu odpowiednio dużej ich liczby może rozwinąć 
kolejną umiejętność. Drzewek (a właściwie linii, bo nic tu się nie rozgałęzia) 
jest kilka, a każde odblokowujemy, znajdując odpowiedni podręcznik (na 
przykład przetrwania). Można nie znaleźć wszystkich, a tym samym stracić 
możliwość pełnego rozwoju postaci. Ponadto spożywanie tabletek jest 
przynajmniej dziwne, a przede wszystkim nie ma żadnego uzasadnienia 
w stworzonym świecie. Gra nie zawsze sygnalizuje też odpowiednio prze-
kroczenia punktu, w którym nie możemy wrócić do poprzedniej lokacji. Nie 
chodzi mi tu absolutnie o wyraźną informację, że za chwilę coś się stanie, 
ale o nieuzasadnione blokowanie drogi powrotnej (jak choćby w hotelu, 

gdy nagle nie możemy otworzyć drzwi, którymi weszliśmy 
do pomieszczenia). Mocno zestarzał się też model strze-
lania, który co prawda przyjemnie odwzorowuje różnice 
pomiędzy różnym orężem, ale pomimo bardzo częstego 
chowania się za osłonami nie uwzględnia możliwości 
wychylenia się zza nich inaczej, niż całkowicie wstając.

Pomimo liniowej fabuły, gra daje często swobodę wyboru 
sposobu, w jaki pokonamy dany etap. Możemy postawić 

Każdy przeciwnik ma 

nawet imię, którym 

posługują się jego 

towarzysze.
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na otwartą konfrontację z przeciwnikami bądź też ich cichą eliminację, nic 
nie stoi też na przeszkodzie, by połączyć te dwa podejścia. Gra nie pre-
miuje żadnego z nich, odblokowując bonusy za preferowanie danego stylu, 
co uważam za bardzo dobrą decyzję. Uzależniałem sposób gry przede 
wszystkim od liczby przeciwników i amunicji, jaką dysponowałem – tej jest 
niewiele, dlatego każde użycie broni palnej musi być przemyślane. Każde 
z podejść daje równie dużo satysfakcji: skradając się, Ellie może położyć 
się w trawie i zadźgać przechodzącego obok przeciwnika, zakraść się do 
kolejnego i wykorzystać go jako żywą tarczę w otwartej walce. Przeciwnicy 
nie są głupi, komunikują się ze sobą i reagują na poczynania gracza, ota-
czając go, osłaniając się wzajemnie i starając za wszelką cenę przetrwać. 
Każdy przeciwnik ma nawet imię, którym posługują się jego towarzysze. Na 
długo zapamiętam sytuację, w której przytrzymywany przeciwnik, zastra-
szony przyłożonym do skroni pistoletem, wyszarpnął się, gdy wcisnąłem 
nieopatrznie spust, a magazynek okazał się pusty. Naughty Dog również 
tu pokusiło się o mnóstwo detali: urywane w różnych miejscach kończyny, 
wyszarpnięte postrzałem fragmenty twarzy czy realistycznie rozpryśnięta 
na ścianie krew i fragmenty mózgu są tu na porządku dziennym. Widać 
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nawet takie detale, jak odłamki szkła z rozbitej na twarzy wroga butelki, 
które wbiły się w jego skórę. Do tego mamy bardzo brutalne, przepeł-
nione wściekłością animacje. Ellie wykrzywia twarz w złości, zaciska 
zęby, a wszystkiemu towarzyszy chlapiąca krew i budzące obrzydzenie 
odgłosy pękających czaszek. Nigdzie indziej nie widziałem aż takiej dawki 
przemocy i naturalizmu, co tu. W The Last of Us Part II uważam ją za uza-
sadnioną – jest potrzebna, by ukazać okrucieństwo świata gry, nie służy 
jedynie rozrywce gracza.

Prócz ludzi, w grze zmierzymy się też z zarażonymi. Będący w różnym 
stadium zainfekowania ludzie różnią się sposobem walki, poruszania się, 
a nawet zmysłami, którymi dysponują. Ci, u których infekcja rozwinęła się 
w niewielkim stopniu, dobrze widzą i szybko się poruszają, ale w bezpo-
średniej konfrontacji nie są zbyt groźni, chyba że jest ich wielu. Bardziej 
niebezpieczni „klikacze” nic nie widzą i bazują wyłącznie na zmyśle słu-
chu, więc trzeba się przy nich skradać. Jest jeszcze kilka rodzajów prze-
ciwników, którzy zachowują się inaczej i wymagają odmiennej taktyki. 
Odniosłem jednak wrażenie, że zarażeni nie stanowią zazwyczaj dużego 
zagrożenia, a już na pewno nie są tak niebezpieczni, jak ludzie. Uważam 
też, że Naughty Dog poszło trochę na łatwiznę, projektując ich modele, bo 
o ile trudno spotkać dwóch identycznych ludzi, to już postacie zarażonych 
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powtarzają się regularnie, i to nawet podczas tego samego starcia. Prze-
mierzając świat gry, zbieramy części, dzięki którym można modyfikować 
broń. Zmiany dotyczą wyłącznie jej parametrów, takich jak odrzut, pojem-
ność magazynka czy prędkość przeładowania, do niektórych można doło-
żyć też lunetę. W grze występuje też łuk i kusza, które różnią się nieco 
w obsłudze i pozwalają na ciche eliminowanie przeciwników na odległość. 
Broń palną również można wyciszyć – wystarczy na lufę nakręcić znale-
ziony filtr oleju (dokładnie tak samo wyglądało to w Days Gone).

Na drugą odsłonę historii Joela i Ellie musieliśmy czekać całą generację, 
choć mam wrażenie, że minęło znacznie mniej czasu. Być może wynika to 
z bardzo zbliżonej mechaniki rozgrywki, która zdążyła się trochę zestarzeć. 
The Last of Us Part II nie jest pod żadnym względem nowatorskie, ale wzo-
rowo opowiada historię, a dzięki detalom (również tym makabrycznym) 
pozwala nie tyle kierować poczynaniami Ellie, co poczuć się tak samo osa-
czonym i słabym wobec tego, co serwuje jej zniszczony zarazą świat.

Nigdzie indziej nie widziałem aż takiej dawki przemocy i natu-

ralizmu, co tu.
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Śledzenie symptomów choroby 
dzięki nowej funkcji w iOS 13.6MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

W dzisiejszych czasach chyba większość z nas jest świadoma, że 
należy dbać o własne zdrowie jeszcze bardziej. Pandemia COVID-
19 uczuliła nas wszystkich na pewne konkretne objawy. W iOS 13.6 
pojawiła się dodatkowa opcja w aplikacji Zdrowie, która może nam 
pomóc śledzić różne symptomy.

Aby odnaleźć nową sek-
cję, po uruchomieniu 
aplikacji Zdrowie prze-
chodzimy najpierw do 
widoku Przeglądaj.

Następnie na liście kate-
gorii danych zdrowotnych 
odszukujemy Objawy.

Śledzenie symptomów choroby dzięki nowej funkcji w iOS 13.6 |  Maciej Skrzypczak
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Pojawi nam się kolejna 
lista z trzydziestoma 
trzema różnymi obja-
wami – od biegunki, 
przez katar, aż po 
zmiany rytmu serca.

Każdy z objawów ma 
swój krótki opis, moż-
liwość dodania go do 
ulubionych oraz podej-
rzenie wszystkich zapisa-
nych danych i ich źródeł.

Podamy tu natężenie 
danego objawu oraz 
czas jego występowania.

Podobnie jak w przy-
padku innych kategorii, 
te również mogą być 
automatycznie aktualizo-
wane przez zewnętrzne 
aplikacje. Jeśli jednak 
takich nie mamy, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, 
żeby dodawać je ręcznie 
przyciskiem Dodaj dane, 
który znajdziemy w każ-
dym z objawów.
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Kiedy pojawiają się poważne problemy, oczy wszystkich kierują się ku 
naukowcom, bo to właśnie oni powinni znać odpowiedzi na wszystkie 
ważkie pytania. Potem pojawia się irytacja, bo odpowiedzi są, ale nie 
takie, jakich oczekujemy.

Dlaczego nauka nie udziela 
odpowiedzi na pytania?KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Dlaczego nauka nie udziela odpowiedzi na pytania?  |  Kinga Ochendowska
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O
Od najmłodszych lat wpaja nam się przekonanie, że nauka jasno i kla-
rownie określa, co jest prawdą, a co nią nie jest. 2 + 2 = 4 i inaczej być 
nie może. Buduje to w nas złudzenie, że nauka opiera się na stałych 
i niezmiennych wartościach. To złudzenie pokutuje w nas całymi latami 
i ujawnia się w czasach kryzysu. Na przykład takich, jak ostatnia pande-
mia. Zanim jednak przejdziemy do pandemicznego kryzysu naukowego, 
wypadałoby powiedzieć, dlaczego nauka jest czymś zupełnie innym, niż 
nam się zdaje.

Każdy, kto przekracza w życiu bramę uniwersytetu, szybko dowiaduje się, 
że na uczelnię nie przybył po to, by uzyskać odpowiedzi, tylko po to, żeby 
pomnożyć liczbę pytań. Dlaczego uniwersytetu? Bo na podstawowym 
poziomie edukacji, który zakończony zostaje egzaminem maturalnym, 
poruszamy się w środowisku pewników, czyli wiedzy, która jest mniej lub 
bardziej stabilna. A przynajmniej tak nam mówią. Kiedy decydujemy się 
wkroczyć na ścieżkę naukową i kontynuować naszą edukację, zaczynamy 
poruszać się w świecie tez i dowodów, które mogą być podtrzymane 
lub obalone, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Przy okazji, większość 
studentów zetknęła się z przedmiotem o nazwie logika, który w skrócie 
zajmuje się zastosowaniem praw matematycznych w stosunku do języka. 
Studiując logikę, dowiadujemy się, jak niebezpieczne jest stosowanie kate-
gorycznych stwierdzeń w świecie naukowym. Naukowiec jako taki powi-
nien wykazywać w swych sformułowaniach odpowiednią dozę pokory, 
bo nic nie stoi na przeszkodzie, by za chwilę przeprowadzony przez niego 
dowód został obalony przez innego naukowca. Skutkiem tego język for-

malny staje się tworem wyjątkowo niestrawnym dla 
zwykłego zjadacza chleba. Tu problemy mogą być 
dwa, w zależności od podatności gruntu, na który 
spada ziarno: odbiorca albo w całości przyjmuje 
informację jako pewnik, albo ją odrzuca. Dodatkowo 
przyjąć należy, że specjaliści w tematach nie zajmują 
się tłumaczeniem podstaw, poruszają się za to na 
wysokim poziomie wiedzy, co powoduje, że duża 
część dowodu gubi się w świadomości prostego 
odbiorcy, przez co pojawiają się sprzeczne czasem 
teorie, wynikające z różnicy pomiędzy tym, co zro-
zumiał odbiorca, a co powiedział naukowiec.

Każdy, kto przekracza 

w życiu bramę uniwersy-

tetu, szybko dowiaduje się, 

że na uczelnię nie przybył 

po to, by uzyskać odpo-

wiedzi, tylko po to, żeby 

pomnożyć liczbę pytań. 
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Żeby uprościć powyższe, wystarczy powiedzieć, że zanim naukowiec 
będzie w stanie wyrazić opinię na jakiś nowy/nieznany temat, będzie 
musiał postawić hipotezę, przeprowadzić dowód, a na koniec przedstawić 
wniosek wynikający z procesu. Na każdym z tych etapów możliwe jest oba-
lenie założenia poprzez z gruntu nieprawidłową hipotezę, nieodpowiednią 
lub źle przeprowadzoną metodę badawczą lub błąd w wyciąganiu wnio-
sków. Gdyby tego było mało, dowód musi być powtarzalny (czytaj: inny 
naukowiec musi być w stanie go odtworzyć, uzyskując te same wyniki), 
następnie przedstawiony do recenzji i oceny środowiska naukowego. 
Dopiero wtedy można mówić o potencjalnym rozwiązaniu, określeniu czy 
zdefiniowaniu problemu. Kiedy więc pojawia się nowy temat, wymaga-
jący zgłębienia, nie powinniśmy nastawiać się nie tylko na szybkie wyniki, 
ale również z dużą ostrożnością odnosić się do wszystkich informacji, 
jakie pojawiają się w międzyczasie. Za przykład może posłużyć najprost-
sza ulotka medyczna, która dołączana jest do każdego leku. Większość 
z pewnością zauważy, że czytanie tychże, jakkolwiek wskazane, przyprawić 
może o palpitację serca. Informowani bowiem jesteśmy, że lek stosuje się 
w leczeniu jakiegoś schorzenia, nie zaś „leczy” a lista potencjalnych efek-
tów ubocznych jest tak długa, że w miarę czytania odchodzi nam ochota 
na zażywanie specyfiku. To jest właśnie nauka w najczystszej postaci – nie 
ma takiego naukowca na ziemi, poza hochsztaplerami i oszustami, który 
udzieli komukolwiek gwarancji wyleczenia. Powód jest prosty – naukowiec 
nie ma możliwości przeprowadzenia dowodu (i to dowodu powtarzalnego) 
dla każdego przypadku na świecie. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy różni. 
Metoda większościowa, czyli skutek prawdziwy dla akceptowalnego pro-
centu przypadków, musi nam wystarczyć. Inaczej się po prostu nie da.

Wyjaśniwszy to, możemy przejść do wspomnianego wyżej naukowego kry-
zysu pandemicznego i spróbować wyjaśnić, skąd bierze się agresja w kie-
runku środowiska naukowego oraz sprzeczne doniesienia, które możemy 
obejrzeć w telewizji i przeczytać w prasie.

Jednym z podstawowych zarzutów pod adresem naukowców jest to, że 
nie mówią nam, co robić. Informacja o tym, że powinniśmy zachowywać 
dystans i często myć ręce nie wydaje się przekonująca. Wręcz przeciwnie 
– od naukowców oczekujemy bardziej spektakularnych rozwiązań. Jeśli 
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pojawiają się informacje o środkach wspomagających leczenie, to są one 
skąpe i przedstawiane są bez przekonania. Nawet w tak podstawowej kwe-
stii, jak noszenie maseczek, naukowcy nie są zgodni. A do tego, wszyscy 
są zgodni, że zwykła grypa zabija więcej ludzi, niż COVID-19. Można z tego 
wysnuć wniosek, że cała pandemia to jedna wielka ściema i nie ma się 
czym przejmować. Tylko czy aby na pewno?

Zaaplikujmy naukową metodę do powyższych problemów i zobaczmy, jak 
zmieni się popularny medialny przekaz.

Grypa zabija więcej ludzi niż COVID-19. Owszem, tak mówi statystyka. 
Czemu więc COVID-19 ma być na tyle groźny, żeby zamykać w kwarantan-
nie całe państwa? Odpowiedź jest relatywnie prosta – z grypą nasz układ 
immunologiczny miał do czynienia nie raz – nie tylko bezpośrednio, ale 
również pośrednio – wiedzę, jak się przed nią bronić, otrzymaliśmy wraz 
z materiałem genetycznym naszych rodziców. Prawdziwym oczywiście 
może być twierdzenie, że COVID-19 nie powstał wczoraj, ale istniał w eko-
systemie przez lata, wieki albo tysiąclecia. Nigdy przedtem jednak nie 
zostaliśmy na niego wystawieni w skali masowej, przez co nasz organizm 
nie potrafi się przed nim bronić. Nie znamy nie tylko przebiegu samej 
choroby, ale też potencjalnych długoterminowych skutków oraz zdolności 
wirusa do mutacji. Wirusy jako takie są dość niedbałe, jeśli chodzi o repli-
kację materiału genetycznego. Czasem pomiędzy łagodnym a śmiertelnym 
wirusem stoi jedna insercja czy delecja. I nic nie możemy na to poradzić. 
Logicznym zabezpieczeniem jest więc powstrzymanie rozpowszechniania 
się choroby, czyli utrzymywanie poziomu infekcji na poziomie R<1. 

Kiedy więc pojawia się nowy temat, wyma-

gający zgłębienia, nie powinniśmy nasta-

wiać się nie tylko na szybkie wyniki, ale 

również z dużą ostrożnością odnosić się do 

wszystkich informacji, jakie pojawiają się 

w międzyczasie.
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W czasie pandemii pojawiały się doniesienia o różnych środkach, które 
miały być cudownymi remediami, powstrzymującymi chorobę. Środowisko 
naukowe nie zajęło w tej kwestii stanowiska. Nie zajęło, bo nie mogło. To, 
że jakiemuś pacjentowi poprawiło się po podaniu leku, nie oznacza jesz-
cze, że środek ów jest skuteczny – nie należy mylić czynnika z przyczyną 
i mieszać ze skutkiem. Pacjentowi mogło poprawić się zupełnie „po prostu” 
albo dlatego, że jednocześnie przyjmował inne leki, które skumulowały się 
w organizmie, albo z powodu grupy krwi czy dowolnego innego czynnika. 
By móc mówić o lekarstwie, skutek musi być powtarzalny w przypadku 
procentowo zadowalającej większości. Jeśli nie można odtworzyć wyników, 
środowisko naukowe nie może wysnuć prawdopodobnych wniosków.

Na koniec najbardziej kontrowersyjny temat, czyli maseczki, które stały się 
społeczną kością niezgody. „Maseczki nie chronią przez zachorowaniem”. 
„Maseczki pomagają w ograniczeniu liczby zachorowań”. „Maseczki szko-
dzą” i „Maseczki nie zagrażają zdrowiu”. Czy pozornie sprzeczne stwierdze-
nia mogą być prawdziwe?

W świecie nauki i matematycznej logiki wszystkie te stwierdzenia mogą, 
w określonych okolicznościach, być prawdziwe. Trzeba tylko umieć 
odczytać zawarte w nich przesłanie i nie ograniczać się do klikbajtowego 
tytułu artykułu. 

Maseczki nie chronią przed zachorowaniem – prawda. Z reguły maseczka 
nie ma za zadanie chronienia osoby, która ją nosi – ma za zadanie chro-
nić otoczenie tej osoby. Częściowa ochrona użytkownika jest wartością 
dodaną, nie podstawową funkcjonalnością. Czy jej skuteczność jest stu-
procentowa? Nie. Skuteczność maseczki wzrasta wraz z prawidłowością jej 
użytkowania. Sam fakt noszenia maseczki o niczym jeszcze nie świadczy, 
ważne jest to, czy stosujemy się do wytycznych, wyrzucamy maseczki 

To jest właśnie nauka w najczystszej postaci – nie ma takiego 

naukowca na ziemi, poza hochsztaplerami i oszustami, który 

udzieli komukolwiek gwarancji wyleczenia,
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jednorazowe i prawidłowo czyścimy te, które możemy używać kilkakrot-
nie. Jeśli nie – owszem. Maseczki zagrażają zdrowiu i nie chronią przed 
zachorowaniem. To samo odnosi się do jednorazowych rękawiczek i pozo-
stałych PPE. Każda rzecz używana niezgodnie z przeznaczeniem może stać 
się zagrożeniem dla naszego zdrowia i przynieść więcej szkody niż pożytku. 
By się przed tym ochronić, wystarczy używać ich w sposób… prawidłowy.

Czy maseczka może szkodzić zdrowiu w inny sposób? Oczywiście. W przy-
padku ludzi z określonymi schorzeniami, głównie układu oddechowego. 
Również nieprawidłowo użytkowana, wilgotna i brudna maseczka może 
zafundować nam różnego rodzaju infekcje bakteryjne czy grzybicze. Ale 
również w tym przypadku znajdzie się rozwiązanie – osoby ze schorze-
niami uniemożliwiającymi noszenie maseczki (dodajmy do tego niepeł-
nosprawności – czyli na przykład poleganie na czytaniu z ruchu warg) 
nie muszą ich nosić. A cała reszta uniknie niebezpieczeństwa, zachowując 
zasady higieny.

Czytanie języka naukowego nie jest proste, a media dodatkowo wcale tego 
nie ułatwiają.

Polecam zdobycie tej umiejętności, bo to nie ostatnia pandemia, z którą 
przyjdzie nam się zmierzyć.

A póki co – odpuśćmy trochę naukowcom. Im więcej wiemy, tym większa 
nasza świadomość tego, czego nie wiemy. 

A do zrozumienia mamy cały wszechświat.

Z reguły maseczka nie ma za zadanie chronienia osoby, która 

ją nosi – ma za zadanie chronić otoczenie tej osoby. Częściowa 

ochrona użytkownika jest wartością dodaną, nie podstawową 

funkcjonalnością.
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Normalność jest pojęciem względnym i przereklamowanym. 
Próbowałam jej kilka razy i nie wyszło. Wynika z tego, że nie pozostaje 
mi nic innego, jak pogodzić się z odchyleniem standardowym.

O kocie, który chodził 
na spacerKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

O kocie, który chodził na spacer  |  Kinga Ochendowska
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W
Wrzuciłam ostatnio na Twitterze krótki filmik, pokazujący mojego standar-
dowo odchylonego kota. Wojtek Pietrusiewicz stwierdził, że byłby z tego 
niezły felieton, z czym się nie zgodziłam, mówiąc, że byłby to najkrótszy 
tekst na świecie. Ale wyzwanie jest wyzwaniem, więc tak oto wylądowali-
śmy w świecie zwierząt domowych.

Podstawowych zwierząt w domu mamy trójkę: dziewczynkę husky 
o wdzięcznym imieniu Yoko, czarną kotkę Midnight i białego kota, który 
oficjalnie nazywa się Icarus, a na co dzień po prostu Boykot. Od tego, że 
chłopiec i kot. Wszyscy wiedzą, że Yoko jest odchylona zdrowo, bo czasami 
myśli, że jest kotem, czasami człowiekiem, a wtedy, kiedy jej wygodnie 
– psem. Objawia się to na różne sposoby – kiedy staje się kotem, poluje 
z resztą stada na różnorakie insekty. Kiedy ma fazę ludzką, siada na krze-
śle przy stole i oczekuje na poczęstunek, gdy zaś wygodnie jej być psem, 
wycina ósemki w ogrodzie. Bo może. Jak to pies.

Midnight to czarny charakter, bez dwóch zdań – robi, co chce i kiedy chce. 
Również jak chce. Anektuje każdą powierzchnię jak swoją – na przykład 
łóżko czy sofę. Czasem schody, stół w kuchni albo wykuszowy parapet. Cza-
sem po prostu siada i obserwuje koi w stawie, ale nigdy nie próbuje ich łowić.

Boykot to inna sprawa. Prawdopodobnie ma w sobie coś z Ikara, bo 
próbuje latać wysoko, zwłaszcza gdy w okolicy pojawiają się ptaki. Na 
przykład gruby gołąb. Gruby gołąb to prawie część rodziny. Przylatuje do 
ogrodu, siada na wiśni i po prostu siedzi. A Boykot obserwuje, poluje i cza-
sem uszczknie mu jakieś pióro z ogona. Tak po przyjacielsku. Generalnie 
zwierzęta rozumieją jedną podstawową zasadę – jeśli państwo coś karmią, 
to nie wolno tego zjadać.

Midnight to czarny charakter, bez dwóch zdań – robi, 

co chce i kiedy chce. Również jak chce. Anektuje każdą 

powierzchnię jak swoją – na przykład łóżko czy sofę. Cza-

sem schody, stół w kuchni albo wykuszowy parapet. Czasem 

po prostu siada i obserwuje koi w stawie, ale nigdy nie pró-

buje ich łowić.
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Poza namiętnością do polowania Boykot jest spacerowiczem. To znaczy, 
spaceruje z nami i z Yoko. Na początku wzbudzało to wśród sąsiadów 
sensację. Oto idzie wielki husky, a za nim drepcze, pobrzękując dzwonecz-
kami, słodki biały kotek. Idzie sobie, wącha kwiatki, przygniecie łapkami 
muszkę. A potem goni psa i truchta obok niego jakby nigdy nic. Teraz więk-
szość ludzi już się przyzwyczaiła i po prostu spoglądają na niego z uśmie-
chem. Ot – odchylenie standardowe, lokalne kuriozum.

Okazuje się jednak, że nawet drobne odchylenie można spotęgować.

Dwa tygodnie temu wybrałam się z Yoko na wrzosowiska. Wrzosowiska cią-
gną się niedaleko za moim domem, więc nic w tym 
niezwykłego. Wzgórza i wrzosy, wrzosy i wzgórza. 
Idziemy sobie spokojnie, jak mamy to w zwyczaju, 
nagle za nami odzywa się Boykotowy dzwoneczek: 
dzyń, dzyń, dzyń. Kot postanowił się do na przyłą-
czyć. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, 
że do tej pory spacerował z nami po chodnikach 
i nie zapuszczał się w dzikie ostępy. Założyłam więc, 
że odłączy się, kiedy uzna to za stosowne i zaczęłam 
wspinać się pod górę. Dzyń, dzyń dzyń – dźwię-
czy dzwoneczek i dzielnie podąża za nami. Jedno 
wzniesienie, potem kolejne, zbocze poorane gniaz-
dami ziemnych os i oto znajdujemy się na równinie. 
Ja, Yoko i dzwoneczek. Naprzeciwko para z psem 
przygląda się nam z niedowierzaniem, obrzucając 
wzrokiem wielkiego psa i białego kotka. Pies nic 
sobie z tego nie robi, kotek obchodzi ich ostrożnie 
i truchta za Yoko. Dzyń, dzyń, dzyń.

Podobną minę miało tego dnia jeszcze kilku 
wędrowców. Za każdym razem przecierali oczy ze 
zdumienia, bo Boykot poza tym, że ładnie dzwoni, 
to również świetnie reaguje na komendy głosowe, 
przybiega posłusznie i ociera się o nogi. Albo o Yoko. 
O ile sama kocia obecność na wrzosowiskach 
jest jednokrotnie zdumiewająca, o tyle kot, który 

Dzyń, dzyń dzyń – dźwię-
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zachowuje się jak pies, jest zdumiewający po wielokroć. Zwłaszcza mały, 
biały i słodki. Zakładam, że mieli o czym opowiadać przy obiedzie.

Koniec końców Boykot przetruchtał z nami kilka kilometrów, następnie 
tuż przed furtką padł pod samochodem i już tak został. Przyniosłam 
mu jedzenie i picie, bo wyglądał, jakby nie zamierzał się stamtąd ruszać 
w ciągu najbliższej pięciolatki.

Z mojej, nieco skrzywionej perspektywy, nie ma w tym nic dziwnego. Ot 
kot, który naprawdę lubi psa. Możliwe, że również nas i kilku sąsiadów. 
Jasno więc z tego wynika, że normalność to kwestia bardzo abstrakcyjna. 
Co normalne dla nas, niekoniecznie musi być normalne dla wszystkich 
i wzajemnie. Podejrzewam, że czasem wystarczy pozwolić żywym isto-
tom być tym, czym chcą być, niekoniecznie zmuszając je do zamykania 
się w standardach. Może się wtedy okazać, że są bardzo fajne i wywołują 
szczery uśmiech na ustach.

I chyba niczego więcej nie muszą udowadniać.

W gruncie rzeczy powyższe można przekazać w jednym zdaniu: nasz kot 
bardzo lubi wyprowadzać psa na spacer. Specjalnie dla Wojtka powstało 
kilka dodatkowych zdań złożonych, które urozmaiciły tę zgrzebną 
konstrukcję.

Mam nadzieję, że czuje się usatysfakcjonowany.

Koniec końców Boykot przetruchtał z nami kilka kilometrów, 

następnie tuż przed furtką padł pod samochodem i już tak 

został. Przyniosłam mu jedzenie i picie, bo wyglądał, jakby nie 

zamierzał się stamtąd ruszać w ciągu najbliższej pięciolatki.
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Ilekroć wśród znajomych – bliższych lub dalszych – powiem wprost, że 
wyścigi F1 to sport, którego obserwowanie daje mi niespożyte pokłady 
motywacji i pomaga w bieganiu – tylekroć pada wiązanka mniej lub 
bardziej stonowanych komentarzy. Ich wydźwięk jest spójny i mieści się 
w zdaniu: „Przecież F1 to nie sport!”. To dziś krótko o tym.

Siedzimy w wielkiej 
rakiecieKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Siedzimy w wielkiej rakiecie  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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E
Era Kubicy
Pamiętam, jak za mojej nastoletniości do formuły wkraczał Robert Kubica. 
W sumie to wjeżdżał i to z impetem, bowiem osiągnięcia Polaka na tle 
innych kierowców w tamtych latach były naprawdę imponujące. W dużej 
mierze nadal są, bo znajdźcie mi drugiego jegomościa na świecie, który nie 
mając sporej części prawej ręki, z sztywnym ramieniem i zredukowaną ilo-
ścią tkanki mięśniowej, powiedzmy lekko o 50%, wraca po tym wszystkim 
za kierownicę bolidu. Samochodu, który po torze mknie ponad 300 km/h. 
Ale o tym za chwilę.

Lata, w których Kubica jeździł w F1, to lata wielu zmian w tym sporcie. 
Nie tylko regulaminowych czy technicznych, ale także tych związanych 
z naszym narodowym postrzeganiem tego sportu. Nagle, jak to w Polsce 
często bywa, wielu stało się ekspertami od wyścigów F1. Wielu pozakła-
dało blogi, na których w telegraficznym skrócie i koślawych parafrazach 
cytowało słowa Andrzeja Borowczyka – najpopularniejszego komentatora 
F1 nad Wisłą. Nie oznacza to, że najbardziej lubianego, ale to temat na 
osobny tekst. Tak czy owak, wszyscy Kubicę pokochali, wszyscy za Rober-
tem murem stali, ale po kątach swoje opowiadali.

Ot, nasza narodowa przypadłość. I zawsze znalazł się ktoś, kto nie mógł 
pojąć, jak ktoś może kierowcy płacić miliony dolarów za to, że ściga się 
w kółko po torze autem wartym kilkadziesiąt kolejnych milionów. Jak może 
nazywać się sportowcem człowiek, którego jedynym zadaniem jest czer-
panie radości ze ścigania się i latania po świecie na koszt sponsorów? Co 
innego taki Małysz. Lata w powietrzu, musi mieć siłę, aby się dobrze z progu 
wybić. No i skacze w Zakopanem, a tam dojedziemy za kilkadziesiąt złotych 
z każdego zakątka kraju. Potem Kubica uległ wypadkowi. Potem kolejnemu. 
Bam, trzeba było walczyć o prawa do transmisji F1 w Polsce, ponieważ TVP 
uznało, że bez Polaka sensu to nie ma. Nigdy nie miało.

Lata, w których Kubica jeździł w F1, to lata wielu zmian 

w tym sporcie. Nie tylko regulaminowych czy technicznych, 

ale także tych związanych z naszym narodowym postrzega-

niem tego sportu. 
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Era post-Kubicy
Przyznaję się bez bicia, że kilka ładnych lat w czasie, w którym Robert 
walczył o każdy, najmniejszy ruch ręką, odpuściłem. Zanim Eleven Sports 
wygrało wyłączne prawa do transmitowania F1 w Polsce, znalazło ludzi, 
którzy to w końcu robią i komentują na światowym poziomie – kilka sezo-
nów mi uciekło. Wtedy też sam walczyłem o swoje dzisiejsze życie. Zrzu-
całem ponad 40 kilo, zaczynałem biegać, potem prawie nie chodziłem, 

walczyłem z licznymi kontuzjami spowodowanymi 
raz za razem przegrywaną walką z własną głową.

Bo widzicie, wbrew obiegowej opinii w F1 ścigają się 
prawdziwi herosi. Atleci. Ludzie, których psychika 
i sprawność fizyczna są na nieosiągalnym dla wielu 
poziomie. I uświadomił mi to jeden człowiek. Zaczy-
nał jako rozkapryszone dziecko. Dziś jego majątek 
trudno nawet policzyć, wyrównał rekord Michaela 
Schumachera (niestety, nie moja epoka ścigania), 
jeśli chodzi i liczbę mistrzowskich tytułów, a wkrótce 
ten rekord z pewnością pobije. Podobnie jak kilka 
innych, choć niewiele mu ich zostało. Lewis Hamil-
ton – brytyjski sześciokrotny mistrz świata i wirtuoz 
toru pokazuje, że ściganie się to przede wszystkim 
wygrywanie nieustannej walki z własną głową.

Świat Hamiltona, czyli świat walki z własną głową
Niektórzy nienawidzą Lewisa. Dlaczego? Ponieważ jest bogaty. Bardzo 
bogaty. Bardzo utalentowany i niesamowicie silny psychicznie. Na to 
wszystko pracował od dziecka, ale ta praca nie skończy się praktycznie 
nigdy. Sam o tym mówi. Mercedes ma najlepszy samochód w stawce, ale 
bolid ten jest efektem pracy najlepszych konstruktorów i inżynierów na 
świecie. Na sukces składają się dziesiątki niesamowitych umysłów. Ludzi, 
którzy nie urodzili się doskonali, ale stali się tacy w swoim fachu. Merce-
des z Lewisem i Bottasem, pod batutą Toto Wolfa, to faktycznie perfek-
cyjnie naoliwiona maszyna do wygrywania.

Na koniec dnia mistrzostwo wygrywa kierowca. To on posiada zestaw 
cech, dzięki którym, w różnych warunkach, przy ogromnej prędkości 

Lewis Hamilton – brytyj-

ski sześciokrotny mistrz 

świata i wirtuoz toru 

pokazuje, że ściganie się to 

przede wszystkim wygry-

wanie nieustannej walki 

z własną głową.
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i gigantycznych przeciążeniach jest w stanie utrzymać wystarczającą 
koncentrację przez siedemdziesiąt okrążeń, aby wygrać. Nie zabić siebie 
i nikogo wokół. Lewis, jako jeden z nielicznych kierowców, jest jednocze-
śnie celebrytą. Człowiekiem związanym od lat z modą. To pomaga mu 
w otwartości, choćby w social mediach. Wielokrotnie pokazuje i powta-
rza, że wygrywanie to codzienne katowanie swojego ciała na trenin-
gach, do granic przekraczających jego możliwości. To także umiejętność 
łapania kontaktu z rzeczywistością poprzez odpowiednią formę odpo-
czynku. Aż w końcu wiara w dobro ludzi i świata dookoła. I jasne, łatwiej 
jest, kiedy jeździsz w najlepszym zespole w stawce, a limit wydatków cię 
nie dotyczy. Wielu już tak miało, a nikt nie osiągał tego, co Brytyjczyk.

Kiedy obserwuję karierę Lewisa, widzę przeogromną zmianę, którą zapo-
czątkował w sobie. Zmianę, która go umocniła i uczyniła kuloodpornym. 
Podobnie jest w przypadku Kubicy, jeśli weźmiemy pod uwagę jego 
powrót i obecne ograniczenia fizyczne. Takie nazwiska udowadniają, że 
za każdym wielkim sukcesem stoi nieustannie pracująca turbina, która 
nazywa się psychika. F1 dziś motywuje mnie do przekraczania tego, co 
wydaje się związane z bólem czy swego rodzaju stratą. Często wracam 
myślami do historii kierowców. Nie do końca potrafię to wyjaśnić, ale 
okazuje się, że sport, uważany przez wielu za najnudniejszy, jest dla mnie 
studnią pełną motywacji, a historia zawodnika z numerem 44 – odbi-
ciem wielu prób i błędów, które podejmowałem. W bieganiu również 
głowa odgrywa ważną rolę. To ona pozwala ci przetrwać ponadgodzinny, 
wymagający trening Core. To ona zmienia percepcję fizycznego bólu na 
czternastym kilometrze. To w końcu ona, podczas okresu powrotu do 
formy po kontuzjach, nadaje każdemu porankowi cel. W życiu i sporcie 
„siedzimy w wielkiej rakiecie, tykającej bombie, która może wybuchnąć 
w każdej chwili” – jak mawia Lewis Hamilton. Najcięższy trening to tre-
ning panowania nad tą właśnie rakietą. Nad naszym ja.

„Siedzimy w wielkiej rakiecie, tykającej bombie, która może 

wybuchnąć w każdej chwili”.
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Tom Hanks jest niewątpliwie jednym z aktorów, których trudno nie 
lubić. Być może dlatego, że przez całą swoją karierę kreował przede 
wszystkim bohaterów pozytywnych, do których również czuliśmy 
sympatię – w mniejszym lub większym stopniu. Między innymi dlatego 
filmy z Hanksem są tak wyczekiwane.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Misja Greyhound  |  Jan Urbanowicz

Misja Greyhound
Ocena iMagazine
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Już kilka miesięcy temu, kiedy to pojawiły się pierwsze zapowiedzi 
„Misji Greyhound”, czyli najnowszej produkcji z Tomem Hanksem 
w roli głównej, wiadomo było, że to może być jedna z ciekawszych 
pozycji 2020 roku. Silną zachętą była nie tylko osoba samego aktora, 
ale również tematyka wojenna, bowiem film opowiada o kapitanie 
okrętu, który eskortuje statki alianckie w drodze przez ocean. Film 
Aarona Schneidera napotkał jednak na swojej drodze przeszkodę, któ-
rej ulec musiała cała branża filmowa – pandemię koronawirusa.

„Misja Greyhound” stanęła na rozdrożu i mogła 
podążyć dwiema drogami: przesunąć premierę 
o kilka miesięcy lub dłużej albo zmienić kanał 
dystrybucji i zamiast w kinach pojawić się na 
jednym z serwisów streamingowych. Ostatecznie 
zdecydowano się na to drugie wyjście, a plat-
formą wyświetlającą film zostało Apple TV+. 
Nie ucieszyło to jednak Toma Hanksa – nie miał 
on nic przeciwko Apple, ale bardzo żałował, że 
widzowie nie zobaczą filmu w warunkach kino-
wych. Sam aktor ma do filmu osobiste podejście, 
nie tylko z powodu zagrania głównej roli, ale 
także z powodu bycia autorem scenariusza. Czy 

Najnowsza wojenna pro-

dukcja ogląda się bardzo 

dobrze, ale nie jest to na 

pewno dzieło godne „Sze-

regowca Ryana”, „Helikop-

tera w ogniu” czy innych 

filmów, które przychodzą 

nam na myśl.
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dobrze, że film możemy obejrzeć z kanapy, czy może jednak o wiele 
lepiej byłoby odbyć ten seans w kinowym fotelu?

Pomimo to, że zazwyczaj stoję po stronie kina, gdyż tam można najle-
piej chłonąć filmy, to w tym przypadku domowe zacisze nie jest złym 
pomysłem. Najnowszą wojenną produkcję ogląda się bardzo dobrze, 
ale nie jest to na pewno dzieło godne „Szeregowca Ryana”, „Helikoptera 
w ogniu” czy innych filmów, które przychodzą nam na myśl. Trzeba przy-

znać, że „Misja Greyhound” jest filmem naprawdę bardzo dobrym, ale 
tylko w momentach akcji, kiedy wyraźnie coś się dzieje. Sceny walk na 
oceanie są nakręcone ze świetną dynamiką, widać, że zarówno reżyser, 
jak i operator, wiedzieli, co robią. W tych momentach można było żało-
wać, że nie ogląda się filmu na dużym ekranie. Gorzej jest, gdy akcja się 
uspokaja, a bohaterowie zaczynają ze sobą rozmawiać. Dialogi w filmie 
są… proste. Postaci nie są zbudowane w sposób, który by chciał nas przy 
nich zatrzymać, nie przywiązujemy się do nich i tak naprawdę, nie inte-
resuje nas zbytnio ich los. Sytuację ratuje nieco dobre aktorstwo, lecz 
nie na tyle, by powiedzieć „brawo!”.
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Realizacyjnie to sprawny film, zabrakło w nim jedynie ciekawie opowie-
dzianej historii. Historii, która na pierwszy rzut oka ma ogromny poten-
cjał i po zakończeniu seansu miałem niesamowity żal do twórców, że tak 
go zmarnowali. Zaletą jest jednak fakt, że nie jest to film długi. Przywo-
łuje on na myśl produkcje z dawnych lat, kiedy to uważano, że 90 minut 
w zupełności wystarczy – i całe szczęście, gdyż metraż 120-minutowy lub 
dłuższy mógłby zrzucić film do dołu z napisem „katastrofa”, gdyby zde-
cydowano się na więcej dialogów.

Cieszy fakt, że ktoś wciąż chce produkować kino wojenne. Pamiętać jed-
nak trzeba, że dobrze wyglądające bitwy to nie wszystko i ten konkretny 
gatunek w szczególności zasługuje na dobrze napisanych bohaterów, 
którzy będą mieli coś do powiedzenia – przede wszystkim o bezsensie 
wojny, ludzkim cierpieniu i motywacjach. Tego tu zdecydowanie zabrakło.
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Tak, nie jest to nowość, przyszedł jednak czas, że musiałem ten tytuł 
odkopać na mojej „kupce wstydu” i bardzo szybko złapałem się za 
głowę, że tak długo z tym zwlekałem.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Sex Education  |  Jan Urbanowicz

Sex Education
Ocena iMagazine
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Od pewnego czasu trochę nie po drodze mi z serialami. Wciąż je 
oglądam, ale produkcjom zdecydowanie trudniej mnie przy sobie 
utrzymać. Zazwyczaj czas spędzam przy kontynuacjach wcześniej 
obejrzanych tytułów, niekiedy przy powtórkach, a coraz rzadziej 
idę z prądem i oglądam to, co wszyscy w danym momencie. Pew-
nie też dlatego, kiedy kilka miesięcy temu pojawił się drugi sezon 
brytyjskiego serialu od Netfliksa pt. „Sex Education” i wszyscy nim 
się zachwycali, ja jakoś przeszedłem obok. Nie wpłynął na to nawet 
fakt, iż moja żona postanowiła nadrobić ten tytuł i bardzo szybko 
obejrzała zaległy pierwszy sezon, a zaraz po nim drugi. Zachwalała, 
zachwycała się, a ja nic. Dopiero niedawno, jakoś tak z braku innych 
propozycji, postanowiłem się zmierzyć z serialem o dorastających 
nastolatkach. I kolejny raz potwierdza się stara słowiańska maksyma, 
którą wypowiedział Mieszko I zaraz po przyjęciu chrztu – „Lepiej 
późno, niż wcale”.

W postać głównego bohatera, Otisa Milburna, wciela się tu młody 
aktor Asa Butterfield. Otis jest samotnie wychowany przez matkę (Gil-
lian Anderson), seksterapeutkę. Przypadkowo Otis pomaga jednemu 
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z uczniów w swojej szkole z problemem dotyczącym spraw intymnych 
i szybko roznosi się wieść, że za odpowiednią opłatą może on pomóc 
ludziom w takich problemach – a, jak wiadomo, nastolatki je miewają. 
Pomaga mu w tym koleżanka, gniewna Maeve. Cały czas obok stoi rów-
nież najbliższy przyjaciel Eric. Bohaterów w serialu jest bardzo wielu 
i każdy z nich jest wyjątkowy. To sprawia, że „Sex Education” to złoto 
wśród aktualnych seriali, a można nawet powiedzieć, że diament.

Jak można wywnioskować z tytułu, przede wszystkim poruszane są 
tu wątki seksualności. Nie jest jednak tak, że wokół tego kręci się cała 
fabuła. Jest to serial o nastolatkach, w fantastyczny, otwarty, szczery 
i prawdziwy sposób, opowiadający o problemach, jakie mają ludzie 
w wieku dorastania. Bohaterowie zadają pytania, jakie zawsze zadają 
sobie nastolatki. Nierzadko nie otrzymują odpowiedzi, ale cały czas ich 
szukają. Widzimy tu cały przekrój postaci pod względem charakterów, 
kolorów skóry, nacji czy ostatecznie seksualności.

„Sex Education” jest przede wszystkim serialem bardzo ciepłym i zabaw-
nym, przy którym będziemy się śmiać do bólu brzucha, ale jednocze-
śnie płakać ze wzruszenia. To serial z kapitalną muzyką i wspaniałymi 
kostiumami i scenografią. Wszystko jest tu kolorowe, sprawiające, że nie 
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chcemy wychodzić z tego świata. W niemal każdym bohaterze jeste-
śmy w stanie dostrzec cząstkę siebie i nawiązać z nim więź. Byłem pod 
ogromnym wrażeniem, jak dobrze się czułem, oglądając oba sezony.

Przede wszystkim jednak to serial, który nie ocenia. Nie ocenia postaw, 
zadawanych pytań, nie osądza po udzielonych odpowiedziach. To serial, 
przez który zrobiło mi się smutno, bo bardzo żałowałem, że w okresie 
mojego dorastania nie było tego typu produkcji, które w taki sposób 
mówiłyby o wielu sprawach nie tylko seksualności, ale przede wszyst-
kim związkach i relacjach z innymi – rówieśnikami i dorosłymi. Zastana-
wiałem się – i mam nadzieję, że tak jest – czy młodzi ludzie zdają sobie 
sprawę z tego, jakie mają szczęście, że taki serial teraz istnieje. To wspa-
niała historia pełna tolerancji, przyjaźni, śmiechu i pokazywania, jakie 
postawy są w życiu ważne.

Aktualnie są dostępne dwa sezony „Sex Education”. Zapowiedziany jest 
już trzeci, jednak jeszcze nie wiadomo, kiedy powstanie – prawdopo-
dobnie w przyszłym roku, ale bieżąca sytuacja nie pozwala jednogłośnie 
tego potwierdzić. Nie mogę się doczekać, by obejrzeć dalszą część histo-
rii o Otisie i jego przyjaciołach. 
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Premiery streamingowe 
sierpień 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe sierpień 2020  |  Jan Urbanowicz

Słodziak 
Film, którego scenarzystą i jedną z gwiazd jest Shia 
Labeouf. Historia przez niego opisana jest inspirowana 
jego własnym życiem i relacją z ojcem, który jako 
niespełniony człowiek show-biznesu, robił wszystko, 
by wypromować swojego syna. Gdy ten zaczął osiągać 
popularność i stawać się gwiazdą, ojciec czerpał z tego 
profity, jednocześnie zaprzepaszczając szansę na 
normalne życie swojego syna.

Premiera: 09.08     

Pezet – koncert
Zapis grudniowego koncertu Pezeta, na którym 
premierowo wykonano materiał z najnowszego 
albumu „Muzyka Współczesna”, wydanego po 
siedmioletniej przerwie. Na koncert sprzedano 
kilka tysięcy biletów, które rozeszły się 
w zaledwie kwadrans. Biorąc pod uwagę, że tego 
typu wydarzenia mogą szybko nie powrócić – na 
pewno nie na taką skalę – warto obejrzeć go 
sobie w domowym zaciszu, nawet jak nie jest się 
fanem tego gatunku muzyki. 

Premiera: 30.07        
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Halloween 
Słynny film Johna Carpentera o seryjnym mordercy, 
Michaelu Mayersie, doczekał się wielu kontynuacji, 
a także remake’ów. Produkcja w reżyserii Davida 
Gordona Greena z 2018 roku jest jednym z bardziej 
udanych filmów, które bezpośrednio kontynuują 
historię zapoczątkowaną przez oryginalny film. Powraca 
tu główna bohaterka całej historii, w którą wciela się 
Jamie Lee Curtis. Choć nie zobaczymy tu nic nowego 
w temacie podejścia do horroru, to jest to sprawnie 
zrealizowany film, dający dużą dawkę rozrywki – i grozy. 

Premiera: 28.07      

Bumblebee
Film z uniwersum „Transformers”, którego akcja 
dzieje się jeszcze przed filmami w reżyserii 
Michaela Baya. Skupiamy się tu na postaci 
jednego z członowych Autobotów – Bumblebee. 
Po tym, jak seria o Transformerach zaczęła 
już zjadać własny ogon i nie pojawiało się niej 
nic więcej niż wybuchy i efekty specjalne, 
„Bumblebee” był doskonałym powiewem 
świeżości, przepełnionym nostalgią do lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Premiera: 01.08      

  

FILM 196

https://www.netflix.com/title/80993029
https://www.netflix.com/title/81004276


MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Przyznam, że żyjemy w ciekawych czasach. Codziennie pojawia się coś, co 
totalnie wywraca moje spojrzenie na rzeczywistość, w której żyję, dzięki 
czemu ostatnimi czasy doznałem olśnienia. Dobrą muzykę mogę spotkać 
naprawdę wszędzie.

Dobra muzyka jest wszędzie  |  Maciej Szamowski

Dobra muzyka jest 
wszędzie
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Do tej pory wiedziałem, że świetną muzykę 
mogę spotkać w filmie, na koncercie czy totalnie 
przypadkiem na YouTube, oglądając występy 
jakiegoś amatora muzyki, który takim komplet-
nym amatorem jednak nie jest.

Ostatnio dotarło jednak do mnie, że z biegiem 
lat coraz więcej dobrej muzyki pojawia się 
w grach. Teraz chyba warto napisać, co rozu-
miem przez „dobrą muzykę”? Odpowiedź jest 
megaprosta – mam na myśli dobrą piosenkę, nie 
chcę wchodzić tutaj w całą dyskusję odnośnie do 
dobrych ścieżek dźwiękowych i kłótni, czy Zim-
mer jest lepszy od Morricone, czy jest może na 
odwrót. To nie jest istotne.

Chciałbym raczej pokazać Wam, że w grach wideo 
od kilku lat można spotkać mnóstwo świetnej 
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muzyki autorskiej, której nie spotkacie nigdzie poza tą gałęzią rozrywki. 
Konkretnych tytułów nie chcę wymieniać, bo przecież nie o to chodzi, 
żeby zbytnio wszystkim ułatwiać. Powiem za to jedno: dobra muzyka jest 
absolutnie wszędzie i tak jak kiedyś synonimem bardzo dobrych sound-
tracków z selekcją autorskiej muzyki były filmy Quentina Tarantino, tak 
obecnie może okazać się, że jeśli szukacie czegoś nowego albo dawno 
zapomnianego w muzyce – może warto sięgnąć po jakąś grę? Oczywiście 
nie każdą, warto wcześniej sprawdzić, gdzie taka muzyka jest. Niemniej 
jednak może się potem okazać, że przeżyliście nie tylko gamingową, ale 
również muzyczną przygodę. 

Może się okazać, że gdyby nie ta muzyka, to ta gra nie byłaby aż tak 
dobra i nigdy nie zapadłaby Wam w pamięć.

 

Żeby nie być gołosłownym, przytoczę trzy nazwiska/nazwy, których nie 
poznałbym nigdy, gdyby nie gry: Dan Romer, Power Glove oraz Low Roar. To 
tylko kilka przykładów, ale każdy z tych artystów stworzył coś, co spokoj-
nie nadawałoby się do dobrego kina, a na pewno nadaje się do spokojnego 
odsłuchu ze szklanką ulubionego napoju w zaciszu własnego mieszkania.

Jakiś czas temu pisałem o bańkach muzycznych, w których żyjemy na 
co dzień i teraz przyszła do mnie myśl: może czas skończyć ze ślepym 
zaufaniem w kierunku podpowiedzi ze strony Spotify, YouTube czy Apple 
Music – może czasem warto wyjść krok dalej, poza własną strefę komfortu 
i poznać coś nowego, w miejscu, o którym nigdy byśmy nie pomyśleli.

Spróbujcie, to naprawdę bardzo przyjemne uczucie!

Może się okazać, że gdyby nie ta muzyka, to ta gra nie byłaby aż 

tak dobra i nigdy nie zapadłaby Wam w pamięć.
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Owsianka z jabłkiem 
i z miodemMAŁGORZATA ŁADA

Owsianka z jabłkiem i z miodem  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 2 szkl. mleka
• 1/2 szkl. płat-

ków owsianych 
błyskawicznych

• 100 g serka, 
najlepiej typu 
mascarpone

• 2 jabłka deserowe 
• 1/2 łyżeczki 

cynamonu
• garść orzechów 

włoskich 
• 2 łyżki miodu 

Gotujemy mleko, dodajemy płatki owsiane i gotujemy dalej 
przez ok. 5 min. Lekko studzimy i dodajemy pokrojone 
w kostkę 1,5 jabłka, cynamon i serek mascarpone. Całość 
dobrze mieszamy i przekładamy na talerz. 

Dekorujemy pozostałą połówką jabłka, pokrojoną w półpla-
sterki, posypujemy orzechami i na wierzch dajemy miód.
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