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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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dostępne
w sklepach:

Creative Outlier Gold, to słuchawki bezprzewodowe o szerokich 
zastosowaniach. W połączeniu z Super X-Fi i membranami z grafenu, 
odtwarzają naturalną scenę dźwiękową jak z zestawu głośników
w studiu, z tą samą przestronnością i realizmem. Dzięki wyjątkowemu 
14-godzinnemu czasowi odtwarzania na jednym ładowaniu,
w połączeniu z dołączonym futerałem do ładowania zapewniającym 
niesamowitą łączną długość odtwarzania do 39 godzin, możesz 
spędzić cały miesiąc codziennych dojazdów* bez ładowania.
*  przy założeniu 90 minut codziennych dojazdów do pracy.
** na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność akumulatora zależy
   od ustawień użytkowania i warunków otoczenia.

CAŁKOWICIE
BEZPRZEWODOWE

SŁUCHAWKI
z oprogramowaniem Super X-Fi

Certyfikat IPX5 
odporny na pot)

Bluetooth 5.0
Low Energy
z aptX i AAC

5,6 mm membrana
głośniczka z grafenu

14 godzin odtwarzania
na jednym ładowaniu;
całkowity czas odtwarzania
do 39 godzin**

14HRS

Inteligentna
kompatybilność
z pomocą głosową

https://www.sferis.pl/creative-outlier-air-gold-sluchawki-bezprzewodowe-51ef0840aa000-p649967


PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca
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EXPECT GREAT SOUND
Amerykański rodowód, europejskie brzmienie

https://pl.polkaudio.com/
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Wrzesień to bardzo ciekawy okres w roku. W nor-
malnych warunkach mielibyśmy targi IFA w Berli-
nie, mekkę technologii w bezpośrednim naszym 
sąsiedztwie. Większość firm czeka na nie co roku, 
aby zaprezentować swoje najciekawsze nowości. 
Życie jednak pisze inne scenariusze. Pandemia 
z jednej strony pokrzyżowała te plany, z drugiej 
strony zachęciła producentów do pokazywania 
swoich nowości szerzej, zdalnie i w dogodniejszych 
terminach. Tak też jest z Samsungiem, który zapre-
zentował właśnie swój najnowszy produkt – Galaxy 
Note 20. To na nim skupiamy się  w dużej mierze 
w tym numerze. Pokazujemy najnowszy „notatnik” 
od Samsunga pod każdym kątem – codziennego 
użycia, fotografii, fitnessu, zastosowań bizneso-
wych i… w sztuce.

Oczywiście to nie jedyny temat tego numeru. 
Polecam świetny sprzęt audio, bardzo dobre 
klawiatury przeznaczone dla Maców i iPada Pro, 
potężną dawkę najlepszych gier, a na deser pierw-
szy załogowy lot kosmiczny Dragonem.

Wrześniowy numer warto przeczytać.   
Zapraszamy!       Dominik Łada
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
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Aktualizacja uzupełniająca 
macOS do wersji 10.15.6

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS i iPadOS 
do wersji 13.6.1

Czytaj dalej....

Final Cut Pro X uaktualn-
iony – wersja 10.4.9 ma kil-
ka ważnych nowości

Czytaj dalej....

Aktualności
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Apple Music 1 zamiast 
Beats 1 i dwie nowe stacje 
w Apple Music

Czytaj dalej....

iMac (mid 2020) i iMac Pro 
– model 27'' odświeżony o 
lepszy ekran, szybsze SSD, 
Apple T2 i wiele więcej

Czytaj dalej....

Nowa wersja 30-watowego 
zasilacza USB-C od Apple

Czytaj dalej....
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TP-Link poszerza portfolio produktów w najnowszym standardzie  WiFi 
6 o kolejny model – router Archer AX20. Urządzenie zostało stworzone 
z myślą o użytkownikach domowych, którzy potrzebują stabilnych i szyb-
kich połączeń dla wielu urządzeń jednocześnie. 

Najnowszy router Archer AX20 pracuje w standardzie 802.11ax (WiFi 6) i ofe-
ruje do 1,8Gb/s przepustowości w dwóch pasmach (do 1201Mb/s w paśmie 
5GHz oraz do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz). Użytkownicy mogą wykorzystywać 
pasmo 5GHz do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. transmisji 
wideo w jakości HD, czy rozgrywek online, natomiast pasmo 2,4GHz idealnie 
sprawdzi się do obsługi urządzeń Smart Home, takich jak asystenci głosowi, 
kamery do monitoringu, inteligentne oświetlenie czy ogrzewanie. Za bezpie-
czeństwo transmisji odpowiada najnowszy protokół WPA3.

W Archerze AX20 zastosowano wiele rozwiązań poprawiających zasięg 
i wydajność sieci bezprzewodowej. Technologia OFDMA zwiększa wydajność 
routera i umożliwia podłączenie do sieci bezprzewodowej większej liczby 
urządzeń, widocznie zmniejszając opóźnienia w transmisji. Z kolei Smart 

TP-Link nie zwalnia tempa. Kolejny router 
WiFi 6 na polskim rynku – Archer AX20
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Connect odpowiada za automatyczny wybór mniej obciążonego w danym 
momencie pasma WiFi dla każdego z połączonych z siecią sprzętów. Nato-
miast  dzięki funkcji Airtime Fairness starsze urządzenia podłączone do sieci 
nie powodują spadku jej prędkości. Na uwagę zasługuje również mechanizm 
Target Wake Time, który pozwala na wydłużenia czasu uśpienia urządzeń 
i pracy baterii, zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych i IoT. 

Doskonały zasięg i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu gwarantują 
cztery anteny o wysokim zysku, wspierane przez technologię Beamforming 
(kształtowania wiązki), umożliwiającą zlokalizowanie łączących się z route-
rem urządzeń, a następnie zwiększanie siły sygnału nadawanego w ich kie-
runku. Dzięki temu połączenia są bardzo wydajne i stabilne. Model AX20 
posiada mocny, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5GHz, który bły-
skawicznie przetwarza procesy zachodzące pomiędzy routerem, a połączo-
nymi z siecią urządzeniami.

Archer AX20 wyposażony został w gigabitowy port WAN oraz cztery giga-
bitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik ma gwarancję szybkich połą-
czeń przewodowych. Urządzenie posiada także port USB, który znacząco 
ułatwia udostępnianie plików w ramach sieci lub utworzenie prywatnej 
pamięci masowej w chmurze. 

Podobnie jak w przypadku większości sprzętów od TP-Link konfiguracja AX20 
jest niezwykle prosta. Dzięki bezpłatnej aplikacji Tether, dostępnej na urzą-
dzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, trwa ona zaledwie kilka minut. 

Router Archer AX20 objęty został 3-letnią gwarancją producenta, a jego 
cena wynosi około 550 zł brutto.

Więcej informacji na temat Archera AX20 dostępnych jest na stronie 
internetowej.
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Daty jesiennych konferencji 
produktowych Apple niemal 
pewne

Czytaj dalej....

Wyniki finansowe Apple  
za Q2 2020 (FY Q3 2020)   
– praca zdalna pomogła   
Apple

Czytaj dalej....

Sekretny iPod 
amerykańskiego rządu

Czytaj dalej....
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Epic Games rozpoczęło 
wojną z Apple i Google 
za sprawą Fortnite – gra 
usunięta z obu sklepów;  
pozwy sądowe złożone

Czytaj dalej....

Rewolucje zrobiło Apple, 
tworząc App Store – teraz 
twórcy Fornite chcą na tym 
żerować

Czytaj dalej....

Apple wchodzi na drogę 
sądową z Koss

Czytaj dalej....
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Świetne wyniki sprzedaży 
iPhone’a w Polsce w drugim 
kwartale 2020 roku

Czytaj dalej....

Phil Schiller zasłużony 
dla Apple – zmienia swój 
zakres obowiązków po 33 
latach pracy w firmie

Czytaj dalej....

Wycena giełdowa Apple 
przebiła pułap 2 bilionów 
dolarów

Czytaj dalej....
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Długo wyczekiwane słuchawki (i głośniki) dla graczy z serii JBL, 20 sierp-
nia miały swoją premierę na rynku polskim i europejskim. Dopracowane 
i zaprojektowane z nadzwyczajną starannością oferują wyjątkowe brzmie-
nie JBL QuantumSOUND Signature i wiele przemyślanych rozwiązań. To 
bardzo ciekawa propozycja dla graczy.

Seria JBL Quantum w tej chwili obejmuje siedem modeli słuchawek: JBL 
Quantum 100, JBL Quantum 200, JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL 
Quantum 600, JBL Quantum 800 i JBL Quantum One oraz jeden model gło-
śników komputerowych JBL Quantum Duo. Wszystkie modele słuchawek 
serii wyposażone są w wyjątkowe brzmienie JBL QuantumSOUND Signature, 
dzięki któremu można znaleźć się w samym centrum gry. Legendarny dźwięk 
zapewnia najbardziej realistyczne otoczenie dźwiękowe umożliwiające uzy-
skanie przewagi nad przeciwnikiem w każdej bitwie. JBL rozumie, że w czasie 
gry każdy dźwięk ma znaczenie. Słuchawki zostały stworzone z myślą o grach 
komputerowych i są zgodne z konsolami Xbox™, PlayStation™ i Nintendo 
Switch™, urządzeniami mobilnymi, urządzeniami Mac oraz VR. To również 
zestawy słuchawkowe kompatybilne z dźwiękiem przestrzennym Windows 

JBL Quantum – nowa seria dla graczy
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Sonic – w pełni zgodny z natywnym systemem dźwięku przestrzennego wbu-
dowanym w komputery z systemem Windows 10 i konsole Xbox™ ONE.

JBL Quantum 100 to przewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do 
gier z odłączanym mikrofonem. Lekki pałąk na głowę i piankowe wkładki 
z pamięcią kształtu zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort 
nawet w trakcie najdłuższych sesji gier. Quantum 100 pozwala doskonale 
słyszeć towarzyszy broni i przeciwników, a odłączany mikrofon kierunkowy 
na wysięgniku z funkcją „voice focus” i wyciszaniem pozwala być doskonale 
słyszanym. Sugerowana cena detaliczna to 179 zł.

JBL Quantum 200 przewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier 
z podnoszonym mikrofonem na wysięgniku. Eliminujący echo mikrofon na 
wysięgniku z funkcją „voice focus” i wyciszaniem zapewnia wyraźną komu-
nikację z wieloma graczami, a piankowe nausznice z pamięcią kształtu 
pozwalają na wielogodzinną grę w komfortowych warunkach. Wysokiej 
jakości materiały zapewniają trwałość i są odporne na zużycie. Sugerowana 
cena detaliczna to 269 zł.
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JBL Quantum 300 to hybrydowy przewodowy 
wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier 
z podnoszonym mikrofonem. Dzięki zaawan-
sowanym algorytmom i dodaniu dźwięku 
dochodzącego z góry technologia JBL Quan-
tumSURROUND™ wspomagana przez oprogra-
mowanie komputerowe JBL QuantumENGINE 
tworzy niewiarygodnie realistyczną prze-
strzenną scenę dźwiękową jak w kinie i zapew-
niaja prawdziwą przewagę nad przeciwnikiem. 
Wyjmowane wkładki ułatwiają utrzymanie 
zestawu słuchawkowego w czystości. Sugero-
wana cena detaliczna to 359 zł.

JBL Quantum 400 to wokółuszny zestaw 
słuchawkowy USB do gier z pokrętłem regu-
lacji balansu dźwięków czatu i gry. Zestaw 
słuchawkowy JBL Quantum 400 jest wypo-
sażony w mikrofon na wysięgniku, z funkcją 
„voice focus”, który zapewnia wyraźną komu-
nikację z wieloma graczami, pokrętło regu-
lacji balansu dźwięków czatu i gry, certyfikat 
DISCORD oraz jest kompatybilny z komuni-
katorem TeamSpeak i innymi. Dzięki tech-
nologiom JBL QuantumSURROUND™ i DTS 
wciągające doznania dźwiękowe w grach 
można personalizować. Sugerowana cena 
detaliczna to 449 zł.

JBL Quantum 600 to bezprzewodowy 2,4 
GHz wokółuszny zestaw słuchawkowy do 
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gier, z dźwiękiem przestrzennym i pokrętłem 
regulacji balansu dźwięków czatu i gry. Mikro-
fon na wysięgniku, z funkcją „voice focus” 
umożliwia wyraźną komunikację z innymi gra-
czami, a pokrętło regulacji balansu dźwięków 
czatu i gry z certyfikatem DISCORD ułatwia 
balansowanie poziomu głośności dla czatu 
i gry. Osłonięte skórą piankowe nausznice 
z pamięcią kształtu zapewniają komfort, a 14 
godzin pracy na baterii umożliwia bezprze-
wodowe, długie sesje gry. Sugerowana cena 
detaliczna to 669 zł.

JBL Quantum 800 to bezprzewodowy wokó-
łuszny zestaw słuchawkowy do gier z funkcją 
Aktywnej Redukcji Szumów i łącznością Blu-
etooth 5.0. Zapewnia przewagę nad przeciw-
nikiem dzięki precyzyjnemu przestrzennemu 
pozycjonowaniu dźwięku, bezstratnej funkcji 
bezprzewodowej 2,4 GHz, łączności Blueto-
oth, aktywnej redukcji zakłóceń, komfortowi 
noszenia zapewnianemu przez lekkie 
piankowe nausznice oraz baterii wystar-
czającej nawet na 14 godzin gry. Mikro-
fon z funkcją „voice focus” umożliwia 
wyraźną komunikację z wieloma gra-
czami dzięki systemowi czatu dla graczy 
z certyfikatem DISCORD. Sugerowana 
cena detaliczna to 899 zł.

JBL Quantum One to przewodowy, wokó-
łuszny, profesjonalny zestaw słuchawkowy 
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USB do gier ze śledzeniem ruchu głowy JBL QuantumSPHERE 360™, który 
zapewnia profesjonalne pozycjonowanie dźwięku 3D. Zaprojektowany do 
precyzyjnego pozycjonowania dźwięku zestaw JBL QuantumSOUND Signa-
ture zapewnia znakomitą krzywą dźwięku dzięki 50 mm przetwornikom 
z certyfikatem Hi-Res. Odłączany, kierunkowy mikrofon z funkcją „voice 
focus” umożliwia wyraźną komunikację z wieloma graczami, z tłumieniem 
szumów, wyciszeniem oraz certyfikowanym przez DISCORD pokrętłem 
balansowania dźwięków czatu i gry. Sugerowana cena detaliczna to 1129 zł.

JBL Quantum Duo to głośniki do gier komputerowych, które dostarczają 
doskonałe brzmienie zwiększające możliwości gracza. Wszystko dzięki 
opatentowanemu przez JBL rozwiązaniu dźwięku przestrzennego do gier 
i technologii Dolby Digital. Sprzęt do gier można ulepszyć efektownym 
oświetleniem, które dodatkowo wciąga w akcję. Sugerowana cena deta-
liczna to 719 zł.
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Oculus VR będzie wymagał 
konta na Facebooku

Czytaj dalej....

Apple Pay dostępne w kole-
jnych bankach w Europie

Czytaj dalej....

Setapp dostępny teraz 
również dla iOS

Czytaj dalej....
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Zanim Apple zwiększy 
produkcję w Wietnamie, 
muszą się poprawić warunki 
pracy

Czytaj dalej....

Apple walczy o subsk-
rybentów AppleTV+ – 
amerykańscy użytkownicy 
dostali ofertę z kanałami 
CBS i Showtime

Czytaj dalej....

Bezprzewodowy CarPlay 
w niemal każdym samo-
chodzie dzięki adapterowi

Czytaj dalej....
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Nagrody EISA 2020-2021 
przyznane

Czytaj dalej....

OWC Rover Pro – tańsze 
kółka dla Maca Pro

Czytaj dalej....

Microsoft Surface Duo ofic-
jalnie zapowiedziany – 
składany smartfon, tablet  
i laptop w jednym

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 28

https://imagazine.pl/2020/08/17/nagrody-eisa-2020-2021-przyznane/
https://imagazine.pl/2020/08/13/microsoft-surface-duo-oficjalnie-zapowiedziany-skladany-smartfon-tablet-laptopa-w-jednym/
https://imagazine.pl/2020/08/13/owc-rover-pro-tansze-kolka-dla-maca-pro/


Safari przechwytuje 
linki i odsyła użytkow- 
ników do Apple News 
w iOS 14 i macOS Big Sur

Czytaj dalej....

Apple Music Web ponownie 
trafia do fazy beta, z nową 
kartą „Słuchaj teraz”

Czytaj dalej....

Tim Cook z majątkiem 
wartym ponad 1 miliard 
dolarów

Czytaj dalej....
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Android trafi do Opla, 
Peugeota, Citroena i DS   
– Google nawiązało   
partnerstwo z PSA

Czytaj dalej....

eSIM w T-Mobile Polska od 
10 sierpnia. Na razie bez  
wsparcia dla Apple Watch

Czytaj dalej....

iPod Touch, który nig-
dy nie trafił na rynek 
miał wiele wspólnego 
z Makiem Pro z 2013 
roku

Czytaj dalej....
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Koniec Beats jest bliski

Czytaj dalej....

Apple Pay w Polsce ma się 
dobrze – interesujące dane 
z banku SGB

Czytaj dalej....

Microsoft kończy wsparcie 
pakietu Office 2016 
dla komputerów Mac 
w październiku

Czytaj dalej....
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Apple Watch Series 6 praw-
dopodobnie z większą 
baterią

Czytaj dalej....

iPhone stanie się niebawem 
terminalem płatniczym?

Czytaj dalej....

22 miliony osób zobaczyło 
keynote otwarcia WWDC 
2020

Czytaj dalej....
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Jaki MacBook dla 
studenta? Wybi-
eramy komputer 
na studia

Czytaj dalej....

Nowy iPad Air 4 na wiosnę 
2021, a odświeżenie linii 
iPadów Pro już we wrześniu

Czytaj dalej....

Nowy Apple Store w Sin-
gapurze to pływająca kula

Czytaj dalej....
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Creative Technology udostępnia w sprzedaży nową kamerę internetową  
Creative Live! Cam Sync 1080p. To najnowsze dzieło marki Creative zostało 
specjalnie przygotowane by spełnić oczekiwania ludzi pracujących i uczą-
cych się w domu.  Kamera została wyposażona w szerokokątny i jasny 
obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni. Dla zapewnienia wysokiej 
jakości i krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu 
podwójny cyfrowy mikrofon typu MEMS. Kamera została zabezpieczona 
w osłonę obiektywu dla zachowania większej prywatności w momencie 
kiedy jej nie używamy. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest uchwyt 
umożliwiający obrót kamery w poziomie 360°, w pionie 30° i posiadający 
możliwość podpięcia uniwersalnego statywu/tripoda.

Cam Sync 1080p jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatami 
UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta 
i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowni-
ków i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach Mac lub 

Creative Live! Cam Sync 1080p: 
Dla Wyjątkowych Połączeń Wideo
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PC. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz Full HD, którego rozdziel-
czość to nawet 1080P dla 30 klatek. 

Creative Live! Cam Sync 1080p to szerokokątna kamera internetowa odpo-
wiednia dla użytkowników w każdym wieku, którzy szukają  bezproble-
mowego i niedrogiego urządzenia o wysokich parametrach przesyłania 
strumieniowego dla obrazu i dźwięku. 

Cena i dostępność.
Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p kosztuje 229 PLN. 
Kupisz ją w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com,
Strona produktu: Creative Live! Cam Sync 1080p
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Przeszło pięćdziesiąt lat temu USA wygrały wyścig kosmiczny ze 
Związkiem Radzieckim. W 1969 roku po raz pierwszy udało im się wysłać 
ludzi na Księżyc. Od tamtego wydarzenia minęło ponad pół wieku i świat 
bardzo się zmienił. Sam program kosmiczny uległ kolosalnym zmianom, 
niekoniecznie na lepsze.

Powrót do załogowych 
lotów kosmicznychBŁAŻEJ FALISZEK

Powrót do załogowych lotów kosmicznych  |  Błażej Faliszek

@bfaliszek
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W grudniu 1972, wraz z końcem misji Apollo 17, zakończył się program zało-
gowych lotów na Księżyc. To właśnie wtedy Eugene Cernan został ostatnim 
człowiekiem, który stąpał po Księżycu. Wycofywanie się z programu pod-
boju kosmosu dopiero się rozpoczynało. Kongres USA mocno ograniczył 
budżet NASA, co doprowadziło do zmiany priorytetów oraz skupienia się na 
tym, co znajduje się znacznie bliżej Ziemi, czyli niższej orbicie okołoziem-
skiej. Do realizacji misji wynoszenia tam przeróżnych satelitów zaprojekto-
wano specjalne pojazdy wielokrotnego użytku – wahadłowce kosmiczne. 
Sam pomysł wielokrotnego użytku był bardzo dobry, jednak w przypadku 
wahadłowców koszty ponownego przygotowania ich do lotu były bardzo 
wysokie i czasochłonne. Pojazdy te wymagały między innymi wymiany całej 
osłony termicznej pojazdu. Ostatecznie doprowadziło to do tego, że loty 
wahadłowców stały się droższe niż starty jednorazowych rakiet. 

Ostatnia załogowa misja wahadłowca kosmicznego odbyła się w lipcu 
2011 roku. Był to pożegnalny lot promu kosmicznego Atlantis. W czasie 
tego lotu czwórka amerykańskich astronautów: Christopher Ferguson, 
Douglas Hurley, Sandra Magnus oraz Rex Walheim udała się na Między-
narodową Stację Kosmiczną. Wszyscy wtedy wiedzieli, że przez najbliższe 
kilka lat NASA, ani żadna inna amerykańska firma czy organizacja, nie będą 
w stanie wysłać załogowej misji w kosmos. Dlatego tuż przed odlotem 
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z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauta Douglas Hurley zostawił 
tam amerykańską flagę, którą mieli na Ziemię przywieźć przyszli astro-
nauci, wysłani w kosmos z USA. 

Kolejne dziewięć lat było trudnym okresem dla NASA oraz całego ame-
rykańskiego przemysłu kosmicznego. Musiał on przejść głęboką reformę, 
której efekty zaczynamy dostrzegać dopiero dzisiaj. NASA z powodu 
cięć budżetowych oraz braku technicznych możliwości wysyłania ludzi 
w kosmos musiała pozwolić na realizację załogowych misji przez firmy 
prywatne. Był to naturalny kolejny krok, gdyż już rok wcześniej, w grudniu 
2010 roku, na Międzynarodową Stację Kosmiczną doleciała kapsuła Dragon, 
zbudowana przez amerykańską firmę SpaceX. Była to kapsuła bezzało-
gowa, przystosowana do transportu ładunków i zaopatrzenia niezbędnego 
do pracy i przeżycia astronautów na stacji. 

W ramach Commercial Crew Program, czyli programu załogowych lotów 
kosmicznych realizowanych przez prywatne firmy, SpaceX rozpoczęło 
pracę nad załogową wersją kapsuły Dragon. W ramach tego samego pro-
gramu firma Boeing rozpoczęła budowę kapsuły CST-100 Starliner. Obie 
kapsuły miały pozwolić na bezpieczne wysyłanie astronautów NASA na 
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Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przy 
pracy nad obiema kapsułami firmy musiały 
blisko współpracować z NASA i przejść bar-
dzo rygorystyczne testy bezpieczeństwa. 

Zanim jednak prace nad załogowym Drago-
nem oraz kapsułą CST-100 Starliner dobiegną 
końca, NASA musi jakoś wysyłać astronau-
tów w kosmos. W tym celu musi wykupywać 
miejsca w rosyjskich rakietach Sojuz. Rosjanie 
z roku na rok liczyli sobie coraz więcej za 
wysłanie jednego astronauty w kosmos. Średni 
koszt wysłania jednego amerykańskiego astro-
nauty w kosmos przy użyciu rakiety Sojuz 
wynosił aż 86 milionów dolarów. NASA wysłało 
w taki sposób w kosmos 38 osób, czyli wydało 
na to ponad 3 miliardy dolarów. Wizja znacz-
nie niższych kosztów również była jednym 
z głównych powodów przeniesienia ciężaru 
załogowych misji na firmy prywatne. NASA 
wspomogła finansowo SpaceX oraz Boeinga 
kwotami 3,2 miliarda oraz 4,8 miliarda dolarów, 
aby docelowo mieć znacznie niższe wydatki 
niż w przypadku wysyłania astronautów przy 
użyciu rosyjskich rakiet.

Przez wiele lat wydawało się, że Boeing, 
mający wieloletnie doświadczenie w budo-
wie pojazdów kosmicznych, wygra wyścig 
ze SpaceX i pierwszy wyśle ponownie ame-
rykańskich astronautów w kosmos. Dopiero 
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w 2019 roku, gdy w marcu SpaceX wysłało 
nową kapsułę Dragon 2 w pierwszy testowy 
bezzałogowy lot do Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, pojawiły się wątpliwości, czy 
aby na pewno Boeing będzie pierwszy. Misja 
SpaceX przebiegła bez najmniejszych pro-
blemów. Ich kapsuła samodzielnie doleciała 
i zadokowała przy Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Autonomiczne dokowanie jest 
również jedną z dużych nowości w kapsu-
łach prywatnych firm. Dzięki temu NASA nie 
będzie musiała wysyłać aż tak dużej liczby 
pilotów w kosmos. Część zwolnionych w ten 
sposób miejsc będą mogli zająć naukowcy. 
Dodatkowo autonomiczne dokowanie ułatwi 
całą procedurę, bo nie trzeba będzie łapać 
kapsuły przy pomocy specjalnego wysię-
gnika, tak jak robiono do tej pory.

Boeing swój bezzałogowy test lot kapsuły 
Starliner zaplanował na grudzień 2019 roku. 
Jak się później okazało, był to feralny test 
i bardzo wiele elementów misji poszło, nie 
tak jak powinno. Kapsuła nie była w stanie 
dolecieć nawet do Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Chwilę po odłączeniu się od 
rakiety zaczęła się obracać i próbować zmie-
niać kurs. Boeing nie miał z nią łączności i nie 
mógł przejąć zdalnie kontroli. Udało się to 
dopiero po kilku minutach. Kapsuła miała 
wówczas już tylko resztki paliwa i nie była 
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w stanie realizować dalszego lotu. Wtedy było już pewne, że to SpaceX 
pierwsze zrealizuje załogowy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 

Dragon Crew Demo-2, czyli drugi testowy lot kapsuły Dragon 2, a zarazem 
pierwszy załogowy lot tej kapsuły, odbył się 30 maja 2020 roku. Na pokła-
dzie siedmioosobowej kapsuły znaleźli się dwaj piloci NASA: Robert Behn-
ken oraz Douglas Hurley. Dziewięć lat wcześniej Douglas Hurley uczestniczył 
w ostatniej załogowej misji wahadłowców kosmicznych, a teraz poleciał 
w kosmos nową kapsułą SpaceX. Obaj astronauci spędzili w kosmosie 
prawie 64 dni i wrócili bezpiecznie na Ziemię 2 sierpnia 2020 roku. Był to 
pierwszy załogowy lot amerykańskiego pojazdu kosmicznego od 9 lat. 
Pod koniec pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Douglas Hurley 
zabrał ze sobą na Ziemię flagę, którą zostawił tam 9 lat wcześniej.

Robert Behnken i Douglas Hurley nazwali Dragona, którym lecieli „Ende-
avour”. Taką samą nazwę nosił jeden z wahadłowców kosmicznych oraz 
statek brytyjskiej marynarki wojennej, którym kapitan James Cook dopły-
nął i odkrył Australię oraz Nową Zelandię. NASA było tak zadowolone 
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z przebiegu tej misji, że zgodziło się na ponowne użycie kapsuły Dragon 
„Endeavour”. Oczywiście decyzja ta pewnie wiąże się też z niższą ceną, 
którą zaoferowało SpaceX. 

W tej chwili NASA i SpaceX przygotowują się do kolejnej załogowej misji. 
Ma się ona odbyć jeszcze w tym roku. Misja Crew-1 wstępnie jest zapla-
nowana na 27 września 2020 roku. Natomiast w lutym 2021 powinniśmy 
zobaczyć kolejny lot kapsuły Dragon „Endeavour” w ramach misji Crew-
2. W obu tych przypadkach na pokładzie kapsuły będzie już czterech 
astronautów. 

SpaceX planuje w 2021 również dwa loty załogowych Dragonów 
z kosmicznymi turystami. Pierwszy z nich planowany jest wstępnie na 
październik 2021, a drugi na koniec 2021 roku. W przypadku pierwszego 
z nich trzech kosmicznych turystów ma polecieć na 10 dni na Międzyna-
rodową Stację Kosmiczną. Natomiast w ramach drugiego turystycznego 
lotu czwórka turystów ma wykonać kilka lotów na wysokiej, eliptycznej 
orbicie okołoziemskiej. Misja ta powinna trwać od trzech do pięciu dni. 
W kolejnych latach 2022–2026 NASA pewnie skorzysta jeszcze cztery 
razy z załogowego Dragona.
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Boeing, po nieudanym pierwszym locie kapsuły Starliner, musi powtó-
rzyć jej lot. Boeing chce to zrobić jeszcze w tym roku. Natomiast w drugiej 
połowie 2021 planuje wysłać w kosmos kapsułę z załogą. Kolejna załogowa 
misja Starlinera jest zaplanowana na 2022 rok. W latach 2022–2026 NASA 
planuje przynajmniej pięć lotów z użyciem kapsuły Starliner.

Rozwój prywatnych załogowych kapsuł kosmicznych to nie tylko oszczęd-
ności dla NASA. To również rozwój turystyki kosmicznej oraz przybliżenie 
planów kolonizacji innych planet. SpaceX planuje w ciągu najbliższych 
kilku lat zacząć regularnie wysyłać misje na Marsa. Współpraca z NASA 
i opracowanie załogowej kapsuły ułatwi firmie zdobycie wiedzy i technolo-
gii potrzebnej do budowy załogowych pojazdów, mogących w przyszłości 
pozwolić na kolonizację Marsa i budowę bazy na Księżycu. 
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Michał Szafrański napisał dwa lata temu książkę o swojej drodze 
blogera: „Zaufanie, czyli waluta przyszłości”. Ja na potrzeby tego tekstu 
sparafrazowałem ten tytuł, gdyż zaufanie jest podstawą pracy zespołowej 
i jest tym, co powoduje, że współpraca zespołowa w mojej firmie 
Nozbe jest tak owocna. Dzięki zaufaniu, jakim się darzymy, przez cały 
sierpień nie pracowałem „w firmie”, tylko skupiłem się na pisaniu książki 
„#NoOffice”, o czym wspominałem w zeszłomiesięcznym wydaniu iMaga.

Zaufanie, czyli narzędzie do lepszej 
produktywności w zespole

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Zaufanie, czyli narzędzie do lepszej produktywności w zespole  |  Michał Śliwiński
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Zaufanie jest dobre, ale czy kontrola nie jest lepsza? Nie!
W świecie biznesu panuje przekonanie, że:

Tak się już utarło. Ufaj, ale sprawdzaj.

I ja się po części z tym zgadzam: trzeba sprawdzać! Ale nie w celu kontro-
lowania pracy, ale aby pomagać w osiąganiu celów. Ale o tym za chwilę.

Dlatego proponuję zmianę powyższego powiedzenia na:

Po pierwsze: ufam, że ktoś wykona dobrą robotę
Jeśli pracujemy w zespole profesjonalistów, bazujemy właśnie na zaufa-
niu do ich kompetencji. Do tego, że wiedzą, co robią, a jeśli nawet nie do 
końca są pewni wszystkiego, umieją uzyskać niezbędne informacje.

Dlatego tak ważne jest zatrudnianie ludzi lepszych od siebie!

Kiedy zacząłem budowanie zespołu Nozbe, byłem od wszystkiego, więc, 
aby zbudować zespół, musiałem stopniowo zacząć się zwalniać z kolej-
nych funkcji.

Zauważyłem, że jestem dobrym programistą-samoukiem, ale potrze-
buję kogoś znacznie lepszego, jeśli Nozbe ma faktycznie odnieść sukces. 
Zatrudniłem Tomka, obecnie CTO Nozbe, i od tego czasu każdy z pro-
gramistów, jakich mamy w Nozbe, koduje znacznie lepiej ode mnie. 

Kiedy zacząłem budowanie zespołu Nozbe, byłem od 

wszystkiego, więc, aby zbudować zespół, musiałem stopniowo 

zacząć się zwalniać z kolejnych funkcji.

„Zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza”.

„Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest znacznie lepsze!”.
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Szczerze mówiąc, nie pozwalają mi w ogóle kodować… Z czasem tak 
samo działo się z pozostałymi aspektami mojego początkowego zakresu 
pracy. Na przykład pisanie tekstów. Dzięki ponad dziesięcioletniemu 
doświadczeniu z felietonami do iMagazine i tak wolę, aby te słowa przed 
wysłaniem do redakcji sprawdziła jeszcze Magda, która lepiej niż ja radzi 
sobie z interpunkcją i stylistyką języka polskiego.

Praca ze specjalistami świetnymi w tym, co robią, to właśnie praca oparta 
na zaufaniu. Kiedy powierzymy im konkretne zadania, wiadomo, że wyko-
nają je dobrze; z dużym prawdopodobieństwem znacznie lepiej niż sami 
byśmy to zrobili.

Ponieważ wiele osób głębiej wierzy w kontrolę niż w zaufanie, na świecie 
jest tylu mikromenedżerow, sprawdzających wszystko i wszystkich, nieufa-
jących nikomu. Takie podejście nie jest korzystne ani dla nich samych, ani 
ich podwładnych, ani dla skuteczności pracy, której efekty będą ostatecz-
nie gorsze, niż mogłyby być.
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Po drugie: ufam w skuteczność dobrej informa-
cji zwrotnej
Jeśli ufamy, że współpracownicy dobrze wywiążą się z obowiązków, to 
przekazywanie informacji zwrotnej staje się znacznie przyjemniejsze. Jest 
po prostu częścią kultury organizacji. Tym, co zawsze robimy.

Ostatnio próbuję vlogować („Michael's Team Pro-
ductivity Show”) i pierwsze odcinki vloga montowa-
łem sam. Dwoma kolejnymi zajął się Marco, który 
odpowiada w Nozbe za treści wideo. Są oczywiście 
znacznie lepiej przygotowane. Dlaczego? Ponieważ 
Marco lepiej zna się na montażu, ale także dlatego, 
że dostał ode mnie dużo informacji na temat tego, 
co jest ważne, co nie, co chciałbym podkreślić itd.

I to działa w obie strony! On także dał mi dużo wska-
zówek odnośnie do tego, jak powinienem nagrywać 
vloga w przyszłości, aby lepiej się go słuchało i oglą-
dało. Uwaga! Jako że zadanie dotyczące vloga było 
w projekcie w Nozbe Teams, do którego dostęp ma 
cały zespół, kilka innych osób też dopisało porady 
i opinie w komentarzach.

Po trzecie: ufam, że ludzie chcą sobie pomagać
Kiedy pracujemy w klimacie zaufania, rolą szefa przestaje być kontrolowa-
nie innych, „szukanie haków” na ludzi albo dziury w całym.

Szef ma być „do usług”.

Tak jest. Szef ma służyć członkom swego zespołu, aby jak najłatwiej im się 
pracowało. Ma im torować drogę rozwoju zawodowego. To zaowocuje lep-
szymi wynikami firmy. A przecież o to chodzi, prawda?

Na Amazon Prime dostępny jest serial o lekarzach pt. „New Amsterdam”, 
w którym główną postacią jest szef szpitala. Kiedy ktoś się do niego 
zwraca – niezależnie czy jest to inny lekarz, pielęgniarka czy woźny, on 

Jeśli ufamy, że współpra-

cownicy dobrze wywiążą 

się z obowiązków, to 

przekazywanie infor-

macji zwrotnej staje się 

znacznie przyjemniejsze. 

Jest po prostu częścią kul-

tury organizacji. Tym, co 

zawsze robimy.
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od razu zadaje pytanie: „How can I help?”, czyli „Jak mogę pomóc?”. Taki 
powinien być każdy szef i menedżer!

Po czwarte: ufam ludziom, że pracują
Podczas panującej pandemii koronawirusa wiele firm musiało po raz 
pierwszy spróbować pracy zdalnej. I to w ekstremalnych warunkach: 
z dziećmi i innymi domownikami u boku, w mieszkaniach nieprzygotowa-
nych do obecności i aktywnej pracy i nauki tylu osób naraz.

Od zawsze pracuję zdalnie i z ciekawości pytałem wielu właścicieli firm 
i liderów zespołów, jak ta zmiana u nich przebiegła. Chciałem wiedzieć, 
jak sobie radzili i co ich najbardziej zaskoczyło.

I wiecie co? Zaskoczeniem było to, że ludzie w ogóle pracowali. I do tego 
wcale nie mniej niż w stacjonarnym biurze.

Dzięki mojemu zespołowi Nozbe, który pracuje w modelu zdalnym, wie-
działem to już od dawna. Ludzie pracujący z domu pracują nie mniej, ale 
wręcz więcej! Niektórych członków muszę siłą przeganiać sprzed moni-
torów, aby się nie przepracowali i nie wypalili. Wielu pracownikom zdal-
nym należy aktywnie pomagać w pilnowaniu równowagi między pracą 
a życiem prywatnym.

Dlatego trzeba ufać sobie wzajemnie, że pracujemy wspólnie i tyle, 
ile trzeba. Gwarantuję, że kiedy w zespole pojawi się osoba niegodna 

Tak jest. Szef ma służyć członkom 

swego zespołu, aby jak najłatwiej im 

się pracowało. Ma im torować drogę 

rozwoju zawodowego. To zaowocuje 

lepszymi wynikami firmy. A przecież 

o to chodzi, prawda?
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zaufania, bardzo szybko wyjdzie to na jaw. Będzie to widać po efektach jej 
pracy. Takie osoby trzeba z zespołu szybko wykluczyć, ponieważ w zaufa-
niu pracuje się po prostu lepiej!

Nie jestem fanem obligatoryjnych, sztywnych godzin pracy. Przyjęło się, 
że pracujemy od 9 do 17, prawda? Ale dlaczego? Dlaczego nie dajemy sobie 
i innym możliwości dostosowania godzin pracy do trybu życia? Dlaczego 
nie mamy zaufania do siebie nawzajem? Skoro umówiliśmy się na 40 
godzin pracy tygodniowo, to każdy powinien móc je dostosować do siebie, 
swojej rodziny, potrzeb i tego, jak i kiedy pracuje mu się najlepiej.

Po piąte… jest jeszcze kredyt zaufania
Zaufanie nie kształtuje się automatycznie. Trzeba zbudować w zespole 
kulturę zaufania i robić to od samej góry – od szefa począwszy. W takich 
warunkach ludzie zaczynają dawać sobie kredyt zaufania – im dłużej się 
znają, tym bardziej sobie ufają. Dzięki temu są w stanie wybaczyć, kiedy 
komuś powinie się noga. Nikt nie jest doskonały, potknięcia się zdarzają, 
ale gdy istnieje kredyt zaufania, prawie wszystko można wybaczyć.

Gorzej jest, kiedy ktoś nawala, świadomie robiąc coś nie tak. Wtedy kredyt 
zaufania znika i dalsza współpraca jest już praktycznie niemożliwa. Szkoda.

Zaufanie to po prostu podstawa!
Wracając do pracy po wakacjach, spróbujmy w naszych firmach i zespołach 
budować klimat zaufania. Dajmy sobie ten kredyt. Zaufajmy, że ludzie pra-
cują, że zrobią świetną robotę, że odpowiedzą na nasze komentarze w zada-
niach, że dadzą nam wartościową informację zwrotną. Wyjdźmy z założenia, 
że każdemu można zaufać. W większości przypadków się nie zawiedziemy.

Odkryjemy, że aby pracować produktywnie, trzeba umieć zaufać, ale i być 
godnym zaufania.

A teraz wracam do pisania książki „#NoOffice”, bo w końcu i Ty, Drogi 
Czytelniku, i cały mój zespół Nozbe zaufaliście, że ją ukończę, że będzie 
świetna i pomoże w ogarnięciu nowej rzeczywistości, w której jedynym lub 
najlepszym rozwiązaniem jest praca zdalna. A ona wymaga przecież szcze-
gólnego zaufania.
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Lifestyle

Fitbit Sense
Fitbit przedstawia swój najbardziej zaawansowany smartwatch w historii 
– model Fitbit Sense, będący receptą na zdrowie. Został on wyposażony 
w czujnik do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA), pomagający 
zarządzać stresem, zaawansowaną technologię pomiaru tętna, czujnik 
pomiaru temperatury skóry na nadgarstku i wiele innych funkcji zdro-
wotnych oraz fitness. Wszystko to z baterią o żywotności do sześciu dni 
w wyjątkowym i eleganckim designie. Jeszcze głębsze analizy zdrowotne 
zapewni darmowa, sześciomiesięczna wersja próbna Fitbit Premium, 
którą otrzymujemy od aktywacji zegarka.

Cena w przedsprzedaży: 1569 PLN

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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UAG Dopp Kit – saszetka na akcesoria
UAG, który znamy przede wszystkim z pancernych obudów na tele-
fony i tablety, rozszerzył swój asortyment o kompletnie nową kategorię 
– materiałowe akcesoria do urządzeń mobilnych, takie jak futerały czy 
plecaki. Jeśli lubisz mieć wszystkie drobne akcesoria przy sobie, to UAG 
Dopp Kit jest doskonałym rozwiązaniem. Idealny towarzysz podróży. 
Wystarczająco kompaktowy, aby zmieścił się w torbie lub plecaku. 
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich niezbędnych akcesoriów, takich jak słu-
chawki, balsam do ust, szczoteczka do zębów itp. Sprawdzi się idealnie 
jako kosmetyczka lub właśnie saszetka na gadżety.

Cena: 99 PLN
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Accidentally Wes 
Anderson
W październiku premierę będzie mieć 
wyjątkowa książka – „Accidentally 
Wes Anderson”. Jeśli znacie i lubicie 
tego reżysera, to świetnie kojarzycie 
jego niepowtarzalny styl. Scenografie 
i zdjęcia są jedyne w swoim rodzaju, 
wręcz bajkowe, bardzo często odre-
alnione. Książka-album jest wizualną 
przygodą autoryzowaną przez samego 
mistrza, pokazującą miejsca i architek-
turę żywcem wyjętą z filmów, wzbo-
gaconą o fascynujące historie, które za 
nimi stoją.

Cena w przedsprzedaży: 22,90 EUR
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Jabra Elite 75t z ładowaniem bezprzewodowym
O słuchawkach Jabra Elite 75t pisaliśmy w iMagazine 1/2020. Teraz stają 
się one jeszcze bardziej praktyczne, jeszcze bardziej „true wireless”, gdyż 
producent wprowadził nowe obudowy, które możemy ładować bezprze-
wodowo, indukcyjnie, kładąc po prostu na ładowarce. Różnica w cenie mię-
dzy wersją standardową a ładowaną bezprzewodowo to 100 zł. Słuchawki 
powinny już być dostępne w wybranych sieciach sprzedaży w Polsce.

Cena: 899 PLN
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Tradycyjnie, na wstępie moich recenzji fotograficzno-sprzętowych, 
próbuję zachęcić Was do przeczytania artykułu w wymyślny sposób, 
ale tym razem zrobię to inaczej. Obecnie nie znajdziecie nic lepszego 
ani wszechstronnego na rynku. Jeśli jesteście natomiast ciekawi 
dlaczego, to zapraszam do lektury kolejnych akapitów.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Samsung Galaxy Note20 Ultra fotograficznie  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Samsung Galaxy Note20 Ultra 
fotograficznie

TEMAT NUMERU 58

https://twitter.com/morid1n


Sprawy
Samsung oferuje w tej chwili kilka modeli z serii Note20. Opisywany jest 
model Galaxy Note20 Ultra, czyli ten najdroższy, najlepszy, wyposażony 
w najbardziej zaawansowane aparaty. Jeśli wyraźnie tego nie zaznaczę, że 
piszę o innym modelu, to jakkolwiek się do niego nie zwrócę, czy to per 
„Note”, Ultra”, czy też „Note20”, to na myśli mam Galaxy Note20 Ultra.

Technicznie
Na plecach nowego Note’a, co trudno przegapić, znajduje się „wyspa” wypo-
sażona w wiele dobra. Po pierwsze, mamy obiektyw ultraszerokokątny 
f/2.2 o rozdzielczości 12 MP i ogniskowej odpowiadającej 13 mm w formacie 
pełnoklatkowym. W aplikacji Aparat musicie wybrać „0.5x”, aby skorzystać 
w tego obiektywu. Drugim w kolejności to smartfonowy „standard”, czyli 
obiektyw szerokokątny 26 mm f/1.8 o rozdzielczości 108 MP (słownie: stu 
ośmiu megapikseli; to nie jest literówka), który domyślnie generuje 12 MP 
zdjęcia, ale na życzenie można oczywiście zapisać je w pełnej rozdzielczości, 
wynoszącej 12000 × 9000 px. Trzeci aparat, wyposażony w teleobiektyw 
peryskopowy, ma 12 MP, f/3.0, 5x zoom optyczny oraz 50x zoom cyfrowy.

Ten setup niewiele się różni od zaprezentowanego w modelu Galaxy S20 
Ultra, ale już po pierwszych paru zdjęciach widziałem, że został dopraco-
wany, szczególnie od strony software’owej, a 100x zoom z S20-tki został 
ograniczony do bardziej sensowych 50x.

Fotograficznie
Liczby i specyfikacja to jedno, ale ważniejsze jest to, jak całość spisuje się 
w rzeczywistości, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że liczby nie potra-
fią przekazać subiektywnych wrażeń oraz tego, jak całość jest zestrojona. 
Do tego chciałbym dodać, że kompletnie pominąłem tryb „Pro” i robienie 
zdjęć w RAW, które potem trzeba obrobić, np. w Adobe Lightroom, i zde-
cydowałem się na typowy „workflow” użytkownika – fotografowanie w JPG 
i opcjonalnie automatyczne korygowanie zdjęcia, np. w Google Photos. 
Jeśli interesujecie się tym, co można „wyciągnąć” ze smartfona, to porusza-
łem ten temat przy okazji recenzji Galaxy S10e.

Jak już wspominałem, trudno dzisiaj znaleźć tak dobry i wszechstronny 
system aparatów w jakimkolwiek innym smartfonie. Być może znajdziecie 
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taki, który ma lepszy automatyczny balans bieli albo nagrywa lepsze wideo 
w określonych warunkach lub ustawieniach, ale nie znajdziecie niczego, 
co daje nam zakres ogniskowych od 13 mm aż do 1200 mm (przyjmu-
jąc, że teleobiektyw 5x to odpowiednik 120 mm). A naprawdę użyteczne 
ogniskowe? Od 13 mm do 240 mm, czyli mam szerszy zakres niż w swojej 
prywatnej lustrzance, a to przecież urządzenie, która chowam do kieszeni, 
czego nie zrobię z tą pierwszą.

Z których obiektywów korzystać?
W aparacie ultraszerokokątnym, w warunkach wysokiego kontrastu przy 
mocnym świetle, widać, że rogi są bardziej miękkie, niż bym sobie życzył, 
ale zaznaczam, że porównuję go do pełnoklatkowego obiektywu ważącego 
prawie 1 kg – w sprawiedliwym porównaniu nie mam zastrzeżeń i nie ukry-
wam, że bardzo często po niego sięgałem podczas plenerów. Ten obiektyw 
znajdziecie pod przyciskiem „0.5x” w aplikacji Aparat i powinniście być wię-
cej niż zadowoleni z jego efektów.

Moim faworytem jest jednak obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 
108 MP. Normalnie generuje obrazki 12 MP (pixel binning), ale można 
w aplikacji aparatu wybrać opcję robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości, 
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wynoszącej 12000 × 9000 px zamiast 4000 
× 3000 px. Ostrzegam jedynie, że takie 
zdjęcia ważą po 40–50 MB. Ten obiektyw, 
dzięki wysokiej rozdzielczości, oferuje rów-
nież „zoom” wynoszący 2x i 4x – wynikowe 
zdjęcie jest po prostu cropem ze 108 MP 
matrycy i osobiście, gdy pierwszy raz 
zobaczyłem, jak wyglądają zdjęcia 4x, to 
myślałem, że Samsung stosuje tutaj zoom 
optyczny.

Na deser zostaje peryskopowy teleobiek-
tyw, który oferuje domyślnie pięciokrotny 
optyczny zoom, ale można krokowo 
wybrać zoom 10x, 20x lub 50x. Te dwie 
pierwsze opcje – 5x i 10x zoom – spisują 
się wzorowo, jeśli jest wystarczająco dużo 
światła zastanego, ale 20x i 50x nadal 
są użyteczne, chociaż bardziej patrzył-
bym na wykorzystanie ich roboczo, a nie 
artystycznie.

Prawie zapomniałem o aparacie przednim! 
A nawet sobie robiłem selfie w różnych 
warunkach, aby go sprawdzić! Ma 10 MP, 
f/2.2 i powoduje, że widzę zmarszczki na 
twarzy, więc jakościowo nie mam do niego 
żadnych zarzutów – wręcz przeciwnie, robi 
moim zdaniem bardziej naturalne zdjęcia 
niż poprzednicy – ale mam obiekcje wyni-
kające z własnej próżności. Jest jednak tryb 
wygładzania cery, więc za pomocą suwaka 
mogę cofnąć się o 20 lat.

Jedną z ważniejszych cech aparatu jest 
jego minimalna odległość ostrzenia 
oraz naturalny bokeh, wynikający ze 

100% crop ze 108 MP zdjęcia

12 MP
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stosunkowo dużej matrycy, które pozwalają na robienie zdjęć, których 
dotychczas nie byłem w stanie uchwycić (patrz ujęcie, gdzie praktycznie 
włożyłem obiektyw w pajęczynę) – to pozwala na większą wolność kompo-
zycji, której tak często (nadal!) brakuje mi w smartfonach.

Technologia szybko idzie do przodu
Jeszcze niedawno wspominałem, że chciałbym mieć aparat w smartfonie, 
który oferuje ogniskowe odpowiadające 35 mm, 50 mm i 85 mm, a Sam-
sung daje mi użyteczny i bezkompromisowy zakres od 13 mm do 240 mm. 
To jest ten moment, w którym uważam, że osoby, które jeszcze zabierają ze 
sobą na wakacje dedykowane aparaty, mogą z nich zrezygnować na rzecz 
takiego Note’a, jakim jest tegoroczny Ultra.

Sto! Dwadzieścia! Herców!
Wisienką na torcie jest ekran. Jeszcze nie jest idealnie, ponieważ w modelu 
Ultra nadal nie jest on całkowicie płaski, czego jestem zdecydowanym 
fanem, nawet kosztem większych optycznie ramek wokół ekranu, ale ten 
panel ma 120 Hz! To druga rzecz, po ekranach wysokiej rozdzielczości, na 
którą czekam od lat i która w końcu jest. Puryści zwrócą uwagę na fakt, 
że większość nie widzi różnicy oraz że nie można korzystać z najwyższej 
rozdzielczości przy 120 Hz. To jest kompromis, który z ogromną chęcią 
przyjmę, bo ja ją widzę i jest to dla mnie ważniejsze niż kilka dodatkowych 
pikseli gęstości. Pamiętajcie jedynie, aby przestawić tryb ekranu w ustawie-
niach na „naturalny”, który powinien odpowiadać przestrzeni sRGB i w któ-
rym będziecie widzieli świat (czyt. internet) tak, jak widzą go inni.

Emocje dzisiaj wzbudza „Ultra”
Nowy Galaxy Note20 Ultra wzbudził we mnie znacznie więcej pozytyw-
nych emocji i zachwytu, pod względem fotograficznym i ekranowym, niż 
inne smartfony w ostatnich latach. Powolna ewolucja telefonów ciągnie się 
od dawna, ale to właśnie to combo – ekran i aparat – dają mi największą 
nadzieję na przyszłość, że ta kategoria technologii nie stanie się nudna. 
Niestety, te wszystkie bajery mają swoją cenę, która wynosi 5949 zł, ale 
w zamian otrzymujemy znacznie więcej niż u konkurentów z podobnej 
półki cenowej.

Materiał powstał przy współpracy z Samsung

TEMAT NUMERU 64



10x Ten krzyżak bujał się na swojej pajęczynie na wietrze, a autofocus   
nie dość, że za nim nadążył, to jeszcze zrobił ostre zdjęcie.

20x Przy 20x zoomie już widać gorszą jakość, ale też wystawiamy się na gorsze koszmary – nadal widać zaskaku-
jąco wiele detali na ciele pająka, który – przypominam – bujał się na wietrze, na swojej pajęczynie.
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Naturalny bokeh obiektywu dzięki dużej matrycy.
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Świetna bateria i niezawodność to absolutna podstawa, jeśli mówimy 
o smartfonach biznesowych, a im bliżej smartfonowi do możliwości 
komputera, tym praca na nim jest łatwiejsza. Samsung Galaxy Note20 
Ultra 5G w asyście nowego smartwatcha Galaxy Watch3 i słuchawek 
Galaxy Buds Live jest sprzętem, który do zastosowań biznesowych nie 
ma sobie równych. 

Galaxy Note20 Ultra 5G 
– telefon klasy biznesPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Galaxy Note20 Ultra 5G – telefon klasy biznes  |  Paweł Hać
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Wzornictwo smartfonów stało się bardzo 
schematyczne i powtarzalne, dostępne na 
rynku urządzenia niewiele różnią się od sie-
bie w kwestii konstrukcji. Tymczasem Galaxy 
Note20 Ultra 5G, pomimo swojego rozmiaru, 
jest jednocześnie jednym z najzgrabniej-
szych smartfonów, jakie ostatnio używałem. 
Okazały wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala 
jest delikatnie zakrzywiony na krawędziach, 
a jego ramki są tak wąskie, że kompletnie nie 
zwracają uwagi. Jestem pod wrażeniem tego, 
jak zgrabnie wkomponowano w górną z nich 
głośnik do rozmów, równie dyskretne jest poje-
dyncze oczko kamery przedniej, umieszczone 
symetrycznie w ekranie. W czarnej wersji kolo-
rystycznej, jakiej używałem, telefon robi wraże-
nie monolitu, choć tył jest lekko lustrzany. Na 
tylnym panelu, również zaokrąglonym, mamy 
sporą wyspę z obiektywami oraz dyskretne 
logo producenta, skaner odcisku palca umiesz-
czono w ekranie, więc nie zajmuje przestrzeni 
na obudowie. Kształt smartfonu sprawia, że 
doskonale leży w dłoni, zauważyłem też, że 
szkło tylnego panelu jest trochę inne i mniej 
śliskie niż to z przodu, więc nawet bez etui 
telefon pewnie leży w dłoni (i to pomimo 208 
gramów wagi). Jakość materiałów to oczywiście 
najwyższa półka, podobnie jak ich spasowanie. 
Tyczy się to nie tylko smartfonu, ale i rysika 
S-Pen, wydającego satysfakcjonujące kliknięcie 
przy każdym wyjęciu i włożeniu go do gniazda.

Choć Galaxy Note20 Ultra 5G jest wszech-
stronnym sprzętem, to błyszczy szczególnie 
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w zastosowaniach biznesowych. Celowo nie używam tu określenia „biuro”, 
bo mamy komfort używania go dosłownie wszędzie. Pomaga w tym 
pojemna bateria (4500 mAh), wystarczająca w moim przypadku na dwa 
dni intensywnej lub nawet trzy dni spokojnej pracy. Oprócz ładowania 
bezprzewodowego mamy też szybkie ładowanie przewodowe, wykorzystu-
jące ładowarki o mocy nawet 45 W, co przekłada się na ładowanie niemal 
rozładowanego akumulatora do pełna w godzinę. Przydatnym dodatkiem 
jest szacowanie czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Do ładowa-
nia kompatybilnych akcesoriów i smartfonów, można wykorzystać funkcję 
Wireless PowerShare. Nie korzystałem z niej zbyt często, ale może nas 
uratować szczególnie w sytuacji, w której rozładowują się słuchawki. Na 
równi z czasem pracy na jednym ładowaniu ważna jest jakość rozmów. 
Ta nie pozostawia nic do życzenia, w tym również w trybie głośnomówią-
cym. Galaxy Note20 Ultra 5G wyposażony jest w hybrydowy port dual SIM, 

w którym zamiast drugiej karty SIM można umieścić kartę pamięci microSD. 
Niezależnie od tego, możemy też dodać eSIM (jednocześnie można jednak 
uruchomić tylko dwa plany, powiązane z fizycznymi kartami bądź z jedną 
kartą fizyczną i jedną elektroniczną). Podczas rozmów korzystałem też czę-
sto z Galaxy Buds Live, czyli nowych słuchawek Samsung. Pomimo kształtu 
fasolek, pasują do ucha naprawdę dobrze, a dzięki swojej konstrukcji świet-
nie nadają się do rozmów. To nie dokanałówki, które izolują od otoczenia, 
więc własny głos słyszymy całkiem naturalnie. ANC nada się do wyciszenia 
dźwięków biura podczas pracy. Słuchawki mają świetne, niewielkie etui 
ładujące, które może wydłużyć standardowy czas pracy równy 8 godzin 
o kolejne 20. Podczas rozmów działają oczywiście krócej, natomiast z powo-
dzeniem wystarczały mi nawet na bardzo intensywny dzień pracy.  Cał-
kiem przydatną funkcją jest ogłaszanie połączeń – gdy ktoś do nas dzwoni 
i mamy go w kontaktach, jego imię jest odczytywane.

W czarnej wersji kolorystycznej, jakiej używałem, telefon robi 

wrażenie monolitu.
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W Galaxy Note20 Ultra po dodaniu profilu 
firmowego powstaje wydzielona, chroniona 
strefa na oprogramowanie służbowe. Aplikacje 
takie jak pakiet Office są zdublowane, a wersja 
służbowa oznaczona jest ikoną kłódki. Ich dane 
są w odseparowanej przestrzeni chronionej 
przez Samsung Knox, ponadto informacje 
z kont prywatnych i służbowych nie są w żaden 
sposób połączone. Utworzony profil roboczy 
jest dodatkowo chroniony pinem, da się go też 
wyłączyć, by nie otrzymywać powiadomień ani 
nie mieć dostępu do zabezpieczonych aplikacji 
(nie są one oczywiście usuwane z urządzenia, 
a jedynie blokowane do czasu wpisania hasła). 
To świetny sposób pogodzenia prywatnego 
i służbowego użycia tego samego urządzenia 
– nie dość, że nosimy tylko jeden smartfon, to 
w każdej chwili możemy odciąć się od spraw 
zawodowych. Ponadto można skonfigurować 
dla niego indywidualnie powiadomienia oraz 
zabezpieczenia (w tym dodać inne odciski 
palca). Samsung zadbał o dobrą współpracę 
z pakietem Microsoft Office, i to nie tylko 
na smartfonie. W trybie DeX, który pozwala 
na używanie telefonu jak stacjonarnego PC, 
wybrane aplikacje pakietu, takie jak Outlook, 
mają skalowalny, dynamiczny interfejs, dosto-
sowany do używania na dużym ekranie. Tryb 
DeX nie jest nowością, pierwszy raz używa-
łem go jeszcze w Galaxy Note8, ale przez lata 
ewoluował i dojrzał.  Obecnie telefon można 
podpiąć bezpośrednio do monitora, nie jest 

TEMAT NUMERU 70



potrzebna żadna stacja dokująca. Podłączyłem go do monitora przez USB-
C, sparowałem mysz i klawiaturę przez Bluetooth, wszystko zajęło minutę. 
Telefon wykrył nawet podpiętą do monitora kartę sieciową i korzystał z tego 
połączenia zamiast z sieci Wi-Fi. Co więcej, prawidłowo wykrył też dodatkowe 
przyciski myszy. DeX otwiera bez najmniejszego problemu wszystkie aplika-
cje (a przynajmniej nie trafiłem żadnej, która by nie działała) a te, które nie 
zostały do niego dostosowane, wyświetlają się w tym samym układzie, co na 
smartfonie. Świetnie działa Office i aplikacje systemowe. Tryb DeX może być 
niezłym zamiennikiem pracy na klasycznym PC, zwłaszcza, że wrażenia z uży-
wania go są bardzo podobne, działa szybko, a dostępne oprogramowanie 
pozwala na komfortową pracę z mailem i prostymi dokumentami. Nowością 
jest możliwość uruchomienia trybu DeX bezprzewodowo na kompatybil-
nym ekranie – w przypadku telewizora Samsung z 2017 roku wystarczyło 
wybranie opcji bezprzewodowej na smartfonie i potwierdzenie połączenia 
na telewizorze, konfiguracja nie jest wymagana. Płynność działania jest dobra 
(i uzależniona od jakości sieci, w której działamy), opóźnienie jest oczywiście 

zauważalne, ale z powodzeniem można w ten spo-
sób prowadzić prezentację czy przeglądać doku-
menty. Samsung od zawsze dobrze radził sobie 
z kompatybilnością z akcesoriami zewnętrznymi. 
Dzięki temu, że Galaxy Note20 Ultra ma port USB-C, 
z łatwością podepniemy do niego zarówno dyski 
czy monitory, jak i adaptery. Nie znalazłem urządze-
nia, które działałoby nieprawidłowo.

Wspominałem, że Galaxy Note20 Ultra jest nie tyle 
sprzętem biurowym, co biznesowym. Moja praca 
często wymaga ode mnie podróży, w których tele-
fon staje się podstawowym narzędziem. Oprócz 
wygodnej obsługi maila i przeglądania dokumentów 

istotny dla mnie jest przede wszystkim aparat. Ten w Galaxy Note20 Ultra 
jest fenomenalny, i to nawet do technicznych zastosowań. Zastosowanie 
teleobiektywu z pięciokrotnym zoomem optycznym pozwala mi zrobić bar-
dziej szczegółowe zdjęcie z wizji lokalnej (z uwagi na to, że interesują mnie 
głównie sufity obiektów przemysłowych, przybliżenie jest często niezbędne). 
Zoom hybrydowy również się przydaje, jeśli chcę szybko zrobić zbliżenie na 
detal i nie zajmować się zaznaczeniem go. Szczegółowość zdjęć jest całkiem 

Samsung Knox: Po dodaniu 

profilu firmowego powstaje 

wydzielona, chroniona 

strefa na oprogramowanie 

służbowe.
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wysoka nawet w najwyższym powiększeniu (aczkolwiek dopiero po wciśnię-
ciu spustu migawki pokazuje się „przeliczone”, uzupełnione detalami zdjęcie). 
Szerokokątny obiektyw również ma u mnie zastosowanie, zwłaszcza że nie 
zniekształca mocno obrazu. Tryb fotografowania w rozdzielczości 108 MP 
przydaje się natomiast do skanowania dokumentów, zwłaszcza rysunków 
technicznych. Podoba mi się, jak Galaxy Note20 Ultra radzi sobie ze światłem, 
a konkretniej z jego brakiem. Dzięki wysokiej mocy obliczeniowej połączonej 
z laserowym autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu zdjęcia przy słabym 
oświetleniu wychodzą nie dość, że ostre, to mają też dobrze odwzorowane 
kolory. Nawet te robione z ręki nie wyglądają na ruszone, poziom zaszumienia 
również jest bardzo niski.

Od kilku lat nieustannie noszę różne smartwatche. Wraz z Galaxy Note20 
Ultra zaprezentowano też nowy Galaxy Watch3, który jest udaną ewolu-
cją poprzednika, czyli Galaxy Watch. System operacyjny i jego interfejs 
się nie zmieniły – Tizen działa wydajnie, a nawigacja po menu za pomocą 
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Telefon jest dla mnie głównym narzę-
dziem do notowania. Nazwa Galaxy 
Note20 Ultra zobowiązuje - smartfon 
od pierwszego, zaprezentowanego 
w 2011 roku modelu, wyposażony jest 
w rysik. Ten w najnowszym modelu 
rozpoznaje 4096 poziomów siły naci-
sku, a z telefonem łączy się przez Blu-
etooth, co pozwala na szereg nowych 
zastosowań. To przede wszystkim gesty 
wykonywane w powietrzu z przytrzy-
maniem przycisku na obudowie S Pen. 
Można je przypisać indywidualnie do 
wybranych aplikacji, by na przykład 
przechodzić pomiędzy zdjęciami czy 
slajdami prezentacji, robić zrzuty ekranu 
czy przełączać tryb pracy aparatu 
(i oczywiście zrobić zdjęcie). Od razu po 
wyjęciu z obudowy może wyświetlać 
się menu ze skrótami funkcji, takich 
jak notatka bezpośrednio na zrzucie 
ekranu, w kalendarzu czy w aplikacji 
Notatki Samsung. Bardzo przydaje 
się zwłaszcza zaznaczenie fragmentu 
ekranu, który następnie jest przypinany 
na wierzchu. Czasem korzystałem też 
z tłumacza, działającego na tej samej 
zasadzie: nakierowywałem rysik na 
słowo, by po chwili pojawiło się tłu-
maczenie. Funkcja działa nie tylko na 
tekście, ale też na zdjęciach tekstu, i to 
niekoniecznie wyraźnie sfotografowa-
nego. Moją ulubioną aplikacją w tym 
smartfonie są Notatki Samsung. Pozwala 
szybko tworzyć bardzo czytelne notatki, 
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fizycznego, obrotowego bezela nie tylko 
jest szybka, ale i satysfakcjonująca. 
Galaxy Watch3 jest zauważalnie mniej-
szy, a przede wszystkim lżejszy i bar-
dziej płaski od poprzedniego modelu, 
choć zmianie uległ przede wszystkim 
rozmiar koperty, ekran ma 1,4” w więk-
szym modelu (45 mm) i 1,2” w mniej-
szym (41 mm). Wzornictwo stało się 
dużo bardziej stonowane niż w Galaxy 
Watch, teraz bezel jest w kolorze obu-
dowy, dodatkowo zegarek oferowany 
jest z eleganckim, skórzanym paskiem, 
również dopasowanym kolorem do 
całości. Zachowanie standardowego, 
teleskopowego mocowania paska umoż-
liwia wymianę go na inny i nic nie stoi na 
przeszkodzie, by w weekend zmienić go 
na coś mniej formalnego. Galaxy Watch3, 
podobnie jak inne akcesoria, może być 
ładowany bezprzewodowo nie tylko za 
pomocą dołączonej ładowarki, ale też 
po umieszczeniu na pleckach kompaty-
bilnego smartfonu (np. Galaxy Note20 
Ultra), przez Wireless PowerShare. Na co 
dzień smartwatch służy mi za centrum 
powiadomień, bo wygodniej zerknąć na 
nadgarstek niż wyciągać telefon z kie-
szeni. Sprawdzam też na nim spotkania 
i przypomnienia – obie te aplikacje 
mają bardzo wygodne widżety. Ponadto 
Galaxy Watch3 pilnuje mojej aktywności 
(a raczej jej braku) i w momencie, gdy 
zbyt długo siedzę przy biurku, proponuje 
krótką serię rozciągania.
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a także wygodnie notować na dodawanych do niej zdjęciach. Choć preferuję 
korzystanie z klawiatury ekranowej, to mając rysik w dłoni, wolę dopisać coś 
odręcznie. Byłem bardzo zaskoczony, gdy aplikacja prawidłowo skonwer-
towała moje bazgroły na tekst. Oprócz tego mamy wyodrębniony edytor 
rysunków, możliwy jest też import załączników i tworzenie notatek głoso-
wych bezpośrednio w aplikacji. Wszystkie dane są synchronizowane z chmurą 
Samsung i dostępne od razu na innych urządzeniach. Do notowania wykorzy-
stywałem też OneNote, który różni się trochę funkcjami i jest rozbudowany 
pod względem zróżnicowania tworzonych treści. To powszechnie stosowana 
aplikacja, kompatybilna z ekosystemem Microsoft i dostępna właściwie na 
każdej platformie. W OneNote obsługa rysika również jest świetna – działa 
automatycznie po wyjęciu z telefonu, ponadto oferowany zestaw narzędzi 
pozwala wygodnie notować, rysować i zakreślać tekst. S Pen obsługuje ją 
w pełni, z uwzględnieniem rozpoznawania siły nacisku oraz wykorzystaniem 
przycisku rysika.

Samsung Galaxy Note20 Ultra to obecnie najmocniejszy smartfon w port-
folio tego producenta. Cechy takie jak rysik S Pen, DeX czy ogromny 
wyświetlacz czynią go wyjątkowym, a w rękach osób, które potrafią wyko-
rzystać te funkcje, będzie świetnym narzędziem. Trudno znaleźć równie 
wszechstronny smartfon do zastosowań biznesowych, z tak dobrze prze-
myślanym oprogramowaniem do wydzielenia i zabezpieczenia przestrzeni 
służbowej. A przy tym jest po prostu elegancki i tak dobrze wykonany, że 
aż szkoda chować go do kieszeni.

Materiał powstał przy współpracy z  Samsung
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Największą zasługą smartwatchy jest to, że na nadgarstki mnóstwa 
ludzi trafiły nagle urządzenia, które przypominają i motywują do 
aktywności. Samsung od kilku lat mocno rozwinął swoje urządzenia 
właśnie w tym kierunku. Nowy Galaxy Watch3 czerpie to, co najlepsze 
od swoich poprzedników i dokłada do tego kilka nowości oraz 
bardziej eleganckie wzornictwo. A, są jeszcze Galaxy Buds Live, które 
z poprzednikami łączy głównie nazwa.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Galaxy Buds Live & Galaxy Watch3 – trenuj lepiej  |  Paweł Hać

Galaxy Buds Live & Galaxy 
Watch3 – trenuj lepiej
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Wraz z Galaxy Note20 Ultra Samsung zapre-
zentował dwa zupełnie odmienne produkty. 
Galaxy Watch3 to solidna ewolucja poprzed-
niego modelu, wygładzona tak, by jej wygląd 
był bardziej uniwersalny. Zachowuje jednak 
wszystkie funkcje znane z serii Galaxy Watch, 
a nawet Gear, oferując przy okazji bardziej roz-
budowane możliwości analizowania zdrowia. 
W przypadku Galaxy Buds Live jest zupełnie 
inaczej, bo nie są to bezpośredni następcy 
Galaxy Buds+, a zupełnie nowy produkt 
o odważnym i przyciągającym wzrok wzor-
nictwie, determinującym też jego brzmienie 
i zastosowania. Oba te urządzenia są bardzo 
uniwersalne, z powodzeniem mogą towa-
rzyszyć każdemu przez cały dzień, zwłaszcza 
Galaxy Buds sprawdzą się w codziennym miej-
skim zgiełku, jednak duży nacisk położono 
w nich na funkcje sportowe. Podoba mi się 
takie podejście do tworzenia elektroniki – na 
co dzień wolę ograniczać liczbę urządzeń, a nie 
zaopatrywać się w kilka wariantów sprzętu, 
dedykowanego tylko konkretnemu celowi. 
Ponadto nie muszę zastanawiać się, czy mam 
przy sobie odpowiedni sprzęt, gdy będąc pod-
czas weekendu poza domem, zechcę pobiegać.

Konsekwencja, z jaką Samsung trzyma się 
kształtu klasycznych zegarków, jest godna 
podziwu. Po raz kolejny mamy więc okrągły 
ekran, który w zależności od rozmiaru koperty 
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ma 1,4 lub 1,2 cala przekątnej. Testowałem 
większą wersję zegarka z kopertą o średnicy 
45 mm i uważam go za doskonały rozmiar dla 
siebie, pomimo tego, że mam dość szczupłe 
nadgarstki. Galaxy Watch3 jest zauważalnie 
lżejszy od poprzedniego modelu, co ma duże 
znaczenie podczas treningu, gdy każdy dodat-
kowy gram na nadgarstku zwyczajnie czuć. Do 
obsługi służy obrotowy bezel oraz dwa przyci-
ski na prawej krawędzi. Przydają się zwłaszcza 
podczas treningów, gdy jesteśmy w ruchu, 
a obsługa zegarka za pomocą dotyku jest 
utrudniona. Do testu dostałem go w wersji 
ze skórzanym paskiem, ale Samsung oferuje 
też dopasowany pasek gumowy (można też 
zamocować taki z klasycznym, teleskopowym 
mocowaniem). Zupełnym przeciwieństwem 
klasyki są natomiast Galaxy Buds Live. Nigdy 
wcześniej nie używałem słuchawek w kształ-
cie fasoli, nie sądziłem też, że mogą być aż tak 
wygodne. Są całkowicie bezprzewodowe, a na 
jednym ładowaniu wytrzymują około 8 godzin 
(nie licząc doładowywania z etui, które daje 
dodatkowe 20 godzin). Wyglądają na duże, 
choć wcale takie nie są, ich kształt dobrze 
dopasowano do małżowiny ucha. Do zapew-
nienia stabilizacji służą gumowe, poprzeczne 
nakładki, mocowane przy pinach ładowania. 
Galaxy Buds Live nie mają żadnych fizycznych 
przycisków, rozpoznają za to dotyk. Mają też 
wbudowane mikrofony do ANC oraz rozmów. 
Po wewnętrznej stronie każdej z nich znalazł 
się natomiast głośnik oraz czujnik zbliżeniowy, 
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odpowiadający za wstrzymanie odtwarzania po wyjęciu ich z uszu. Samsung 
zrobił wszystko, by Galaxy Buds Live przyciągały wzrok – to zasługa nie tylko 
unikalnego kształtu, ale oryginalnej kolorystyki samych słuchawek i etui 
ładującego. 

Wszystkie pomiary aktywności i dane treningów zbierane są w Samsung 
Health. Aplikacja może służyć zarówno do przeglądania i analizowania 
naszych wyników, ale ma też funkcję pomiaru treningu bezpośrednio 
z poziomu telefonu. Osobiście preferuję jednak dedykowane urządzenie 
– smartwatch na nadgarstku daje wygodniejszy podgląd aktualnych parame-
trów. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by programy treningowe dostępne 
w Samsung Health uruchomić na Galaxy Watch3. Nowy zegarek ma oczywi-
ście wbudowany GPS, który jest bardzo dokładny. Bardzo szybko łapie sygnał 
nawet wtedy, gdy nie ma połączenia ze smartfonem. Ponadto jakość śladu 
jest bardzo wysoka – podczas ponad dwugodzinnego treningu na rowerze nie 
zgubił się ani razu, pomimo tego, że sporą część trasy pokonywałem pomię-

dzy wysokimi budynkami. Pomiar tętna również wypada wiarygodnie, choć 
należy pamiętać o ciasnym zapięciu paska. Dekielek musi dobrze przylegać 
do skóry, aby tętno było dobrze rejestrowane. Na co dzień takie zapięcie 
paska nie jest konieczne, bo zegarek może wykonywać pomiary w krótkich, 
10-minutowych interwałach lub nawet częściej i jeśli jeden nie zostanie zare-
jestrowany, niewiele tracimy. Choć automatyczne wykrywanie aktywności 
było dostępne wcześniej, to mam wrażenie, że działa zdecydowanie lepiej 
– zegarek wykrył prawidłowo każdą z nich, niezależnie od tego, czy szedłem, 
biegłem czy jechałem rowerem.

Galaxy Watch3 może rejestrować kilkadziesiąt rodzajów aktywności, od 
biegania, pływania i jazdy na rowerze, po wykroki, wyciskanie na ławce czy 
brzuszki. Każdy z nich może mieć indywidualnie skonfigurowane pola danych 
oraz zachowanie zegarka, wliczając w to pomiar tętna oraz podtrzymanie 

Konsekwencja, z jaką Samsung trzyma się kształtu klasycznych 

zegarków, jest godna podziwu.
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stale włączonego ekranu zegarka. Każdy z dwóch konfigurowalnych ekranów 
ma od 3 do 6 pól danych, dodatkowo wyświetlany jest ekran podsumowa-
nia, strefy tętna i opcjonalne sterowanie muzyką. Z poziomu aplikacji na 
zegarku można też uruchomić konkretny trening z aktualnie realizowanego 
programu wybranego w Samsung Health. To teoretycznie prosta funkcja, 
ale w praktyce doskonale motywuje, zdejmując z użytkownika koniecz-
ność pilnowania tego, jaki plan treningu ma danego dnia. Oprócz aplikacji 
Samsung na Galaxy Watch3 działają też oczywiście programy innych firm. 
Samsung Health jest jedną z tych aplikacji, która prawidłowo eksportuje tre-
ningi, uwzględniając automatyczną pauzę. Ponadto bezpośrednio z poziomu 
smartfonu można wyeksportować trening do pliku GPX i przesłać go do 
dowolnego serwisu lub udostępnić komuś. W żadnej aplikacji, z której korzy-
stam, nie jest to tak wygodne, jak tu. Samsung dołożył do Galaxy Watch3 
kilka istotnych funkcji pomiarowych. Przede wszystkim ma ciągły pomiar 
tętna, co jest szczególnie korzystne dla osób z problemami z układem krąże-
nia. Dzięki mocnej baterii, możliwy jest też monitoring snu, wraz z wyszcze-
gólnieniem faz i prostą analizą, dostępną w Samsung Health. Bateria Galaxy 
Watch3 dobrze znosi też treningi z GPS – aktywność trwająca 3 godziny 
zużyła około 30% ładunku akumulatora (nie miałem jednak stale włączo-
nego ekranu). Zegarek może też zmierzyć poziom wysycenia krwi tlenem, 
czyli SPO2. To również przyda się zarówno sportowcom, jak i na co dzień.

TEMAT NUMERU 80



Muzyka i podcasty są nieodłączną częścią 
moich treningów i codziennego przemieszcza-
nia się. Na Galaxy Watch3 można wrzucić wła-
sne pliki z muzyką bądź zapisać do odsłuchu 
offline muzykę ze streamingu. Zegarek ma 
8 GB pamięci, a do dyspozycji użytkownika 
jest prawie 7 GB. Jednym z wygodniejszych 
rozwiązań na trening jest powiązanie słucha-
wek bezpośrednio z Galaxy Watch3, jeśli nie 
chcemy zabierać ze sobą telefonu. Galaxy 
Buds Live towarzyszyły mi codziennie w pracy 
i po niej, podczas spacerów i jazdy rowerem. 
Do aktywności na świeżym powietrzu prefe-
ruję słuchawki, które nie odcinają mnie cał-
kowicie od dźwięków otoczenia – w mieście 
jest to niebezpieczne z uwagi na ruch uliczny, 
a poza nim i tak hałas mi nie przeszkadza. 
Przy okazji ważny jest też komfort i to, jak 
leżą w uszach. Galaxy Buds Live trzymają się 
w nich zaskakująco dobrze, początkowo raz 
po raz je poprawiałem, bo ich praktycznie nie 
czuć. Okazało się to jednak zbędne – kształt 
fasolki jest bardzo anatomiczny i przemyślany 
(choć, jak to zwykle w słuchawkach dousz-
nych, sugeruję zmierzenie ich przed zaku-
pem, bo każde ucho jest inne). Nie przylegają 
idealnie do skóry, a jednocześnie nie izolują 
całkowicie od otoczenia, mimo tego wyposa-
żono je w ANC, które poprawia dźwięk, ale nie 
niweluje całkowicie hałasu z zewnątrz. Słu-
chawki mają kilka ustawień korekcji dźwięku, 
najbardziej do gustu przypadł mi korektor 
„dynamiczny”, podbijający i tak wyraźny dół. 
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Jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie, mamy tu i dobrą separację, 
i wyczuwalną przestrzeń. Ponadto zarówno średnie, jak i wysokie tony są 
szczegółowe, kłując w uszy dopiero blisko maksymalnego poziomu głośno-
ści. Panele dotykowe służące do sterowania można skonfigurować tak, by 
wywoływały jedną z wybranych akcji, w tym włączały muzykę, zmieniały 
głośność czy kontrolowały odtwarzanie.

Niezawodny sprzęt treningowy, którym niewątpliwie jest smartwatch, 
jest dla mnie równie ważny co buty do biegania czy rower. Na Galaxy 
Watch3 można polegać, nie dość, że ma duże możliwości i świetny inter-
fejs, to działa bardzo przewidywalnie, robiąc dokładnie to, czego od niego 
oczekuję. W parze z Galaxy Buds Live stanowi zestaw, który dobrze uzu-
pełnia trening. Nowe słuchawki Samsung wyróżniają się wyglądem, ale 
również dużą wagę przyłożono do komfortu noszenia i jakości dźwięku. 
Żadne z tych urządzeń nie zostało stworzone wyłącznie do sportu, ale oba 
z powodzeniem odnajdą się w tych realiach. 

Materiał powstał przy współpracy z Samsung.
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Galaxy Note20 Ultra ma ten dodatkowy element układanki, którego nie 
ma konkurencja – rysik. Ale nie taki rysik, jak „za dawnych lat”, który to był 
wymagany do naciśnięcia gigantycznego przycisku na ekranie, ale też do 
bardziej twórczych prac lub po prostu do robienia odręcznych notatek. 
W celu zrecenzowania go okiem zawodowca, usiadłem z Pawłem Jońcą 
– ilustratorem i specjalistą w tym zakresie – aby opowiedział trochę 
o swoich doświadczeniach z topowym modelem Galaxy Note.

S-pen oczami 
Pawła JońcyWOJTEK PIETRUSIEWICZ

S-pen oczami Pawła Jońcy  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Paweł był przede wszystkim pod wrażeniem jakości wykonania i funkcji, 
które oferuje. Trzymając smartfon w dłoni, obracając go powoli, mruknął 
pod nosem, ledwo słyszalnie: „Nowoczesny kawałek sprzętu…”. Po paru 
dniach zapoznawania się z Galaxy Note20 Ultra, w pierwszej kolejności 
skomentował aparat (Paweł jest też amatorem fotografii) i największe 
wrażenie na nim zrobił tryb nocny oraz zasięg obiektywów. Uważa, że 
nawet jeśli skorzystamy z 20-krotnego zoomu, to śmiało można te zdję-
cia wrzucać na Instagram i w podobne miejsca. Uważa jednak, podobnie 
jak ja, że ekran należy przestawić w tryb „naturalny”, aby zdjęcia wyświe-
tlane na nim lepiej odzwierciedlały rzeczywistość w kwestii barw.

Paweł, w trybie ilustratora, miał już więcej do powiedzenia. 
Zauważył jednak, że jest to idealne narzędzie w sytuacji, 
w której „chce się zapisać rzeczy, których nie da się ująć sło-
wami” – że jest świetnym notatnikiem oraz szkicownikiem 
i podejrzewa, że architekci doceniliby możliwość zrobienia 
szybkiego planu pomieszczenia bez obciążania się elektro-
niką większego kalibru. Jako osoba korzystająca na co dzień 
z grubszych narzędzi, podkreślił, że jeśli ktoś nie jest przy-
zwyczajony do cienkich ołówków do rysowania, a takim jest 
S Pen, to proces będzie wymagał dostosowania ręki i chwytu 
do nowych wymiarów. Bardzo mu się natomiast spodobało, 
że samo wyjęcie rysika od razu wyświetla na ekranie opcje, 
które umożliwiają szybszy dostęp do zadań, które można za 
jego pomocą wykonać. Wyraźnie też przypadły mu do gustu 
mechaniczne wrażenia towarzyszące wyjmowaniu rysika 
– ten klik, samo jego chwycenie oraz towarzyszącemu jego 
wysuwaniu dźwięki.

Na koniec zapytałem o jeden z najważniejszych aspektów korzystania 
z rysika i rysowania (lub pisania) nim po ekranie – o lag towarzyszący 
tej operacji. Paweł w tej kwestii nie ma wątpliwości – opóźnienie  (9ms 
w najnowszym Galaxy Note20 Ultra) jest pomijalne i nie zwracał na nie 
zupełnie uwagi, aż do czasu, gdy o nie zapytałem. Pamiętając jego kry-
tykę innych produktów w tym zakresie, potraktowałbym to osobiście 
jako najwyższą możliwą pochwałę.

Materiał powstał przy współpracy z  Samsung

Samo wyjęcie 

rysika od razu 

wyświetla na 

ekranie opcje, 

które umożliwiają 

szybszy dostęp 

do zadań, które 

można za jego 

pomocą wykonać. 
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Do oferty Denona wkroczył RCDN-11, następca udanego modelu 10. 
Nowa wersja to kilka kosmetycznych zmian oraz przede wszystkim 
dodanie tunera radiowego DAB+/DAB. To czyni tego mikrusa 
wszechstronnym urządzeniem audio, które chętnie widziałbym także 
u siebie w salonie.

Denon  CEOL N11 
Najbardziej uniwersalne miniurządzenie audio

Denon  CEOL N11 Najbardziej uniwersalne miniurządzenie audio  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Denon RCDN–11 – lub też po pro-
stu CEOL N11 DAB – jest oferowany 
jako sam amplituner stereo lub też 
w zestawach z głośnikami. Może być 
to więc miniwieża lub też sprzęt, który 
podepniemy pod nasze ulubione gło-
śniki. Moc 2 × 65 W daje dość spore 
możliwości, jeśli chodzi o dobór gło-
śników do tego wzmacniacza. Możemy 
też podpiąć subwoofer.

Sam sprzęt jednak pozwala na dużo 
pod względem tego, co możemy 
odtworzyć. Jest tu wejście analogowe 
audio, więc możemy podpiąć gramo-
fon. Dwa wejścia optyczne umożliwią 
nam na klasyczne podpięcie telewi-
zora, a także jakiegoś dodatkowego 
sprzętu, typu odtwarzacz Blu-ray, i to 
sprawia, że sprzęt zastąpi nam sound-
bar. Jest też wyjście radiowe obsługu-
jące teraz zarówno częstotliwości FM, 
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jak i cyfrowe radio DAB+. Możemy skorzystać z portu Ethernet lub po pro-
stu połączyć się z siecią za pomocą Wi-Fi. Na froncie znajdziemy jeszcze 
odtwarzacz CD i port USB. 

Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić dzięki połączeniu z internetem, to 
wybór jest bardzo bogaty. Zaczynając od podpięcia się pod domowy 
serwer NAS, przez radio internetowe TuneIn (jest tam już Radio Nowy 
Świat). Urządzenie współpracuje ze Spotify Connect, Tidalem, Deezerem 
oraz Amazon Prime Music czy niedostępną u nas Pandorą. Nie zabrakło 
oczywiście AirPlay 2 oraz łączności Bluetooth. Sprzęt można zintegrować 
z asystentami głosowymi Google i Amazon Alexa. Do tego wszystkiego 
dochodzi jeszcze integracja z system multiroom HEOS.

To prawdziwy kombajn, jakich obecnie niewiele na rynku sprzętów 
audio. W dodatku w szalenie zgrabnej, świetnie wykonanej obudowie 
i rozsądnej cenie 2499 PLN. Możliwości technologiczne są połączone 
z możliwościami dźwiękowymi. Jest to w końcu potężny wzmacniacz 
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klasy D, pozwalający uzyskać naprawdę fajne brzmienie, zarówno z prze-
znaczonych do niego głośników Denon S.C.-N10, jak i innych.

CEOL N11 można obsługiwać z aplikacji, ale też przycisków na górnej 
części obudowy lub pilota. Ułatwieniem jest spory wyświetlacz OLED 
(monochromatyczny), wyświetlający wszelkie niezbędne informacje.

W czasach zaniku odtwarzaczy CD taki sprzęt jak Denon CEOL N11 
jest strzałem w dziesiątkę. Łączy on wszystkie możliwości odsłuchu 
muzyki w domowym zaciszu. Możemy sięgnąć po naszą kolekcję płyt, 
po winyle, posłuchać radia tradycyjnego, cyfrowego lub tego inter-
netowego. Możemy odpalić też Apple Music przez AirPlay 2. Jest tu 
naprawdę wszystko. W dodatku sprzęt można połączyć z telewizorem. 
Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby dla większości był to główny sprzęt 
muzyczny w domowym zaciszu. To prawdziwa perełka w świecie sprzę-
tów grających.
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Niewiele głośników przenośnych może konkurować z tymi 
stacjonarnymi, domowymi. Mobilność wymusza bardziej 
kompaktowe wymiary i mniejszą wagę, a te rzadko idą w parze 
z wyróżniającym się dźwiękiem. Vifa poszła na kompromis, 
projektując model Helsinki, umieszczając go pod względem 
brzmienia i masy pomiędzy wspomnianymi dwoma kategoriami 
urządzeń.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Vifa Helsinki – bomba walizkowa  |  Paweł Hać

Vifa Helsinki 
– bomba walizkowa
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Skandynawskie wzornictwo kojarzy się z surowością i wykorzystaniem 
wysokiej jakości materiałów. Pomimo tego, że Helsinki to jeden z pod-
stawowych modeli w ofercie Vifa, wykonano go z tak dużą starannością, 
jak droższe modele. Obudowa ma solidną ramę z matowego alumi-
nium, boki pokryto wełnianymi osłonami, a rączkę wykonano z grubej 
i całkiem elastycznej skóry. Spasowanie jest perfekcyjne, podobnie jak 
działanie przycisków. Są tylko trzy, w tym jeden na boku, otoczony świe-
cącym pierścieniem sygnalizującym stan pracy. Pozostałe znajdują się 
na jednej z osłon, w rogu, i służą do regulacji głośności. Po przeciwległej 
stronie mamy gniazdo ładowania, diodę i port minijack. Ładowarka jest 
specjalna, a szkoda, bo w razie uszkodzenia trudniej ją zastąpić (zdecy-
dowanie wolałbym, by głośnik miał port USB-C). W komplecie dostajemy 
też kabel minijack oraz etui do transportu. Opcjonalnie do głośnika 
można dokupić dłuższy skórzany pasek, by nosić go na ramieniu. Hel-
sinki to niewielki, ale ciężki głośnik. Przy wymiarach 15 × 21 × 7 cm 
waży 1,4 kg, co czuć w ręku, choć nie stworzono go z myślą o ciągłym 
noszeniu. Brak odporności na wodę i pokrycie go łatwo brudzącym się 
materiałem sprawia, że jego miejscem jest dom bądź taras. Niewątpliwą 
zaletą tego urządzenia jest jego wygląd – chciałbym, by więcej pro-
ducentów było skłonnych do eksperymentowania z użyciem różnych 
materiałów i zestawień kolorystycznych. Do wyboru jest pięć wariantów, 
sam nie potrafię wskazać, który najbardziej się mi podoba.
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Korzystanie z Helsinek kojarzy mi się z urlopem z dala od cywilizacji. 
W dobie sprzętów audio oferujących mnóstwo funkcji Helsinki wydają się 
wręcz spartańsko proste. Mają trzy przyciski, w tym aż dwa do regulacji 
głośności. Ten trzeci służy za włącznik, pozwala też wybrać źródło dźwięku 
(Bluetooth lub przewodowe). Parowanie jest banalne, wybieramy urządze-
nie z listy bądź zbliżamy telefon do przycisków, by połączyć go przez NFC. 
Alternatywnym źródłem audio może być odtwarzacz podłączony przez 
minijack. I to wszystko – żadnych aplikacji, trybów podbicia basu, dźwięku 
przestrzennego czy innych tego typu dodatków. Obsługa sprowadza się do 

włączenia głośnika, ewentualnie przełączenia mię-
dzy źródłami. Poziom głośności jest tożsamy z tym 
na urządzeniu źródłowym, więc nie trzeba nawet 
używać przycisków na obudowie. Bateria jest nie-
zła, wytrzymywała mi średnio od 6 do 7 godzin (ze 
źródłem Bluetooth), producent deklaruje nawet 8, 
ale jest to prawdopodobnie możliwe przy cichszym 
odsłuchu. Ładowanie nie jest za szybkie – trwa około 
3,5 godziny przy rozładowanym akumulatorze.

Pomimo niepozornej obudowy, Helsinki kryją 
wewnątrz parę pełnozakresowych głośników o śred-
nicach 50 mm oraz parę wooferów o średnicach 
60 mm, zamontowanych tyłem względem siebie 
i opatrzonych pasywnymi radiatorami. Ponadto 
Vifa chwali się zastosowaniem DSP, mającego na 
celu poprawianie jakości brzmienia urządzenia. 

Helsinki obsługują kodek aptX, niestety producent nie podaje, czy mają 
też wsparcie AAC. Urządzeniem źródłowym był smartfon z Androidem, 
obsługujący aptX (w iOS ten kodek nie jest wspierany). Głośnik jest głośny 
nieproporcjonalnie do własnych rozmiarów. Na co dzień nie ustawiałem 
go głośniej niż na około 20–30% maksymalnego poziomu, a słuchałem go 
z odległości około 3 m w sporym salonie. Do nagłośnienia spotkania ze 
znajomymi czy do stosowania na zewnątrz, na większej przestrzeni, ma 
naprawdę dużą rezerwę. Helsinki grają dość wąsko, w niektórych utworach 
czuć wręcz skoncentrowane na środku brzmienie. Wysokie tony są wzo-
rowe mniej więcej do połowy skali głośności, powyżej robią się coraz bar-
dziej dominujące i kłujące. Poniżej tej wartości są jednak świetne – dobrze 

Niewątpliwą zaletą tego 

urządzenia jest jego 

wygląd – chciałbym, by 

więcej producentów było 

skłonnych do eksperymen-

towania z użyciem różnych 

materiałów i zestawień 

kolorystycznych.
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je słychać, nie giną ani nie są za głośne. Środek ma dobrą szczegółowość, 
a najbardziej wybijają się w nim wokale. Brzmienie perkusji również bar-
dzo mi odpowiadało. W bardziej złożonych utworach z rozbudowanymi 
środkowymi partiami czuć małą separację, aczkolwiek problem występuje 
w utworach pokroju „BYOB” od System of a Dawn, a nie „Paradise City” 
od Guns N' Roses. Bas jest miękki i wyraźny, wybrzmiewa trochę krótko, 
ale uderza mocno. Głośnik brzmi dobrze szczególnie w elektronice, popie 
i dance, czyli tam, gdzie mamy częściej do czynienia z syntetycznym, czy-
stym brzmieniem niż z drażniącymi ucho instrumentami i wokalami. Wiele 
zależy też od masteringu, nowsze edycje starych albumów rockowych 
brzmią lepiej, bo brak w nich szumów i niedoskonałości oryginałów.

Mało który sprzęt pozwolił mi tak szybko skupić się na brzmieniu. Helsinki 
to bardzo prosty, pozbawiony jakichkolwiek dodatkowych funkcji głośnik 
przenośny, który sprawdzi się przede wszystkim w domu i na podwórzu. 
Projektanci wykonali niesamowitą pracę, godząc świetne brzmienie z kom-
paktowymi rozmiarami. Nie sposób wskazać równie mały głośnik przeno-
śny, który choćby zbliżał się brzmieniem do tego

Vifa Helsinki   

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

 Plusy:
• wysoka jakość dźwięku
• surowe wzornictwo
• dobra bateria

 Minusy:
• długi czas ładowania

Cena: 999 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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W dobie pracy zdalnej zdecydowanie łatwiej docenić tak proste 
urządzenia, jak wygodny fotel, przestronne biurko czy słuchawki. 
Z tych ostatnich korzystam ostatnio właściwie codziennie, zarówno 
po to, by odciąć się od dźwięków domu, jak i by nie przeszkadzać 
innym telekonferencjami. Choć Jabra ma w ofercie mnóstwo 
sprzętu przeznaczonego do pracy, to Elite 45h dają radę również 
w rozrywkowych zastosowaniach.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Jabra Elite 45h – dobrze doposażony średniak  |  Paweł Hać

Jabra Elite 45h 
– dobrze doposażony średniak
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Słuchawki nauszne nie należą do najbardziej popularnych. To kompromis 
pomiędzy mobilnością a jakością brzmienia, w żadnej z tych kategorii nie 
są jednak najlepsze. Ten typ słuchawek jest za to bardzo uniwersalny, bo 
pomimo niewielkich rozmiarów dostarcza dobrej jakości dźwięk, a do tego 
zazwyczaj wytrzymuje bardzo długo na baterii. Elite 45h wyglądają bardzo 
klasycznie, nie brak też drobnych, przyciągających wzrok detali. Nausz-
niki mają prostą, gładką obudowę – lewy nie ma żadnych dodatkowych 
elementów, natomiast na prawym znajdują się przyciski do sterowania 
odtwarzaniem, suwak włączania i parowania oraz port USB-C do ładowa-
nia (nie działa jednak jako wejście audio). Ponadto na prawej słuchawce 
znalazł się też podwójny mikrofon. Poduszki nauszników są ruchome 
w pionie, dzięki czemu lepiej dopasowują się do kształtu głowy. Pokryto 
je syntetyczną skórą i wypełniono miękką pianką. Jest jej niestety zbyt 
mało, mogłaby też być sztywniejsza, ugina się bowiem na tyle łatwo, że 
przyciskając palcem delikatnie, czuć twardą konstrukcję pod nią (ma to też 
wpływ na komfort noszenia). Pałąk jest plastikowy i bardzo elastyczny, od 
spodu ma na środku poduszkę pokrytą gumą, która zapobiega zsuwaniu 
się słuchawek z głowy (ale nie szarpie włosów). Pałąk połączono z nausz-
nikami za pomocą dwóch aluminiowych elementów, które się z niego 
wysuwają. Pomimo delikatnego wyglądu słuchawki robią wrażenie trwa-
łych, ponadto rozsuwają się bardzo szeroko, co ucieszy osoby o większych 
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głowach. W komplecie dostajemy do nich 
krótki kabel USB-C–USB-A do ładowania 
(w kolorze słuchawek) oraz neoprenowe etui, 
które zmieści złożone na płasko słuchawki. 
Elite 45h zajmują sporo miejsca po spakowa-
niu, bo nauszniki nie składają się do środka 
pałąka. Są za to płaskie, więc znalezienie na 
nie miejsca nie jest aż tak trudne.

W prostych i niezbyt drogich słuchawkach 
trudno oczekiwać zaawansowanych funkcji 
czy oprogramowania. Tymczasem aplikacja 
Jabra Sound+ jest jedną z najwygodniejszych, 
jakich używałem, daje też użytkownikowi 
całkiem sporo możliwości. Po uruchomie-
niu jej i sparowaniu słuchawek wykonujemy 
test słuchu, mający na celu dopasowanie ich 
brzmienia. Podajemy płeć i rok urodzenia, 
a następnie odsłuchujemy osobno prawym 
i lewym uchem dźwięki o różnych częstotli-
wościach, potwierdzając dotknięciem, gdy je 
usłyszymy. Kolejnym krokiem jest dostosowa-
nie korektora graficznego, działającego nie-
zależnie od urządzenia źródłowego. Na start 
mamy kilka presetów domyślnych, ponadto 
możemy utworzyć własny. W aplikacji 
dostępne są też podkłady dźwiękowe, poma-
gające się skupić lub zrelaksować. Jest ich 
raptem kilkanaście, ale trwają na tyle długo, 
że nie przeszkadzała mi ich liczba. Z apli-
kacji można też podejrzeć poziom baterii, 
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zaktualizować oprogramowanie, ustawić osobny korektor dla rozmów 
telefonicznych oraz stopień słyszenia samego siebie podczas rozmowy. 
Spotkałem się z tą funkcją dotąd głównie w słuchawkach z ANC, w Elite 
45h go nie ma, ale z uwagi na dość mocną izolację od otoczenia przez same 
nauszniki tu również się przydaje. Aplikacja pozwala też ustawić czas do 
automatycznego wyłączenia, sposób komunikowania o stanie słuchawek, 
a nawet dźwięk przycisków. Mam wrażenie, że Jabra postawiła sobie za cel 
możliwość skonfigurowania w tym modelu absolutnie wszystkiego i to im 
się zdecydowanie udało.

Nawet najlepiej brzmiące słuchawki nie sprawią, że będę ich używał na 
co dzień, jeśli w parze z dźwiękiem nie idzie wygoda. Tu również Elite 45h 
mają się czym pochwalić. Zazwyczaj paruję słuchawki ze smartfonem 
i z tabletem, to dwa urządzenia, z których najczęściej korzystam. Elite 
45h mają tryb multipoint, utrzymują więc połączenie z dwoma źródłami 
jednocześnie, ponadto automatycznie przełączają się między nimi, jeśli 
dane urządzenie zacznie wysyłać dźwięk. To zdecydowanie moja ulubiona 
funkcja, oszczędzająca mi wybierania ich z listy urządzeń nawet w sytuacji, 
w której chcę na nich wykonać tylko jeden krótki telefon. Wrażenie robi 
też czas pracy na baterii, który wynosi około 50 godzin. Nie słuchałem ich 
aż tak długo, ale jestem w stanie w to uwierzyć, akumulator rozładowuje 
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się bardzo wolno. Słuchawki mają też szybkie ładowanie, 15 minut pozwala 
im działać przez kolejne 10 godzin. Taki wynik robiłby wrażenie nawet 
w większych, nausznych konstrukcjach, co dopiero w niewielkich i lekkich 
słuchawkach. W Elite 45h postawiono nie tylko na muzykę, ale i na jakość 
rozmów. Potwierdza to nie tylko wspomniany wydzielony korektor czy 
funkcja pass-through, ale też użycie podwójnego mikrofonu, mającego za 
zadanie oczyszczać brzmienie naszego głosu z hałasu otoczenia. Nie było 
dla mnie zaskoczeniem, że ta funkcja również działa dobrze – mikrofony 
radzą sobie nawet z wiatrem i szumem ulicy. Owszem, słychać je w tle, 
ale nie na tyle, by rozmówca nas nie rozumiał. Konstrukcja Elite 45h jest 
charakterystyczna dla tej półki cenowej – nie znajdziemy tu paneli doty-
kowych, przyciski są wyłącznie fizyczne. To mi jednak odpowiada, dobrze 
przemyślane sterowanie dotykiem w słuchawkach to rzadkość. Nie ma też 
gniazda minijack, więc muzyki można słuchać wyłącznie bezprzewodowo. 
Niestety, budowa nauszna wiąże się z przeciętnym komfortem podczas 
długiego używania. Słuchawki nie dociskają co prawda mocno małżowin 
uszu (przez co nie trzymają się też aż tak dobrze głowy), ale poduszki 
nauszników są płaskie i słabo wentylowane, przez co już po godzinie 
wyraźnie grzeją. Są za to bardzo lekkie, co bezpośrednio przekłada się na 
dłuższy czas, jaki można z nimi spędzić bez zdejmowania.
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Mało kto wie, że Jabra zajmuje się dźwiękiem od ponad 150 lat. Począt-
kowo, jako Great Northern Telegraph Company, zajmowało się budową 
sieci telegraficznej, stopniowo wchodząc też w inne gałęzie tworzącego 
się rynku audio (odpowiada między innymi za telefon w rolls-roysie Johna 
Lennona). Doświadczenie firmy jest niepodważalne i, choć Elite 45h to 
model ze średniej półki, brzmienie wcale tego nie zdradza. W słuchaw-
kach wykorzystano membrany o średnicy 40 mm, co przekłada się na 
brzmienie. Pomimo zamkniętej konstrukcji Elite 45h wyróżniają się dobrą 
dynamiką, nie gubią skrajnie niskich ani wysokich dźwięków (możliwe, że 
pomaga im w tym również strojenie w aplikacji). Scena jest dość wąska, sły-
szalne są też problemy z odpowiednią separacją instrumentów, szczególnie 
w środkowych pasmach. Testowałem je na neutralnym ustawieniu korek-
tora, ale korzystałem też z presetu „Energize”, podbijającego bas i wysokie 
tony, a przyciszającego średnie pasma. W zależności od utworu uzyskiwa-
łem bardziej satysfakcjonujące brzmienie na jednym z tych dwóch usta-
wień. Tam, gdzie mamy do czynienia z wieloma instrumentami na środku, 
ustawienie „Energize” sprawdzało się lepiej, bo nie tyle zagłuszało basem 
braki, ile zmniejszało uczucie chaosu wynikającego z niewystarczającej 
separacji dźwięków. Na neutralnym korektorze najwyraźniejszy jest i tak 
bas – jest go sporo, brzmi całkiem miękko i nie dudni. Środek wypada róż-
nie, szczegółów jest całkiem dużo, choć przy dużej głośności gubi detale. 
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Wysokie tony również nie są najlepsze przy głośnym słuchaniu, ale już na 
średnim poziomie głośności charakteryzuje je bardzo dobra szczegóło-
wość. Są też słyszalne, producent nie zdecydował się ich wyciszyć (i bardzo 
dobrze, bo brzmią dobrze, a muzyka na nich zyskuje).

Zakładając na głowę Elite 45h, miałem wrażenie, jakbym wsiadał do Forda 
Focusa – solidnego przeciętniaka, który niczym się nie wyróżnia. Tymczasem 
okazał się dobrze doposażoną wersją ST, która oferuje całkiem sporo rzeczy 
charakterystycznych dla wyższych modeli. Jabra podeszła tak samo do pro-
jektowania Elite 45h. To słuchawki uniwersalne i dopracowane, z liczbą funk-
cji charakterystyczną dla wyższej półki. Wszystko, co oferują, działa naprawdę 
dobrze, ponadto wyróżnia je świetny czas pracy na baterii i multipoint. Tego 
nie spotyka się w wielu modelach, nawet tych znacząco droższych.

Jabra              
Elite 45h     

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

 Plusy:
• mnogość funkcji zarezerwowa-

nych dla wyższego segmentu
• aż 50 godzin pracy na jednym 

ładowaniu
• utrzymywanie połącze-

nia z dwoma urządzeniami 
jednocześnie

 Minusy:
• brak możliwości przewodowego 

podłączenia do źródła dźwięku
• słaba separacja instrumentów
• po dłuższym słuchaniu grzeją 
w uszy

Cena: 430 PLN
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Od czasu, gdy przesiadłem się z laptopa na pierwszego MacBooka, 
minęło przeszło 10 lat. W tamtych czasach urządzenia tej klasy nie 
były brane pod uwagę w kwestii gamingowej. Sporo się jednak od 
tego okresu zmieniło…

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

MSI Alpha 15 – gamingowy laptop dla średnio wymagających  |  Maciej Skrzypczak

MSI Alpha 15 
– gamingowy laptop dla średnio wymagających
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Scena pro-gamingu ma się dziś lepiej niż kiedykolwiek. Nawet obecna 
sytuacja na świecie tego nie zahamowała, a można by było pokusić się 
wręcz o odwrotne stwierdzenie. W czasie, gdy inne dyscypliny sportu 
miały przymusową przerwę, wiele osób zwróciło się w kierunku e-sportu. 
To wpłynęło zapewne, przynajmniej u niektórych, na wybór sprzętu do 
domu przeznaczony do grania. Przyznam się szczerze, że i mnie to dopa-
dło, bo w tamtym roku złożyłem sobie PC-ta, na którym w zdecydowanej 
mierze sobie „giercuję” (i coraz częściej w tej kwestii kłócę się z Synem 
– #SynuWybacz). Przy wyborze takiego sprzętu trzeba się niekiedy mocno 
nagłowić. Ale i tak w wielu przypadkach najważniejszym czynnikiem jest 
cena. Bo zestaw do grania można mieć za kilka, kilkanaście lub nawet kil-
kadziesiąt tysięcy.

Dzięki uprzejmości polskiego oddziału firmy MSI mogłem w ostatnim 
czasie potestować najnowszy laptop gamingowy z serii Alpha – dokład-
nie model Alpha 15 A3DD. W sklepie znajdziecie go w okolicach 4 000 zł. 
Co otrzymamy w tej cenie? Czterordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 
3750H, kartę graficzną AMD Radeon RX 5500M z 4GB pamięci GDDR6, 
8GB RAM oraz 512GB dysk SSD. Wszystko pod kontrolą Okienek w wersji 
10 Home. Za wyświetlanie odpowiedzialny jest 15,6-calowy monitor Full 
HD w technologii IPS z odświeżaniem 120 Hz.
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Jeśli chodzi o jego budowę, to pierwsze, co przykuło moją uwagę, to jego 
waga. Spodziewałem się ciężkiego „kloca”, a okazało się, że nie było tak 
źle. Alpha 15 waży 2,3 kilograma, więc tylko 300 g więcej niż najnowszy 
16-calowy MacBook. To zdecydowanie na plus, bo skoro ktoś decyduje się 
na zakup laptopa, to znaczy, że od czasu do czasu chciałby się z nim gdzieś 
poruszać, a mniejsza waga to lepszy komfort.

To, że MSI Alpha 15 ma przeznaczenie gamingowe, 
widać po jego „sportowej” sylwetce, utrzymanej 
w czarnej stylistyce z czerwonymi elementami. Naj-
bardziej podoba mi się tył, który przywodzi na myśl 
maskę samochodu z dwoma grillami po bokach. 
Podoba mi się też to, że wygląd nie jest przesadzony. 
Nie ma jakichś elementów, które miałyby tylko 
dobrze wyglądać, a w rzeczywistości by przeszka-
dzały. Tak samo jest zresztą z podświetleniem lap-
topa. To jest czerwone i na przykład w nocy nie razi 
tak w oczy, jak to bywa przy podświetleniu niebie-
skim czy zielonym. Również sama klawiatura jest pod-
świetlana na czerwono, dzięki czemu bez problemu 
można korzystać z komputera bez zewnętrznych 
źródeł światła. A skoro przy klawiaturze już jesteśmy, 
to bardzo przyjemnie mi się z niej korzystało. A piszę 
to jako osoba, która uważa MacBookową klawiaturę 

(tę starego typu) za najlepszą, z jakiej kiedykolwiek przyszło mi korzystać. 
Pod klawiaturą znajdziemy sporych rozmiarów gładzik. I o ile w normalnym 
korzystaniu sprawia się bez zarzutów, o tyle podczas gry, gdy chciałem spró-
bować go zamiast myszy, to zdarzało się, że nie łapał ruchów.

Monitor w Alpha 15 wyświetla żywe kolory, a dzięki 120 Hz odświeżania 
wszystko sprawia wrażenie, jakby działało płynniej. Wyświetlacz osadzony 
jest w cienkich ramkach… prócz dolnej, która jest jakby nienaturalnie 
gruba. Trochę szkoda, bo psuje to nieco wrażenie smukłości ekranu.

Ale dość już o zawartości czy wyglądzie. To, co przede wszystkim liczy 
się w produktach gamingowych, to jak sobie radzą w grach. Tutaj od razu 
zaznaczę, że nie ogrywam jakichś najnowszych tytułów, ale za to korzystam 

Jeśli chodzi o jego budowę, 

to pierwsze, co przykuło 

moją uwagę, to jego waga. 

Spodziewałem się ciężkiego 

„kloca”, a okazało się, że nie 

było tak źle. Alpha 15 waży 

2,3 kilograma, więc tylko 

300 g więcej niż najnowszy 

16-calowy MacBook. 
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ze stale rozwijanych, także pod względem technologii – Rocket League 
i ARK: Survival Evolved.

W przypadku pierwszej pozycji – Rocket League, MSI Alpha 15 nie miał żad-
nych problemów, żeby rozkręcić grafikę do ponad 160 klatek na sekundę 
i utrzymywać ten poziom. I to wszystko przy ustawieniach włączonych na 
maksa. Sama rozgrywka była niesamowicie płynna i przyjemna. Po prostu 
cud, miód i malina.

ARK to z kolei taki „killer sprzętów”. Niektórzy się śmieją, że jest to najgorzej 
zoptymalizowana gra. Że jak w menu osiągniesz 1000 klatek na sekundę, to 
w samej grze będziesz miał ich 100 × mniej… Poza tym to pożeracz miejsca 
na dysku, bo bez problemu potrafi zająć ponad 100 GB. Na szczęście dysk 
w laptopie od MSI jest dość obszerny, więc z tym kłopotu akurat nie było. 
Przestraszyłem się jednak po pierwszym uruchomieniu gry, gdy zaczęła się 
bardzo zacinać i to na średnich detalach. I kiedy już myślałem, że ARK sta-
nie się katem Alpha 15, to przypomniałem sobie o specjalnej aplikacji – MSI 
Dragon Center, której zadaniem jest odblokowanie zasobów sprzętowych 
pod kątem grania. Po jego uruchomieniu dało się odczuć sporą różnicę, 
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szczególnie jeśli chodzi o wzrost FPS-ów. Co prawda nie ruszałem już 
poziomu detali, ale raptem całość zaczęła śmigać w stabilnych 60 klatkach 
na sekundę. Dla porównania wspomniany przeze mnie mój PC daje radę 
„tylko” z 40 klatkami. A ma przecież niemobilny procesor i kartę graficzną.

Granie oczywiście powoduje, że laptop zaczyna pracować na większych obro-
tach, co tyczy się także wiatraków. Te, choć nie są ciche, to rozprowadzają 
ciepło tak, że nie zauważyłem nigdzie przegrzewania się komputera w trakcie 
grania. Wyloty powietrza umieszczone są z tyłu laptopa i po jego bokach. Te 
ostatnie są przesunięte do tylnej części. Na całe szczęście, bo szczerze niena-
widzę, gdy gorące powietrze owiewa mi dłonie spoczywające na laptopie…

Każdy laptop jest wyposażony w baterię. Tak jest oczywiście również 
w przypadku produktu od MSI. Nie spodziewajcie się jednak, że będzie-
cie mogli grać bez zasilania z gniazdka godzinami. Technologia ogniw 
niestety w tym temacie jeszcze nie nadgoniła i energia przy dużym 
obciążeniu ulatuje nam z laptopa bardzo szybko. Po około pół godzinie 
grania miałem już tylko jakieś pół baterii. W przypadku grania należy 
więc do kwestii baterii podchodzić raczej jak do swego rodzaju UPS-a, 
który na spokojnie pozwoli dokończyć rozgrywkę lub ją zapisać, nim 
dotrzemy do miejsca ze stałym źródłem zasilania. A pamiętacie, co pisa-
łem o wadze laptopa i moim zaskoczeniu? Myślę, że wzięło się ono po 
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części z tego, że pudło z całym zestawem nie było wcale aż takie lekkie. 
Okazuje się jednak, że winowajcą jest zasilacz – pokaźnych rozmiarów 
i wadze – chyba równej połowie samego laptopa.

Pozostaje jeszcze sprawa dźwięku. MSI chwali się, że wyposażyła Alphę 15 
w, 5 × większe głośniki niż u konkurencji i działają one dużo lepiej. Ogólnie 
wiadomo, że wbudowane głośniki nigdy nie będą dawać lepszych doznań 
niż słuchawki. Ale rzeczywiście trzeba przyznać, że występujące w laptopie 
od MSI grają głośno i dają nawet wrażenie przestrzenności.

Podsumowując, MSI Alpha 15 to bardzo ciekawy sprzęt. W stosunku do 
ceny oferuje całkiem niezłe osiągi. Oczywiście nie można się było po nim 
spodziewać nie wiadomo czego, bo po pierwsze – konstrukcja laptopa 
ma swoje ograniczenia, a gdybyśmy się chcieli ich pozbyć, to od razu 
urośnie nam cena i to w tempie astronomicznym. Dlatego podchodząc 
do testów, miałem to wszystko na uwadze. Wiadomo, że w laptopie 
wymienimy mniej podzespołów niż w zwykłym PC. Z drugiej jednak 
strony, nawet jak ktoś ma PC, to i tak często po jakimś czasie wymienia 
całą jednostkę na nową. A tutaj mamy dodatkowy czynnik mobilności 
– zdecydowanie łatwiej wybrać się na LAN-owe imprezy z kumplami 
(o ile ktoś jeszcze takie organizuje). Jeśli myślicie o sprzęcie do grania za 
rozsądną cenę, cenicie sobie możliwość przenoszenia sprzętu, to z czy-
stym sumieniem mogę polecić MSI Alpha 15.
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Smartwatche w dużej mierze pochłonęły rynek sportowych opasek, 
mierzących tętno i różne dane aktywności. Przez kilka lat funkcje 
inteligentnych zegarków się jednak mocno nie zmieniły, wszak wciąż 
wyposażone są w podobne zestawy czujników. ScanWatch, czyli nowy 
zegarek Withings, nie tylko umożliwia monitorowanie kilku istotnych 
parametrów zdrowia, ale łączy je też z klasycznym wzornictwem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Withings ScanWatch – smartwatch diagnostyczny  |  Paweł Hać

Withings ScanWatch 
– smartwatch diagnostyczny
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Zegarki Withings zawsze wyróżniały się na tle 
innych swoim wyglądem. Klasyczna tarcza 
ze wskazówkami nijak nie zdradzała tego, 
jak wiele parametrów potrafią monitorować. 
Pokazywanie dziennego postępu za pomocą 
mniejszej, specjalnej tarczy ze wskazówką 
stało się znakiem rozpoznawczym każdego 
modelu. Wraz z wprowadzeniem pomiaru 
tętna zegarki dorobiły się też niewielkiego 
wyświetlacza OLED, który w wersji z czarną 
tarczą mało rzucał się w oczy. ScanWatch to 
najbardziej zaawansowane urządzenie, w któ-
rym prócz pomiaru tętna, kroków czy wykry-
wania aktywności znalazł się też EKG, analiza 
snu oraz pomiar współczynnika wysycenia 
tlenem hemoglobiny we krwi. Zegarek jest 
opisywany jako testowane klinicznie urzą-
dzenie medyczne, obecnie przyznano mu już 
certyfikat CE, jest też w trakcie certyfikacji 
przez amerykański FDA. Oficjalnie w sprzedaży 
pojawi się dopiero we wrześniu – korzystam 
z niego od połowy lipca, a tekst piszę w poło-
wie sierpnia, więc do premiery część funkcji 
(zwłaszcza w aplikacji, która obecnie wydaje 
się nieprzystosowana do ScanWatcha) może 
ulec zmianie bądź zostać poprawiona. Podob-
nie jak w modelu Steel HR, tak i tu zastoso-
wano ekran OLED, który wyświetla nie tylko 
spalone kalorie czy aktualne tętno, ale pozwala 
też włączyć stoper, uruchomić trening czy EKG 
lub pomiar SPO2. Bardziej rozbudowane menu 
wymagało zastosowania koronki, będącej jed-
nocześnie przyciskiem.
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Urządzenie występuje w dwóch wersjach kolorystycznych (z czarną i białą 
tarczą) oraz dwóch rozmiarach koperty: 38 mm oraz 42 mm. Większy 
model różni się detalami wykończenia tarczy: widoczne są na niej dodat-
kowe indeksy, ponadto ma szerszą obwódkę niż w mniejszej wersji. Inaczej 
wykończono też zaczep paska, choć w obu wariantach ma on standardowe, 
teleskopowe mocowanie. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, 
natomiast tarczę przykrywa wypukłe, szafirowe szkło. Na dekielku mamy 
komplet czujników oraz złącze ładowania. W testowanym egzemplarzu 
miałem gumowy pasek, ale ScanWatch dostępny będzie też w wersji z bran-
soletą mediolańską i skórzanym paskiem. Użyte materiały są najwyższej 
jakości, ale zauważalnie wpłynęły na wagę urządzenia. Mniejszy model waży 
58 g, natomiast większy aż 83 g (testowałem ten drugi). O ile na co dzień 

tego nie czuć, to wystarczy przebiec z nim kawałek, 
by odczuć, że daleko mu do lekkich, sportowych, 
wykonanych głównie z plastiku zegarków. Nadrabia 
to klasycznym i eleganckim wzornictwem – to jeden 
z nielicznych smartwatchy, które pasują bardziej do 
garnituru, niż do T-shirta.

Już pierwszy model smartwatcha Withings charak-
teryzował się długim czasem pracy, co więcej, do 
zasilania wykorzystywana była bateria pastylkowa, 
podobnie jak w klasycznym zegarku. ScanWatch ma 
jednak na tyle dużo funkcji, że niezbędne okazało 

się zastosowanie akumulatora i ładowarki. Producent deklaruje nawet 30 
dni pracy, ale dane te dotyczą najpewniej bardzo oszczędnego użytkowa-
nia. Przy robieniu jednego pomiaru SPO2 i EKG dziennie, a także mierzeniu 
około 40-minutowego treningu co drugi dzień po ładowarkę musiałem się-
gać co około dwa tygodnie. Uważam to i tak za świetny wynik, zwłaszcza że 
nie ograniczałem się w żaden sposób z eksploatowaniem zegarka i nosiłem 
go właściwie całą dobę (monitorował również mój sen). Ładowarka może 
zostać w domu nawet podczas dłuższych wyjazdów. Zegarek sprzedawany 
jest w zestawie z eleganckim, filcowym etui z osobną przegródką na łado-
warkę, więc przewożenie go również nie jest problematyczne. Bardzo dobra 
jest też ładowarka, która magnetycznie przyczepia się do dekielka, a zega-
rek leży na niej płasko. Stan akumulatora można sprawdzić bezpośrednio 
na zegarku, co więcej, gdy bateria będzie bliska rozładowania, po każdym 

To jeden z nielicznych 

smartwatchy, które pasują 

bardziej do garnituru, niż 

do T-shirta
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podświetleniu ekranu dostaniemy przypo-
mnienie o tym, powiadomienie pojawi się też 
na smartfonie, z którym jest sparowany. Nie-
stety, zegarek nie pozostawia żadnej rezerwy 
energii na pokazywanie godziny na fizycznej 
tarczy, więc gdy akumulator pada, wskazówki 
się zatrzymują.

Smartwatch nie może obyć się bez aplikacji 
na telefon, a Withings Health Mate jest jedną 
z najlepszych, z jakich korzystałem. Pisałem 
już o niej kilkakrotnie, a od ostatniego testu 
Withings Move w ubiegłym roku zmieniła się 
niewiele. Na głównym ekranie wyświetlane są 
najnowsze dane z zegarka, a każde z pól można 
rozwinąć, by dotrzeć do dokładniejszej ana-
lizy. Oprócz liczb aplikacja ocenia też wyniki 
i dodaje do nich komentarz. To bardzo istotne, 
zwłaszcza że ScanWatch dostarcza wielu infor-
macji, które nie zawsze łatwo zinterpretować. 
Kolejne zakładki pozwalają podejrzeć pod-
sumowanie każdego użytkownika (z jednego 
konta może korzystać kilka osób, co przydaje 
się zwłaszcza w rodzinie, w której z urządzeń 
Withings korzystają dzieci) oraz skonfigurować 
sprzęt. W przypadku ScanWatcha ustawień 
jest sporo: od wyboru aplikacji, które mogą 
wysyłać na zegarek powiadomienia, przez 
definiowanie alarmów i rodzajów treningów 
wyświetlanych w menu, po konfigurację działa-
nia funkcji pomiarowych. Health Mate pozwala 
też oczywiście zaktualizować oprogramowa-
nie zegarka. Aplikacja integruje się z kilkoma 
serwisami i usługami: Apple Health, Strava, 
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MyFitnessPal, Runkeeper i Nest. Wymiana danych zdrowotnych działa dobrze, 
ale już przesyłanie treningów do Strava zawodzi. Jeśli wstrzymamy aktywność 
i ją wznowimy, to nie jest to odnotowane w eksportowanych danych, przez 
co czas treningu mierzony jest od uruchomienia go do zakończenia, razem 
z pauzami. Zegarek nie ma też własnego modułu GPS, przez co do pobierania 
danych o lokalizacji wykorzystuje smartfona. To rozwiązanie się sprawdza, 
o ile tylko… zadziała. Trening można uruchomić bezpośrednio z zegarka, nato-
miast nie dostajemy informacji zwrotnej o połączeniu z satelitami. Niestety, 
ale na 10 aktywności aż 2 nie miały finalnie śladu GPS (i to pomimo tego, że 
trwały po kilkadziesiąt minut).

Odzwyczaiłem się od noszenia klasycznego zegarka. Na co dzień towarzyszy 
mi zazwyczaj Apple Watch bądź inny smartwatch z dużym wyświetlaczem 
i mnóstwem funkcji. ScanWatch wydaje się przy nich spartańsko wręcz 
prosty, choć polubiłem się z nim bardzo. Pasek jest wygodny, a koperta nie 
odstaje mocno od nadgarstka. Wodoszczelna do ciśnienia 5 ATM koperta 
pozwala nie zdejmować go i pod prysznicem, i podczas pływania. Godzinę 
mogę podejrzeć zawsze, bez podnoszenia ręki, podobnie jest z dziennym 
celem aktywności. Nie zawsze jednak jest prawidłowa – po ostatniej aktu-
alizacji zegarek zaczął się stopniowo spóźniać. Myślałem, że jest to kwestia 
uszkodzenia mechanicznego, ale cyfrowa tarcza również wskazywała ten 
sam czas. Dopiero połączenie z Health Mate przywróciło właściwy czas. 
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Pozostałe dane widzę po wciśnięciu koronki, choć ekran może też automa-
tycznie podświetlać się po uniesieniu nadgarstka (wyłączyłem tę funkcję, bo 
w nocy zdarzyło się mi niechcący włączać wyświetlacz w łóżku). Sterowanie 
zegarkiem jest bardzo intuicyjne, a jeden przycisk wystarcza, by w miarę 
szybko poruszać się po menu. Ekran ma znakomitą czytelność w każdych 
warunkach, w tym w mocnym słońcu. Pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej 
rozdzielczości odczytywanie krótkich wiadomości czy powiadomień nie 
stanowi problemu. Do informowania o wiadomościach służy też wibracja 
i jest to jedna z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia w zegarku. Działa 
łagodnie, ale wystarczająco mocno, by nie przeoczyć niczego. ScanWatch ma 
stoper i minutnik, ten drugi okazał się bardzo przydatny w kuchni (choć usta-
wianie go za pomocą koronki chwilę trwa). Bardzo dobrze działa też budzik, 
który włącza się wtedy, gdy śpimy płytko. Aplikacja pozwala nie tylko ustawić 
godzinę, ale też przedział czasu, w którym alarm może zadziałać.

Nazwa testowanego zegarka nie może być bardziej trafna – ScanWatch 
monitoruje dane aktywności, tętno i sen, wszystko to potrafi robić w tle, 
w pełni automatycznie. Zliczanie kroków, a tym samym odległości i kalorii 
działa dobrze (choć wiadomo, że nie jest to precyzyjny pomiar dystansu, bo 
bazuje na liczbie kroków, a nie danych z GPS), nieco gorzej jest z wysokościo-
mierzem. Liczba pięter, które pokonałem, zawsze była zawyżona przynaj-
mniej dwukrotnie, choć zdarzało się też więcej. ScanWatch co prawda gubi 
się trochę w rozpoznawaniu sportu i spacer z wózkiem uznaje za jazdę rowe-
rem (ale właściwej jazdy już nie rozpoznaje tak łatwo), ale błędne treningi 
można zawsze usunąć, z kolei te niezmierzone pozostaną… cóż, niezmie-
rzone, a więc i nieodbyte (przynajmniej z perspektywy aplikacji). Z uwagi na 
pozostałe funkcje wątpię jednak, by to właśnie rozpoznawanie aktywności 
było tą, dla której ktoś wybierze właśnie ScanWatcha. Dużo istotniejszy 
jest monitoring tętna, który może odbywać się w tle. Trudno powiedzieć, 
co ile minut wykonywany jest pomiar, ale rozdzielczość musi być duża, bo 
zegarek jest w stanie powiadomić o nieprawidłowym tętnie (czyli na przy-
kład gwałtownym wzroście pomimo braku ruchu). Urządzenie pozwala też 
wykonać EKG – ta funkcja zrobiła na mnie największe wrażenie. Nie dość, że 

Ładowarka może zostać w domu nawet podczas dłuższych wyjazdów.
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działa właściwie zawsze, to wyniki można na 
żywo podglądać na ekranie smartfona, a póź-
niej wyeksportować je do PDF i udostępnić 
(na przykład lekarzowi). Oczywiście jestem 
świadom, że nie zastępuje to profesjonalnego 
badania, ale wykonany w ten sposób pomiar 
może być pomocny osobom z przewlekłymi 
chorobami serca. Zegarek monitoruje też sen, 
a oprócz jego faz jest w stanie określić ewentu-
alne zaburzenia oddychania. Ostatnim z wyko-
nywanych pomiarów jest poziom wysycenia 
krwi tlenem. Ten działa najmniej dokładnie, 
dwa kolejne wyniki mogą różnić się nawet 
o kilka pvunktów procentowych, co jest istotną 
różnicą (normą jest wysycenie na poziomie 
powyżej 90%, więc kilka punktów procento-
wych znacząco wpływa na wynik).

Choć bardzo lubię rozbudowane smartwat-
che z mnóstwem funkcji, to po tym, gdy 
ScanWatch zagościł na moim nadgarstku, nie 
miałem zbyt wielkiej ochoty na powrót do 
innego urządzenia. Zegarek Withings przeko-
nał mnie do siebie wzornictwem, doskonale 
pasującym do bardziej eleganckich strojów, 
ale też tym, jak dyskretnie zaimplemento-
wano w nim mnóstwo funkcji. Możliwość 
wykonania EKG i pomiaru SPO2 z nadgarstka 
wciąż dostępna jest w nielicznych zegarkach, 
a tutaj działa naprawdę dobrze. Wciąż też 
w najprostszy możliwy sposób pokazuje 
dzienny postęp, dyskretnie zbiera dane 
i podsumowuje je w aplikacji. Gdyby dało się 
nim jeszcze płacić, możliwe, że zagościłby na 
moim nadgarstku na stałe.

Withings     
ScanWatch     

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

 Plusy:
• doskonałe wzornictwo, łączące klasykę 

z nowoczesnością
• monitorowanie parametrów zdrowia w tle
• bardzo mocna bateria

 Minusy:
• zawodny Connected GPS
• nieprawidłowy eksport danych do  

niektórych serwisów

Ceny są uzależnione od średnicy tarczy:
38mm – 1299
42mm - 1399

Dystrybutor: Alstor A. Zwierzynski i Wsp. 
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Gdy zaprezentowana została Magic Keyboard, równolegle do niej 
pojawiła się opcja dla mniejszych iPadów pod postacią klawiatury 
Logitech. Zastanowiło mnie wtedy, dlaczego nie ma też takiej 
opcji dla iPada Pro 11”. Teraz już wiem, bo zwyczajnie zabiłaby ona 
produkt Apple. Po co wydawać fortunę na Magiczną Klawiaturę, jeśli 
porównywalną albo nawet w niektórych aspektach lepszą można 
mieć ponad 50% taniej. Cena czyni cuda… z Logitech Folio Touch.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Logitech Folio Touch – opcja lepsza od Magic Keyboard  |  Dominik Łada

Logitech Folio Touch 
– opcja lepsza od Magic Keyboard
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Pojawienie się Folio Touch było trochę zaskakujące i niespodziewane. 
Zakładałem, że jednak Apple nie zgodzi się na tak dobry produkt, bezpo-
średnio uderzający w ich flagowy sprzęt. Tymczasem mamy alternatywę 
– świetną i dostępną tylko w Apple Store.

Jest to killer dla innych klawiatur dostępnych na rynku. W cenie lepszej niż 
np. Brydge mamy świetny touchpad, bardzo dobrą ochronę całego iPada itd.

Po moich krótkich testach Magic Keyboard zdecydowałem się na dalsze 
poszukiwania nowej klawiatury do mojego iPada Pro 11". W połowie lipca 
Logitech zaprezentował nowy produkt – Folio Touch – klawiaturę przezna-
czoną właśnie dla iPad Pro 11". Kilka dni później pojawiła się ona w Apple 
Online Store i to jest jedyne miejsce, gdzie kupicie ją z dostawą do Polski. 
Moja po zamówieniu na drugi dzień była już u mnie.

Ponieważ klawiatura wykorzystuje smart connector z iPada, nie mamy 
potrzeby jej ładować, dzięki temu przychodzi sama, bez dodatkowych 
kabli czy ładowarki.

Jest dość gruba, nie ma co się oszukiwać, w porównaniu do Apple'owej 
Smart Keyboard od razu czuć różnicę. iPad Pro w Folio Touch waży mniej 
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więcej tyle samo, co z Magic Keyboard, czyli 
powyżej kilograma. Jest nawet o około 40 g 
cięższa od Magicznej Klawiatury. Waga powy-
żej kilograma to dosyć dużo. Trzeba się do 
tego przyzwyczaić.

Obudowa ma fakturę materiału podobną 
do grubego jeansu. Już po dłuższych testach 
mogę powiedzieć, że nie brudzi się ani nie 
wyciera – na razie. Jest przyjemna w dotyku 
i pewnie się ją trzyma w ręku, nie ma mowy, 
aby się wyślizgnęła.

To, co jest najważniejsze w każdej klawiaturze, 
to oczywiście klawisze. W tej klawiaturze są 
bardzo wygodne – w końcu to produkt Logi-
tech, jednego z największych i najlepszych 
producentów klawiatur. Bardzo przypominają 
mi te z Magic Keyboard. Mają przyjemny skok, 
nie za duży, taki w sam raz dla mnie. To, czym 
wygrywa Logitech Folio Touch, to po pierw-
sze podświetlenie, a po drugie dostępny 
zestaw klawiszy funkcyjnych, których bardzo 
brakuje mi w klawiaturach od Apple.

Zastosowanie podparcia podobnego do 
tego, które jest wykorzystywany w Surface, 
daje nam większe możliwości wybrania kąta 
nachylenia ekranu. Możemy wygodnie usta-
wić iPada do oglądania filmów czy rysowania, 
odwracając klawiaturę na plecy, tak jak to 
można robić np. w Smart Keyboard.
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Touchpad jest dość spory i oczywiście obsługuje wszystkie gesty z iOS. 
Dokładnie takie same, jakie ma Magic Keyboard albo dołączony przez Blu-
etooth Magic Trackpad.

Logitech Folio Touch bardzo dobrze, w odróżnieniu od Smart Keyboard, 
zabezpiecza krawędzie iPada. Coś za coś. Niestety, przez to bardzo ciężko 
wciska się przyciski głośności oraz Power. Z drugiej strony mamy te przy-
ciski przeniesione na klawiaturę, dzięki czemu ich używanie jest jeszcze 
wygodniejsze.

Złożona obudowa ma też specjalne zamknięcie, magnetyczne, które zabez-
pieczy Apple Pencil i uniemożliwi np. otwarcie się klawiatury w trakcie 
transportu.

Jak już jesteśmy przy obudowie, to warto wspomnieć, że dość łatwo 
i szybko wysuwa się z niej iPada. Zawsze, kiedy będziemy chcieli mieć 
możliwość korzystania z samego iPada, możemy go wyjąć – może nie 
tak łatwo jak w przypadku odczepienia z magnesów w Magic Keyboard, 
z drugiej strony mamy go idealnie zabezpieczonego przez cały czas, gdy 
jest w Folio Touch.
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Kilka osób pytało się mnie, jak wygląda sytuacja z pracą i podtrzymaniem 
baterii, gdy używamy Folio Touch. Mam wrażenie, że jest lepiej niż przy 
Magic Keyboard. Przy Applowe’owej klawiaturze miałem odczucie, że bate-
ria znika w oczach. Przy Folio Touch nie widzę specjalnej różnicy względem 
tego, gdy używam iPada samego.

Po napisaniu już kilku długich artykułów i codziennej pracy przez kilka 
tygodni mogę śmiało polecić produkt Logitech. Pierwotnie chciałem tę kla-
wiaturę tylko przetestować i odesłać, jednak po czasie stwierdziłem, że jest 
to bardzo dobry produkt, spełniający moje potrzeby i oczekiwania. Zosta-
wiam go, pomimo zwiększonej wagi i grubości. Dodatkowo cena, która jest 
ponad połowę niższa od ceny Magic Keyboard – 699 zł vs. 1499 zł – a nawet 
200 zł niższa od ceny Smart Keyboard, przy lepszym zabezpieczeniu iPada 
i wbudowanym touchpadzie wydaje mi się świetna. Warto.

SPRZĘT 117



Podobnie jak mysz MX Master 3, także klawiatura z tej serii doczekała 
się swojego wcielenia przeznaczonego dla użytkowników MacOS. To 
najlepsze, co mogło spotkać tę klawiaturę, a także moje palce. MX 
Keys to rozwiązanie wręcz idealne dla osób pracujących z tekstem.

Logitech MX Keys w Macowej odsłonie  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Logitech MX Keys 
w Macowej odsłonie
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Gdy debiutowała klawiatura MX Keys, byłem nią podekscytowany. Wcze-
śniej miałem do czynienia z myszką MX Master i to w kilku już odsłonach. 
Mysz ta zdecydowanie nie zawodziła. MX Master to komfort pracy i solid-
ność. Wierzyłem, że tak samo będzie z klawiaturą. I rzeczywiście, MX Keys 
to świetna klawiatura, która niestety absolutnie nie nadawała się do moich 
przyzwyczajeń związanych z pisaniem na klawiaturze. Związane jest to 
z tym, że pomiędzy prawymi klawiszami command i option wprowadzony 
był przycisk funkcyjny FN. Przez to pisanie z polskich znaków stało się 
strasznie uciążliwe. Inaczej sprawa ma się na komputerach z Windows 
i wśród osób, które po przesiadce na Maca w przeszłości postanowiły zmie-
nić sobie układ klawiszy w MacOS. Sam ze względu na pracę także bezpo-
średnio na klawiaturze MacBooka czy iPada niestety musiałem porzucić ten 
układ. W mapowanie poszczególnych klawiszy nie chciało mi się bawić.

Aż tu nagle Logitech wprowadza do oferty MX Master 3 i MX Keys for Mac. 
Rozwiązanie przeznaczone stricte dla użytkowników sprzętu Apple. I już 
kilka dni po tej zapowiedzi klawiatura wylądowała u mnie. Różnice między 
MX Keys a MX Keys for Mac są kosmetyczne. To właśnie zmiany związane 
z klawiszami po obu stronach spacji oraz nieco innymi klawiszami funkcyj-
nymi u góry, w pełni oddającymi rozwiązania z MacOS.
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Te drobne zmiany jednak powodują, że z klawiatury korzysta się już zupeł-
nie inaczej. Znacznie wygodniej, jeśli na co dzień pracowaliśmy do tej pory 
z klawiaturami z MacBooka czy z Magic Keyboard, aczkolwiek do ideału 
brakuje kilku milimetrów. O tyle za długi jest przycisk command, przez co 
wciąż może on się lekko mylić z przyciskiem option. Zwłaszcza gdy prze-
chodzimy z jednej klawiatury na drugą.

Natomiast MX Keys to klawiatura niezwykle ergonomiczna, ze świetnym 
skokiem klawiszy. Cieszy też jej solidność, stosunkowo duża waga. To czyni 
ją na swój sposób profesjonalną. Dodatkowym plusem jest też podświetla-
nie oraz opcja przełączania pomiędzy urządzeniami. 

Dla mnie MX Keys w połączeniu z MX Master to duet idealny jako wół 
roboczy w mojej codziennej pracy. Na tej klawiaturze pisze się wygodnie 
i nieco szybciej względem Magic Keyboard. Biorąc pod uwagę podobną 
cenę, właściwie otrzymujemy więcej za mniej. Logitech ostatnio generalnie 
oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań, stworzonych z myślą o użytkow-
nikach systemów Apple. W dodatku to produkty wysokiej jakości w dobrze 
skrojonych cenach (co nie oznacza, że niskich). To cieszy. 
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Życie z Macbookami od 2016 roku jest niezmienne – wymaga 
przejściówek lub hubów. Mimo iż minęły już cztery lata, to niewiele się 
zmieniło w tej kwestii i nadal potrzebujemy czegoś więcej do życia niż 
tylko złącz USB-C. 

JCPAL USB-C 10IN1 ULTRA SLIM DOCK 
– czyli hub, który jest dockiem

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

JCPAL USB-C 10IN1 ULTRA SLIM DOCK – czyli hub, który jest dockiem  |  Dominik Łada
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Do tej pory najpopularniejsze były 
huby podpinane do komputera. 
Małe, które chowaliśmy do torby. 
Z drugiej strony były profesjonalne, 
bardzo drogie docki, które trzyma-
liśmy np. w biurze. Teraz JCPAL pro-
ponuje dock, który ma przystępną 
cenę, 10 różnych złącz i idealnie 
sprawdzi się w domowych zastoso-
waniach – JCPAL USB-C 10IN1 ULTRA 
SLIM DOCK.

Różnica między hubem i dockiem 
jest oczywista. Hub możemy zabrać 
ze sobą, ale za każdym razem 
musimy wszystko od niego odłączać. 
Dock, z drugiej strony, jest wygodnym 
rozwiązaniem w biurowych zastoso-
waniach. Trzymamy go na biurku z na 
stałe podpiętymi akcesoriami, a kom-
puter wpinamy do niego, gdy zaczy-
namy pracę. Dziś, w rzeczywistości 
pandemicznej, gdy naszym biurem 
zazwyczaj jest właśnie dom, taki dock 
to świetne rozwiązanie.

Dock JCPAL, jak sama nazwa wska-
zuje, jest bardzo smukły. Nie zaj-
muje wiele miejsca, z drugiej strony 
możemy do niego podpiąć aż 10 róż-
nych rzeczy:
• 3 szybkie porty USB 3.0,
• złącze HDMI 4K,
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• złącze Gigabit Ethernet,
• czytnik kart SD,
• czytnik kart microSD,
• złącze VGA do podpięcia monitora/

rzutnika,
• port wejściowy USB-C PD, który 

może zasilać prąd o mocy do 60 W, 
dzięki czemu można utrzymać zasi-
lanie laptopa podczas pracy,

• złącze Jack.

Mając dostępny taki zestaw złącz, 
spokojnie możemy na stałe mieć 
np. podłączoną drukarkę, dysk 
zewnętrzny czy inne akcesoria. 
Możemy mieć także podłączony na 
stałe zewnętrzny monitor i szybki 
internet, po kablu. W wygodny spo-
sób przerzucimy też zdjęcia z apara-
tów, bezpośrednio z kart pamięci.
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Dock JCPAL w przekroju ma kształt klina. Służy jako podstawka pod 
komputer, dzięki której mamy wygodniejsze, bardziej ergonomiczne 
ustawienie klawiatury. Dodatkowo podniesienie komputera daje mu lep-
szą wentylację, dzięki czemu mniej się grzeje podczas pracy.

Dock kolorystycznie jest idealnie dostosowany do komputerów w odcie-
niu Space Grey. Wykonany jest z aluminium.

Dla mnie JCPAL USB-C 10IN1 ULTRA SLIM DOCK to odkrycie. Świetny 
dodatek w moim home office, dodatek, który porządkuje mi biurko, 
jednocześnie poprawiając ergonomię pracy. Kosztuje 599 zł i można go 
kupić np. w ZGSklep.pl.
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Pamiętacie Strusia Pędziwiatra i Kojota? W tej animowanej bajce 
zawsze wszystkie gadżety Kojota były produkowane przez firmę 
ACME. Nazwa ta pochodzi od akronimu A Company That Makes 
Everything. W rzeczywistości też mamy taką firmę i nazywa się Xiaomi. 
Teraz testowałem ich topowy odkurzacz, tj. robot sprzątający 3in1.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro – rozsądny robot sprzątający  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 
– rozsądny robot sprzątający
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Niedawno testowałem telewizor Xiaomi, a patrząc na szeroką ofertę Xiaomi 
i marek powiązanych, portfolio jest naprawdę imponujące. Wystarczy wejść 
do jednego ze sklepów, aby zobaczyć tę różnorodność: od urządzeń do 
gotowania ryżu, przez smartfony, po soniczne szczoteczki do zębów i ple-
caki. A firma właśnie obchodziła 10-lecie istnienia. W ciągu 10 lat doczekała 
się swoich wiernych fanów i wyrosła na silną markę i to w branży, w której 
zwykle trwało to dziesięciolecia. To robi wrażenie, choć nie brakuje też kon-
trowersji wokół Xiaomi. Atutem firmy jest tworzenie estetycznych urządzeń, 
dobrych jakościowo i zarazem przystępnych cenowo.

Tak jest też z Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Ten robot sprzątający 
wyceniany jest obecnie na 1399 PLN. To uczciwa kwota za sprzęt tej klasy. 
Sam wygląd odkurzacza z zewnątrz przypomina model S55, który był jego 
poprzednikiem. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro ma dwie ciekawe cechy 
– przemawia w języku polskim i pozwala na czyszczenie na mokro.

Robot ma trzy systemy czyszczenia – na sucho, na mokro i mieszany. Przy 
czym po wyjęciu urządzenia z pudełka możliwe są tylko dwa. W zestawie 
bowiem nie znajdziemy dużego zbiornika na wodę, ten musimy zakupić 
osobno. W zestawie jest tylko pojemnik na pył oraz pojemnik mieszany, 
w którym jest też zbiornik na wodę. To trochę bez sensu, że Xiaomi 
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promuje swój sprzęt trzema funkcjami, a finalnie otrzymujemy tylko dwie 
bez zakupu dodatkowego akcesorium. Zbiornik można dokupić za 39 zł, 
więc to żaden koszt, ale trzeba to zrobić niezależnie od zakupu odkurzacza 
i nie jest to już takie oczywiste.

Mówienie robota po polsku jest ciekawym udogodnieniem, choć dla mnie 
robot powinien przede wszystkim być w swej pracy niezauważalny. To jed-
nak ważna informacja, informująca o wszelkich zdarzeniach, konserwacji 
urządzenia czy jego uruchomieniu. Dzięki temu robot Xiaomi jest przy-
stępniejszy dla osób starszych. Możemy takiego robota zakupić rodzicom, 
dziadkom skonfigurować w aplikacji, ale później oni już właściwie mogą 
korzystać z niego na swój sposób bez używania aplikacji. 

Z ciekawych rzeczy na wyposażeniu Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 
jest malutkie akcesorium do czyszczenia odkurzacza. Znajduje się ono pod 
górną pokrywą. Pozwala czyścić odkurzacz oraz ma drobny nożyk, który 
ma ułatwić na przykład czyszczenie włosów ze szczotki. Główne elementy 
czyszczące urządzenia są łatwo wymienialne i proste w czyszczeniu. 
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Do zarządzania robotem służy aplikacja Mi Home. Połączenie z nią nie 
jest trudne. Możemy ustawiać harmonogramy sprzątania. Po zmapowa-
niu domu możemy też stworzyć strefy dla poszczególnych pokoi, co robi 
się częściowo także automatycznie. Aplikacja jest intuicyjna i pozwala na 
zarządzanie także innymi smart produktami Xiaomi. W dodatku w więk-
szości elementów jest spolszczona. Szkoda, że aplikacja nie pozwala na 
wygodne zapisywanie pięter.

Co do samego sprzątania przez Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, to 
trudno mieć jakieś zarzuty, robi to dobrze, dość skutecznie. Porównywal-
nie do Roborock S55. Kluczem do satysfakcji z robota sprzątającego jest 
jego częste użytkowanie. Gdy będziemy uruchamiać robota codziennie 
lub co dwa dni podczas naszej nieobecności, to szybko dostrzeżemy plusy 
takiego rozwiązania. Nasze podłogi po prostu będą cały czas czyste, będzie 
mniej kurzu w domu. Wciąż sam robot sprzątający nie jest w stanie zastąpić 
tradycyjnego odkurzania. W wielu mieszkaniach jednak robot + odkurzacz 
pionowy dadzą satysfakcjonujące efekty.

Natomiast mopowanie to wciąż gadżet. Po pierwsze robot nie rozpoznaje 
i nie omija dywanów, co właściwie już go całkowicie wyklucza z tego 
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zadania. Tworzenie ręcznie stref w aplikacji to jednak czasochłonna praca, 
a i tak oznacza, że pewnie w niektórych miejscach podłogi nie będą 
wymyte. I choć robot w trybie mieszanym stara się zachowywać tak, jak-
byśmy ręcznie myli podłogę, wykonując ruchy do przodu do tyłu, to efekt 
jest daleki od dobrego mopa. To tylko odświeżenie podłogi. Przy czym 
konieczność napełniania pojemnika na wodę czyni ten tryb mało atrakcyj-
nym. Lepiej, gdy sam robot rzeczywiście odkurza, a mycie podłogi zosta-
wimy sobie lub specjalnym urządzeniom. 

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro to dobrze wyceniony sprzęt, który 
pomoże nam zadbać o porządek w domu. Jeśli nie chcecie wydawać 
zbyt wiele na robota odkurzającego, to ten produkt jest kompromisem 
pomiędzy ceną a solidnością i możliwościami. Trzeba jednak pamiętać, że 
kluczowe jest samo odkurzanie, z którym robot zdecydowanie sobie radzi. 
Reszta to wodotryski.
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Eve Cam
Jednym z elementów decydujących o tym, że czujesz się bezpiecz-
nie w swoim domu, jest ochrona Twojej prywatności. Dlatego wybór 
kamery domowej nie może być przypadkowy. Eve Cam to pierwsza 
kamera zaprojektowana wyłącznie dla Apple HomeKit. Została skon-
struowana od podstaw z myślą o ochronie Twojej prywatności. Eve nie 
zbiera Twoich danych osobowych, nie zmusza Cię do założenia konta 
lub rejestracji akcesoriów. Eve Cam pozwala Ci mieć oko na Twój dom 
i równocześnie daje Ci pewność, że prywatność Twojej osobistej prze-
strzeni nie zostanie naruszona. Dodatkowo za pomocą zintegrowanego 
głośnika i mikrofonu możesz w każdej chwili porozmawiać z kimkolwiek 
w domu, nawet z psem.

Cena: 679 PLN        Sprawdź szczegóły

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Nanoleaf Canvas Smarter Kit – panele świetlne
Jak zmienić swoją ścianę nie do poznania? Może instalując panele świetlne, 
łącząc je w praktycznie dowolne wzory i zmieniając w zależności od 
nastroju ich kolory? Nanoleaf Canvas Smarter Light Kit, który działa na 
zmysł wzroku, słuchu i dotyku, zapewniając dużo więcej niż tylko oświe-
tlenie – pomaga nam się zrelaksować. System oświetlenia jest gotowy do 
użycia od razu po podłączeniu. Podświetlenie krawędziowe, synchronizacja 
muzyki w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej technologii Rhythm 
oraz możliwość sterowania za pomocą dotyku i głosu sprawiają, że Twój 
dom jest nie tylko nowoczesny, ale i inteligentny. Ustawić możemy jeden 
z 16,4 mln kolorów i wszystkie odcienie bieli oraz setki wstępnie zapisanych 
scen. Zestawy możemy ze sobą łączyć.

Cena: 849 PLN (9 paneli) / 1459 PLN (17 paneli)   
Sprawdź szczegóły
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Pięć długich lat czekałem, aż ten telewizor zagości u mnie w domu. 
Wreszcie jest, można kliknąć w internecie i za kilka dni będzie u Was 
w domu. The Serif to kolejny dowód na to, że telewizor to nie tylko 
wyświetlany na nim obraz. Telewizor to element naszego wnętrza, obiekt 
taki sam jak stół, kanapa, ekspres do kawy. Ma być funkcjonalny, ma 
dawać nam radość z użytkowania, ale świetnie, jeśli będzie też wpisany 
w styl naszego życia i naszego pokoju.

The Serif 
– ikona stylu, a właściwie font w świecie telewizorów

The Serif – ikona stylu, a właściwie font w świecie telewizorów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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The Serif początkowo Samsung traktował wręcz eksperymentalnie. To 
była limitowana kolekcja małych telewizorów sprzedawana w Wiel-
kiej Brytanii, krajach skandynawskich oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Początkowo w bardzo wąskiej dystrybucji, dopasowanej do wyjątkowo-
ści tego modelu. Takim miejscem był na przykład sklep muzeum MOMA 
w Nowym Jorku. Tam po raz pierwszy ujrzałem go poza środowiskiem 
targowym. W kolejnych latach Serif wychodził dalej, pojawiły się większe 
rozmiary. Wreszcie w 2020 roku debiutuje w Polsce. Oczywiście zyskując 
przy tym nowocześniejszą matrycę QLED i najnowsze rozwiązania Smart 
TV. Choć tracąc swój wyjątkowy artystyczny interfejs, który był obecny 
w pierwszej generacji urządzenia.

Serif to telewizor wyjątkowy. Ekran jest inspirowany fontem szeryfowym 
i został zaprojektowany przez braci Bouroullec. Na swoim koncie mają 
między innymi ikoniczne krzesła i inne meble zaprojektowane dla firmy 
Vitra. To – obok Jony’ego Ive’a, Marka Newsona, Philipa Starcka – jedni 
z bardziej uznanych projektantów użytkowych w ostatnich latach.

Pomijając już, kto zaprojektował Serifa, ten telewizor jest po prostu 
ładny, stylowy i nietuzinkowy. Duża rama z płaskim spodem i górą, tylna 
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obudowa z zakrytymi złączami i dołączone 
do zestawu nóżki wyglądają świetnie. Ten 
telewizor elegancko wygląda na komodzie, 
ale jeszcze lepiej prezentuje się jako ekran 
wolnostojący. 

Myślę, że wiele osób kupujących Serifa 
naprawdę nie będzie myśleć o tym, jak 
świeci ten telewizor, ale jak wygląda. 
I będzie musiało go nabyć, aby idealnie 
komponował się w salonie czy sypialni. Sam 
nawet o tym poważnie myślę i, choć nigdy 
jakoś telewizor w sypialni mi nie leżał, tak 
ten przez swój design jest świetnym połą-
czeniem stylu i mojego zamiłowania do 
ekranów. 

Przy czym Serif to wciąż dobry telewizor, 
który należy lokować gdzieś na poziomie 
modelu Q70T. W wariancie 55-calowym 
mamy tu matrycę 120 Hz, w mniejszych roz-
miarach tradycyjnie jak to u Samsunga 60 
Hz. Oczywiście QLED, czyli kropka kwan-
towa zapewniająca szerokie pokrycie kolo-
rów. Nie oczekujmy tu zaawansowanego 
tylnego podświetlania, a tym samym pioru-
nujących efektów HDR, lekko je poczujemy. 
Kontrast i czerń są jednak na przyzwoitym 
poziomie klasy średniej-wyższej. 

Z tyłu mamy zestaw złącz, myślę, że jednak 
współczesny odbiorca tego telewizora może 
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spokojnie podłączyć go jedynie do zasilania i sieci Wi-Fi. Po chwili mamy 
dostęp do wszystkich popularnych serwisów VOD, łącznie z Apple TV. 
Użytkownicy ekosystemu Apple otrzymują też aplikację Apple Music 
i wsparcie dla AirPlay. Natomiast mogą zazdrościć nieco użytkownikom 
smartfonów z Androidem, ponieważ na górze telewizora zamieszczono 
łączność NFC. Wystarczy na chwilę przyłożyć telefon, aby szybko prze-
nieść treści z małego ekranu na duży. Serif posiada kompletnego Tizena 
z telewizorów Samsung QLED 2020. Oznacza to też, że mamy tu tryb 
ambient, dzięki czemu telewizor będzie stylowo prezentował się też, gdy 
z niego nie korzystamy.

Bardzo przyzwoity jest też dźwięk telewizora. Może nie jest efektowny, 
ale to prawidłowe stereo, które nawet na niskiej głośności jest wystar-
czające, aby miło spędzić wieczór z filmem w sypialni. Atutem są tryby 
inteligentne, dostosowujące i obraz, i dźwięk do otoczenia i wyświetla-
nych treści bez ingerencji użytkownika. W końcu to telewizor dla kogoś, 
kto nie zamierza ślęczeć w ustawieniach, chcąc odwzorować obraz bliski 
temu ze studia postprodukcyjnego. Chodzi przecież o rozrywkę i styl.
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Osobiście w salonie widzę znacznie większy telewizor. Natomiast we 
wnętrzu stylowego mieszkania w kamienicy czy mniejszego salonu taki 
telewizor jak najbardziej ma sens właśnie w pokoju wypoczynkowym. 
Innym pomysłem jest sypialnia (choć jednak wciąż nie jestem przeko-
nany do ekranu w sypialni). Jestem jednak pewny, że fani stylu będą 
uwielbiać ten telewizor i znajdą dla niego miejsce w domu. Zwłaszcza 
że jego cena na poziomie 5 000 zł wcale nie zniechęca. Serif to świetne 
uzupełnienie oferty Samsunga, w której wcześniej obecny już był Frame 
– telewizor będący obrazem i dostępem do światowych dzieł sztuki. 
To coś innego w świecie płaskich ekranów. Jeśli chcecie wyróżnić swoje 
wnętrze, to, wybierając Serifa, na pewno nie będziecie żałować.
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Jedną z zalet telewizorów OLED jest ich smukłość. Telewizory te nie 
potrzebują podświetlania, same emitują światło, ekrany mogą być 
naprawdę milimetrowe. Problem w tym, jak wykorzystać tę zaletę. 
W GX jest ona w pełni wykorzystana, a to nie jedyny plus tego 
telewizora.

LG GX 
– OLED wprost z galerii sztuki

LG GX – OLED wprost z galerii sztuki  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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W tym numerze iMagazine przyglądamy się 
designerskim telewizorom. Każdy z nich jest 
inny. A GX należy właśnie do tych wyjąt-
kowych ekranów, które przejdą do historii 
wzornictwa. LG GX ma zaledwie 2 cm gru-
bości i specjalne miejsce na uchwyt. Ten 
wpasowuje się w obudowę, dzięki czemu 
telewizor przylega do ściany. W zestawie nie 
uświadczymy nóżek, możemy je ewentual-
nie dokupić. Nie jest to jednak wskazane, bo 
ten telewizor stworzony jest z myślą o mon-
tażu na ścianie. Jeśli nie chcecie tego robić, 
wybierzcie bliźniaczy model CX. Oprócz 
smukłej budowy mamy też delikatne ramki 
i generalnie wykończenie premium. Obcu-
jemy z produktem, który wygląda bardzo 
estetycznie i minimalistycznie. To jest fajne 
i jak nieraz podkreślałem, telewizor to także 
mebel w naszych wnętrzach, wygląd więc ma 
znaczenie.

Niestety, wciąż uważam, że są dwie rzeczy, 
które psują estetykę telewizorów LG. Pierw-
szą z nich jest pilot Magic Remote, wykonany 
z plastiku z dużymi gumowymi przyciskami. 
Nie można mu odmówić funkcjonalności 
i wygody. Brakuje mu jednak tego sznytu, 
który by podkreślił, że obcujemy ze sprzętem 
za kilka tysięcy i który ma spore aspiracje 
do designerskiej perełki. Drugą kwestią jest 
jaskrawość samego interfejsu WebOS. Udało 
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się go nieco ugrzecznić. Gdyby jednak LG zdecydowało się na opcję dwóch 
motywów do wyboru, byłoby świetnie. 

Pozostańmy jednak przy WebOS. Ten system przeszedł długą drogę od 
Palma, HP, przez pierwsze telewizory LG z tym systemem, by wreszcie stać 
się dojrzałą i fenomenalną platformą Smart TV. WebOS działa błyskawicz-
nie, jest intuicyjny w obsłudze. Za sprawą pilota Magic można się bardzo 
szybko dostać do konkretnych ustawień. Wiele elementów jest dostępnych 
pod ręką. Nie można też narzekać na brak aplikacji VOD. W dodatku jest tu 
AirPlay 2, Apple TV App oraz wsparcie dla HomeKit. Świetnie prezentuje się 
też ogólne zarządzanie źródłami czy opcja sterowania sprzętami inteligent-
nego domu. Tu zdecydowanie jest wszystko, czego nam potrzeba, podane 
w sposób przyjemny, choć nieco przejaskrawiony. Na minus pozostają kwe-
stie aktualizacji każdej aplikacji z osobna na powitanie. 

LG GX jest telewizorem OLED ze wszystkimi mocnymi stronami tej tech-
nologii, jak i oczywiście wadami. Tych mocnych stron na szczęście jest 
więcej, w dodatku uzupełnione są o rozwiązania inteligentne, czyli dosto-
sowywanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu czy 
wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji do poprawy obrazu 
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gorszej jakości. Czerń jest czarna jak smoła, kolory świetne, podobnie jak 
płynność ruchu i kontrast. HDR jest widoczny, doświadczalny, choć daleko 
tu do wrażeń, jakie dostarcza Q950T i inne telewizory 8K z wielostrefowym 
podświetlaniem. To fantastyczny telewizor do kinowych wrażeń – 77 cali 
tanieje, więc i o duży ekran nieco łatwiej. Choć OLED to raczej propozycja 
do mniejszych pomieszczeń i bliskiej odległości od kanapy w zaciemnio-
nym pomieszczeniu, gdy sięgamy po warianty 55 i 65 cali. Telewizory OLED 
nie lubią dnia i światła. Odbija się ono i błyszcząca powłoka ekranu w tym 
nie pomaga. Nie ma tu na szczęście fioletowej poświaty jak w przeszłości. 
Całość dzięki inteligentnemu, dynamicznemu dostosowywaniu obrazu też 
prezentuje się lepiej przy zachowaniu dobrych kolorów, ale wciąż to nie 
jest środowisko idealne do OLED-a. W nocy pokazuje swoje prawdziwe 
oblicze i potęgę. Istotne jednak, że w dzień jest przyzwoicie, więc nie skre-
ślałbym LG GX nawet przy uniwersalnym stosowaniu.

Warto wspomnieć o cechach gamingowych tego telewizora. Choć sam nie 
jestem graczem, to jednak istotne elementy. LG GX oraz pozostałe OLED 
LG 2020 są w pełni przystosowane do rozgrywki na konsolach nowej gene-
racji. HDMI 2.1 na pokładzie, wsparcie dla G-Sync, AMD FreeSync i HDMI VRR 
zapewniające dynamiczną zmienność klatek. Niski input lag, automatyczny 
tryb gry – to wszystko sprawia, że OLED LG GX jest wśród kilku topowych 
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telewizorów przeznaczonych dla graczy. Jednocześnie cieszyć się nim będą 
też fani filmów i sportu.

Kiedy szukasz produktu dla siebie, oceniasz rozwiązania przez pryzmat 
własnych potrzeb. I w ten sposób znajdujesz najlepszy produkt. LG GX to 
telewizor, który ma cechy sprawiające, że będzie tym jedynym, do którego 
zapałacie miłością i będziecie chcieć go mieć w swoim wnętrzu. Przede 
wszystkim musicie mieć pod niego odpowiednią ścianę. Wykorzystać 
moment remontu, projektowania wnętrza tak, aby jak najbardziej pod-
kreślić jego smukłość. Po drugie, musicie lubić nocne seanse, być fanami 
kinowych seansów lub też oglądać wieczorami sport czy też cieszyć się 
z rozgrywki na mocnym pececie lub wkrótce na konsoli nowej generacji. 
Wtedy właśnie GX da Wam to, co najlepsze – design, świetne parametry 
obrazu oraz możliwości w grach. I do takich wyborów gorąco go polecam, 
gdyż jest jedyny w swoim rodzaju. Jego test pozwolił mi też na wyrażenie 
dobrej opinii o pokrewnych modelach CX i WX, które również korzystają 
z tych samych podzespołów i mają zbliżone parametry techniczne. 
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Hasło „sztuczna inteligencja” wciąż wielu z nas kojarzy się z filmami 
science fiction i odległą przyszłością. W rzeczywistości mechanizmy 
sztucznej inteligencji zaczynają nas otaczać na każdym kroku. Co robią 
w telewizorze? Sprawiają, że widzimy lepszy obraz i doświadczamy 
lepszego dźwięku, a stare filmy wyglądają jak nowe. Warto docenić to, 
co robi AI właśnie w telewizorach Samsung 2020.

Obraz i dźwięk w telewizorach Samsung 
w rękach sztucznej inteligencji 

Obraz i dźwięk w telewizorach Samsung w rękach sztucznej inteligencji   |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Sztuczna Inteligencja w służbie upscalingu
Telewizory stają się coraz większe. W najnowszej ofercie Samsunga jest już 
kilka 85-calowych ekranów i to w cenach, za które jeszcze 8 lat temu nie 
kupilibyśmy 55-calowego telewizora 4K. Pojawiły się też telewizory o jeszcze 
wyższej rozdzielczości 8K. To wszystko w celu uzyskania bardziej szczegó-
łowego, lepszego obrazu. Nowe treści nie powstają jednak tak szybko, a te 
obecne nie zawsze są poddawane rekonstrukcji cyfrowej i dostarczane w naj-
wyższej jakości na nasze ekrany. Często mamy w domu rodzinne filmy na 
płytach DVD z wesel, komunii i innych uroczystości. Filmiki nagrywane tele-
fonem i umieszczane w serwisach społecznościowych też nie zawsze są naj-
wyższej jakości. Nawet część kanałów telewizyjnych nadaje sygnał w niezbyt 
satysfakcjonującej jakości, często wciąż w SD. Każdy obraz trzeba dostosować 
do ekranu, podwyższyć jego rozdzielczość do natywnej dla wyświetlacza 
i poddać obróbce przez procesor obrazu, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

I właśnie do tego aktualnie jest wykorzystywana sztuczna inteligencja, 
a właściwie jej mechanizmy, takie jak na przykład uczenie maszynowe. 
Procesor otrzymuje obraz i porównuje go z milionami obrazów, które 
wcześniej zostały przeanalizowane na farmach serwerów. Teraz wszystko 
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dzieje się wewnątrz procesora w ułamku sekundy. Na podstawie „uczących 
się” algorytmów obraz jest poprawiany, piksel po pikselu. W efekcie otrzy-
mujemy obraz ostrzejszy, oddający lepiej kolory i po prostu lepiej wygląda-
jący. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, że obraz z materiału źródłowego 
w SD będzie wyglądał jak natywny obraz w 4K czy 8K. 

Natomiast użytkując od kilku miesięcy 85-calowy telewizor Samsung 
QLED 8K Q950T, mogę śmiało powiedzieć, że z przyjemnością można 
na nim oglądać satelitarne kanały w HD i SD, gdy na wielu telewizo-
rach 65-calowych, zwłaszcza tych sprzed 2–3 lat, obraz ten ewidentnie 
wygląda gorzej i słabiej. A tu na olbrzymiej powierzchni jest on wciąż 
akceptowalny do oglądania.

Dźwięk dostosowany do otoczenia
Mechanizmy sztucznej inteligencji w najnowszych telewizorach Samsung 
wykorzystywane są jednak na wiele sposobów. Kolejnym takim elemen-
tem jest dźwięk. Tu mówimy nie tylko o poprawie sygnału źródłowego, ale 
dostosowaniu go do otoczenia. Bez kalibracji, w czasie rzeczywistym jest 
on dostosowany do pomieszczenia i położenia telewizora. To jednak nie 
wszystko. Wręcz genialną funkcją jest Active Voice Amplifier (AVA – Opty-
malizacja Wyrazistości Głosu), czyli funkcja, która automatycznie pogłaśnia 
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dialogi w filmie, serialu, programie informacyjnym, gdy tylko wykryje duży 
szum zagłuszający nam seans. Wyobraźmy sobie, że mamy otwartą na 
salon kuchnię. Nasze dziecko ogląda właśnie bajkę, a my miksujemy ciasto. 
Telewizor sam pogłaśnia dialogi na czas działania miksera, by później je ści-
szyć. Zareaguje też na odkurzacz czy wiertarkę. 

Jest jeszcze OTS+ w wybranych modelach QLED 2020. Pod tym skrótem 
kryje się Dźwięk Podążający za Obiektem (Object Tracking Sound+). W tym 
przypadku sztucznie inteligencja została zaprzęgnięta do analizy obiektów 
wyświetlanych na ekranie i dopasowania do nich dźwięku. Dzięki temu 
dźwięk staje się jeszcze bardziej realistyczny, gdy rzeczywiście podąża za 
motorówką na ekranie, pszczołą czy piłkarskimi podaniami. 

Oglądasz filmy w najlepszych ustawieniach bez 
dotykania pilota
Jest jeszcze jeden świetny aspekt inteligencji telewizorów Samsung. Prze-
ciętny użytkownik po instalacji telewizora raczej nie wchodzi w ustawienia, 
korzysta z jednego trybu obrazu. Osoby bardziej zaawansowane wybierają 
bardziej dopasowany do ich potrzeb tryb lub korzystają z kalibracji. Część 
osób też żongluje ustawieniami w zależności od aktualnych potrzeb. Na 
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przykład w dzień korzystają z większej jasności ekranu niż podczas noc-
nych seansów. Wybierając tryb inteligentny w telewizorach Samsung, nie 
trzeba się właściwie o nic martwić. Korzystając z sensorów w telewizorze 
takich jak czujnik natężenia światła oraz analizując treści na ekranie, tele-
wizor sam dostosowuje obraz do warunków w pokoju i treści. Dzięki temu 
niezależnie o tego, co i kiedy oglądamy, zawsze otrzymujemy satysfakcjo-
nujące doświadczenia. Docenią to szczególnie właśnie przeciętni użytkow-
nicy, którzy nie chcą troszczyć się o szczegółowe ustawienia. Tu nie muszą 
nic robić, aby telewizor cieszył i w dzień, i w nocy. 

Liczą się efekty
Finalnie właśnie dla użytkownika liczy się całokształt tego, co widzi i sły-
szy podczas rozrywki przed telewizorem. Nieważne są detale typu rodzaj 
matrycy, podświetlanie czy to, jakie mechanizmy sztucznej inteligencji 
sterują poszczególnymi elementami, ale to, że finalnie można cieszyć się 
obrazem i dźwiękiem najwyższej jakości. Wybieramy telewizor QLED taki jak 
Q950T, wyjmujemy z pudełka, podłączamy do zasilania i korzystamy. Nieza-
leżnie czy będzie to streaming, czy nasze wspomnienia zachowane na DVD, 
czy kanały telewizyjne – zawsze ma być lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung
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Lubię SUV-y. Do niedawna sam takim jeździłem, teraz żona ma 
służbowy. SUV to bardzo praktyczny samochód – jest duży, pojemny, 
jednocześnie nie ma strachu przed zjechaniem z głównej drogi, 
zarówno w kwestii wybojów, jak i typu podłoża. Napęd na cztery koła 
i większy prześwit robi robotę. 

DOMINIK ŁADA

FOT. RAFAŁ NEBELSKI

@dominiklada

rafalnebelski.com

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé – niezły kocur…  |  Dominik łada

Porsche Cayenne Turbo S 
E-Hybrid Coupé – niezły kocur…
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W SUV-ie siedzimy wysoko, lepiej widzimy drogę, czujemy się bezpieczniej. 
Jednocześnie musimy liczyć się z tym, że więcej paliwa będziemy spalali 
i osiągi będą słabsze niż w „normalnych” samochodach. Chyba że zdecydu-
jemy się na… Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.

Gdy zadzwonił telefon z propozycją testu Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 
Coupé, zacząłem się zastanawiać, kto go będzie testować… No dobra, długo mi 
nie zajęło to zastanawianie. Zawsze chciałem takim samochodem pojeździć. 
Szybka odpowiedź i na drugi dzień siedziałem za kierownicą wyjątkowej wersji 
sygnowanej Porsche Exclusive Manufaktur. „Moja” Cayenne wyjątkowo ładnie 
się prezentuje – czarne felgi 22", szary lakier, czarny karbonowy dach oraz 
wyjątkowy środek.

Tu muszę opowiedzieć szybką anegdotę. Gdy odbierałem samochód 
z salonu Porsche w Warszawie przy Połczyńskiej, rozegrała się przed 
nim zabawna scena. Otóż wychodzę z salonu po dokonaniu formalności, 
a przed samochodem stoi para, facet i dziewczyna, dość młodzi, „mar-
kowo” ubrani, z wyglądu aspirujący. Z dużym zainteresowaniem oglądają 
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„moje” Porsche, jednocześnie komentując świetny kolor, felgi, zaczy-
nają nawet robić sobie z nim zdjęcia. W pewnym momencie dziewczyna 
zagląda przez okno i mówi teatralnym szeptem, takim, że wszyscy dookoła 
słyszą: „O rany, jaki beznadziejny środek”. W tym momencie podchodzę do 
samochodu, pilotem otwieram drzwi, a oni, widząc to, w popłochu ucie-
kają. Zaglądam do środka i widzę absolutnie klasyczną tapicerkę w pepitkę, 
taką, jaką mieli moi rodzice w swoim Golfie w latach 70. Cudo. Niesamo-
wite nawiązanie do historii. No, ale na tym trzeba się znać.

Ale wracając do Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, to jest samochód, 
który bardzo mi podszedł. Porsche konsekwentnie koncentruje się na elektro-
mobilności. Po linii modelowej Panamery teraz Cayenne ma opcję hybrydową 
w standardzie plug-in. Dzięki temu mamy w SUV-ie moc 680 KM i moment 
obrotowy na poziomie 900 Nm, pozwalający osiągnąć 100 km/h w około 3,8 s. 
Kosmos, tym większy, że takie osiągi nie muszą oznaczać wielkiego spalania. 
Absolutnie zaskoczyło mnie, gdy komputer pokładowy przy normalnej jeździe 
pokazywał spalanie na poziomie… ok. 4 l/100 km. Serio. Odlot. Pamiętajmy, że 
mówimy tutaj o silniku V8, 4-litrowym i masie całego samochodu sięgającej 
2600 kg. Nieprawdopodobny wynik, ale prawdziwy.

Silnik elektryczny pozwala nam na przejechanie tylko ok. 40 km z maksy-
malną prędkością 135 km/h, jednak w trybie hybrydowym robi właśnie cuda 
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ze spalaniem. Akumulatory o pojemności 14,1 kWh znajdują się pod podłogą 
bagażnika i możemy je naładować w ok. 2 godz. z szybkiej ładowarki lub w 6 
godz. z domowego, zwykłego gniazdka 230 V. Oczywiście ładowanie akumula-
torów odbywa się też podczas jazdy.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé jest duże i ciężkie, jednak prowa-
dzi się genialnie, jak po sznurku. Świetne właściwości jezdne, kocia zwinność. 
Czysta przyjemność i adrenalina podczas jazdy. Z drugiej strony spokojna 
jazda ze świadomością, że praktycznie nikt nie jest w stanie ci „podskoczyć” 
na ulicy, jest bardzo relaksująca.

Oczywiście nowe Porsche Cayenne jest w pełni wyposażone we wszystkie 
możliwe opcje i funkcje związane z komunikacją. Mamy zdalny dostęp przez 
aplikację Porsche Connect, obsługę głosową, wyszukiwarkę publicznych stacji 
ładowania, bezprzewodowy CarPlay, wbudowane złącza USB-C oraz panel 
z ładowaniem indukcyjnym idealnym dla najnowszych telefonów.

Czego chcieć więcej?
O cenach dżentelmeni nie rozmawiają. Uchylę tylko rąbka tajemnicy 
i powiem, że za taką wersję, jaką jeździłem, trzeba zapłacić, bagatela,   
1 088 543 PLN…
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iMagazine na Androidzie!

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


Dilims – Time zones 
– pomocne strefy czasowe

Moja Iwona komunikuje się z ludźmi z całego 
świata i dotychczas korzystała z innego pro-
gramu, ale nigdy nie była zadowolona z jego 
działania. Zaproponowałem jej Dilims, autorstwa 
Eliz Kilic i okazało się, że wcelowałem idealnie 
w jej potrzeby. Program jest prosty i taki właśnie 
miał być. Wyświetla wybrane przez nią strefy 
czasowe (wybrała te, w których współpracuje 
z ludźmi i na temat których potrzebuje informa-
cji) w rzędach oraz umożliwia suwanie pionową 
kreską. Ta kreska pokazuje godzinę o ustawionej 
porze, dzięki czemu może szybko weryfikować 
godziny ustalonych spotkań lub czas pracy 
danego oddziału. W ustawieniach może sper-
sonalizować parę opcji, ale domyślne dla Iwony 
okazały się strzałem w dziesiątkę. Jest też funk-
cja wyświetlania wybranych stref czasowych 
w widgetach.

Dilims kosztuje 8,99 zł, działa na iPhone’ach i iPa-
dach i nie zawiera żadnych mikropłatności.

Cena: 8,99 PLN                   

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Dilims – Time zones – pomocne strefy czasowe  |  Wojtek Pietrusiewicz

Dla osób, które pracują z ludźmi w różnych strefach czasowych, 
jest w App Store kilka propozycji, które ułatwią im życie. Każda 
z tych aplikacji jest jednak ciut inna i zależnie od potrzeb, może się 
sprawdzić lub zupełnie nie spodobać.
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Code Conf

App daje dostęp do listy konferencji 
i wykładów – ponad 400 – skupiają-
cych się na natywnym programowa-
niu dla mobilnych platform, głównie 
w Swift, Kotlin i React Native, ale nie 
tylko. Program pozwala przede wszyst-
kim na odnalezienie poszczególnych 
konferencji, wykładów na nich pre-
zentowanych oraz samych prelegen-
tów; można za jego pomocą oglądać 
wspomniane wykłady czy przeglądać 
z nich slajdy. Program dostępny jest za 
darmo, ale subskrypcja premium daje 
dostęp do zaawansowanych funkcji, 
w tym ciągłych rekomendacji na temat 
wykładów, które mogą użytkownika 
zainteresować, możliwości zarządza-
nia kolejką wykładów do oglądania, 
pełnej historii obejrzanych wykładów, 
synchronizacji ustawień pomiędzy 
urządzeniami…

Cena: Gratis      

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Code Conf  |  Wojtek Pietrusiewicz

Code Conf jest polską aplikacją 
autorstwa Pawła Madeja, obsługującą 
iPhone’a i iPada, przeznaczoną dla 
deweloperów i innych użytkowników 
śledzących konferencje 
technologiczne na całym świecie.
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Wydawać by się mogło, że jeśli ktoś ma zrobić grę o skrytobójcach, 
z otwartym światem i osadzoną w realiach historycznych 
średniowiecznej Japonii, to będzie to Ubisoft. Francuski deweloper 
nigdy jednak nie zdecydował się zajrzeć na wschód dalej niż do 
Chin, a za prawdopodobnie ostatnią grę o samurajach na PS4 
odpowiada Sucker Punch.

Ghost of Tsushima 
– ostatni samuraj, pierwszy asasyn

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Ghost of Tsushima – ostatni samuraj, pierwszy asasyn  |  Paweł Hać
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Gdybym w 2014 roku usłyszał, że kolejnym, po Infamous: Second Son, tytu-
łem zrobionym przez Sucker Punch będzie Ghost of Tsushima, zwyczajnie 
bym nie uwierzył. Seria Infamous była superbohaterską, choć odseparo-
waną od jakiegokolwiek uniwersum komiksowego produkcją, w której co 
rusz zaskakiwani byliśmy coraz to bardziej wymyślnymi (i oderwanymi od 
rzeczywistości) umiejętnościami głównego bohatera. Ghost of Tsushima 
wydaje się na jej tle bardzo przyziemny i realistyczny, choć nie odwzo-
rowuje wydarzeń historycznych w takim stopniu, jak robi to seria Assas-
sin’s Creed. Akcja gry toczy się w XIII wieku podczas inwazji Mongołów 
na japońską wyspę Tsushima. Samurajowie przegrywają pierwsze starcie 
z najeźdźcą, a Jin Sakai, czyli protagonista, cudem uchodzi z życiem. Jego 
wuj trafia do niewoli, a jako jeden z ostatnich samurajów Jin postanawia 
zebrać sojuszników i odbić go z rąk wroga, jednocześnie wypierając też 
Mongołów z wyspy. Fabuła zaczyna się bardzo sztampowo, nie pomagają jej 
też pierwsze zadania, równie mało oryginalne, co scenariusz. Po kilku godzi-
nach, gdy już odblokujemy podstawowe mechaniki i zrobimy kilka zadań 
pobocznych, jest już znacznie lepiej. Historia jest ciekawa, a kilka postaci 
zapada w pamięć. Całkiem interesujący okazuje się też główny antagonista, 
zwłaszcza że przewija się on nie tylko w scenach spotkań z Jinem, ale też 
we własnych przerywnikach i wielu zapiskach, gdzie opisują go inni Mongo-
łowie i Japończycy. Główny bohater też z czasem zyskuje na wyrazistości, 
a przemiana, jaka się w nim dokonuje, jest istotna nie tylko dla rozgrywki, 
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ale również dla fabuły. Honorowy, postępujący zawsze zgodnie z kodeksem 
samuraj nie powinien wbijać nikomu ostrza w plecy, tymczasem okolicz-
ności zmuszają Jina do ponownego przeanalizowania wyznawanych przez 
całe życie zasad. Choć gra czerpie garściami z historii Japonii, to są to bardzo 
swobodne i luźne nawiązania. Z Ghost of Tsushima dowiemy się o średnio-
wiecznej Japonii tyle, co z God of War o starożytnej Grecji.

Historia rozwija się całkiem sprawnie, ale to nie ona jest głównym motorem 
napędowym rozgrywki. Sucker Punch postarało się, by proste i powtarzalne 
czynności nie przeszkadzały, a główne mechaniki, takie jak eksploracja 
i walka, były odpowiednio dopracowane. Gra ma wiele uproszczeń, które 
znacznie usprawniają zwiedzanie świata. Zbieranie przedmiotów nie ma 
żadnych animacji (nie trzeba zsiadać nawet z konia), a zazwyczaj znajdujemy 
zasoby, którymi nie trzeba zarządzać. Nie ma ani limitu udźwigu, ani też tony 
przedmiotów, które raz po raz trzeba sprzedawać – tu każda zdobyta zbroja 
i broń ma swoją historię, można ją ulepszać i modyfikować jej wygląd, ale już 
nie da się jej pozbyć. To dużo bardziej naturalne niż nieustanne żonglowa-
nie nowym orężem o coraz to lepszych statystykach. Ponadto zasoby mają 
określoną funkcję, nie ma tu takich bzdur, jak poprawianie wytrzymałości 
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hełmu za pomocą pierza i świńskich ogonów. Niektóre uproszczenia zasto-
sowane przez twórców są nie tyle przyspieszeniem rozgrywki, ile zabiegiem 
wynikającym ze zbyt małego budżetu lub braku czasu na rozbudowanie ich. 
Podczas zadań fabularnych często mamy do czynienia z czarnymi ekranami, 
maskującymi na przykład ukrywanie się w wozie czy wykonywanie innej 
czynności, której animacja w grze się nie powtarza. Równie słabo wypada 
wielokrotne wykorzystanie modeli, zwłaszcza budynków. Większość domów 
ma bliźniaczy układ, przez co ich przeszukiwanie szybko staje się nudne. 
Oszczędnie potraktowano też przeciwników, w dużych starciach, podczas 
których walczy się nawet z kilkudziesięcioma wrogami naraz, postacie 
wyraźnie się powtarzają (chyba że wszyscy Mongołowie byli ze sobą blisko 
spokrewnieni, jeśli tak, to przepraszam).

Powolny początek rozgrywki ma na celu wprowadzenie do podstawowych 
mechanik. Niby wszystko to już widzieliśmy, ale Sucker Punch podeszło do 
wielu aspektów rozgrywki po swojemu. Wiele rzeczy jest uproszczonych do 
minimum: wspomniane zbieranie zapasów i zarządzanie ekwipunkiem, jazda 
konna czy poruszanie się. Z konia trudno spaść, ponadto jest nieśmiertelny, 
natomiast skacząc, jesteśmy mniej więcej naprowadzani na wąskie belki czy 
gałęzie. Wszystkie te zabiegi mają na celu upłynnić grę, ich uproszczenie 
nie sprawia, że gracz cokolwiek traci, bo rozgrywka nie skupia się na tych 
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czynnościach. Najważniejsza jest walka, a ta w Ghost of Tsushima wypada 
niemal doskonale. Naszą podstawową bronią jest katana, ponadto podczas 
skradania wykorzystujemy tanto (czyli sztylet). Podczas walki w zwarciu 
wspomagamy się też bombami i kunai (sztyletami do rzucania), a do odwró-
cenia uwagi nieświadomych naszych obecności wrogów można wykorzystać 
rzucane dzwonki. Do walki z dystansu mamy natomiast dwa łuki. Arsenał 
nie wydaje się obszerny, ale to nie oręż czyni samuraja, a technika. Wraz ze 
zdobywaniem doświadczenia nie tylko rozwijamy umiejętności walki kataną, 
ale odblokowujemy też różne postawy, pozwalające lepiej radzić sobie 
z określonym typem wroga. To właśnie żonglerka postawami i doskakiwanie 
naprzemiennie do różnych oponentów jest sednem rozgrywki. Przeciwnicy 
zazwyczaj występują w zróżnicowanych grupach, więc zmiana postawy 
potrzebna jest właściwie zawsze. W zależności od jej wyboru łatwiej rozbi-
jamy obronę określonego wroga. Teoretycznie każda z nich pozwala pozbyć 
się każdego przeciwnika, ale w obliczu starcia z kilkunastoma Mongołami 
bardzo szybko uczymy się przełączać je w locie. Oprócz tego mamy też 
możliwość parowania ciosów i wyprowadzania kontrataków, wykonywa-
nia uników, przetaczania się, używania specjalnych ciosów, niedających się 
zablokować, możemy nawet zastraszyć przeciwników, odpowiednio skutecz-
nie eliminując ich towarzyszy. W niewielu grach umiejętności bohatera tak 
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bardzo powiązanie są z historią – każdy specjalny cios wymaga odblokowa-
nia przez wykonywanie zadań, kończących się pojedynkami. Te są bardzo 
miłą odskocznią od zwykłej walki i znacznie bardziej koncentrują się na 
technice. Nie można w nich korzystać z żadnego dodatkowego oręża, nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, by używać odblokowanych już umiejętności. 
Wręcz trzeba to robić, bo oponenci są zdecydowanie trudniejsi i szybsi, niż 
standardowi wrogowie. Po pokonaniu takiego przeciwnika nagroda wydaje 
się jeszcze bardziej zasłużona.

Niemal na samym początku Jin musi złamać kodeks samurajski i dopuścić 
się skrytobójstwa, by uratować kogoś. Od tego momentu odblokowujemy 
możliwość cichego pozbywania się wrogów, ponadto pojawia się też nowe 
drzewko umiejętności, związanych z cichą eliminacją i skradaniem się. 
„Cicha” rozgrywka wymagana jest w niektórych zadaniach, przydaje się 
też na początku gry, gdy bardzo łatwo dostajemy łomot. Skradanie się jest 
całkiem satysfakcjonujące, bardziej przypomina też to z Metal Gear Solid 
niż z Assassin’s Creed, bo nigdy nie mamy pewności, czy jesteśmy ukryci 
tak, że wróg nas nie zobaczy. Przez większość czasu preferowałem jednak 
bezpośrednią konfrontację. Jin może sprowokować przeciwników i szybko 
wyeliminować pierwszych, którzy zdecydują się go zaatakować. Ponadto 
mechaniki związane z otwartą walką są dużo bardziej rozbudowane i dają 
więcej satysfakcji, nawet jeśli walczymy jednocześnie z kilkunastoma 
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Mongołami. Już po kilku godzinach gry, gdy nabieramy wprawy i zdo-
bywamy kilka umiejętności, a także lekko ulepszamy sprzęt, możemy 
wjeżdżać w obozy najeźdźcy niczym czołg, od bramy wołając „jestem samu-
rajem, chodźcie się bić”. Gdyby jednak coś nie wyszło, to nie dość, że bez 
żadnych strat odradzamy się po śmierci nieopodal miejsca zgonu, to poko-
nani przeciwnicy są wciąż martwi, więc prędzej czy później uporamy się 
z każdym liczbą przeciwników. Niekiedy zmagamy się nie tyle ze sztuczną 
inteligencją wrogów, ile z kamerą. Tej nie da się zablokować na wybranym 
przeciwniku, ponadto w starciach z wieloma oponentami często ustawia się 
tak, że widać ich wtedy, kiedy to potrzebne. Po walce dostajemy doświad-
czenie – czuć wyraźnie, kiedy starcie się kończy, co może i eliminuje ele-
ment ewentualnego zaskoczenia ostrzem wbitym w plecy, ale też pozwala 
spokojnie oddać się eksploracji spływającego świeżą krwią placu boju.

Przemierzanie Tsushimy to niezwykle odprężające doświadczenie. Gra nie 
ma tradycyjnego interfejsu, wyświetla się tylko wtedy, gdy walczymy lub 
korzystamy z umiejętności. Zamiast kompasu czy mapy do wybranego 
celu prowadzi wiatr lub zwierzęta. Wystarczy przesunąć palcem po płytce 
dotykowej pada, by podmuchy wskazały drogę. Fauna również pomaga 
znajdować miejsca, ale już nie te, które wybierzemy na mapie w menu. 
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Lisy nie dość, że są pięknie animowane, to prowadzą do kapliczek zwięk-
szających liczbę używanych jednocześnie amuletów (i tak, można je 
pogłaskać). Żółte ptaki wskazują natomiast przedmioty, gorące źródła 
zwiększające zdrowie czy miejsca układania haiku. Te zabiegi są znacznie 
lepsze niż pulsujące na horyzoncie znaczniki czy mapa w rogu ekranu. 
Wiatr jest też obecny w trybie fotograficznym, czyniąc go tym samym 
dużo bardziej interesującym. Pomimo powtarzalności pobocznych aktyw-
ności zwiedzanie świata trudno nazwać monotonnym. Świat jest bardzo 
zróżnicowany i zwyczajnie piękny, przepełniony reagującą na wiatr roślin-
nością, mnóstwem liści podrywanych w powietrze podmuchami i zmien-
nym terenem, który przemierzamy – od kamienistych górskich ścieżek 
po drogi pokryte wydeptanym błotem. Dodatkowo można też włączyć 
tryb Kurosawy, który nakłada na obraz zaszumiony, monochromatyczny 
filtr, zmienia też brzmienie dialogów, wzmaga wiatr i włącza japoński 
dubbing (niestety, ale mimika twarzy zsynchronizowana jest z angielską 
ścieżką dźwiękową). Na dłuższą metę zdecydowałem się grać bez niego, 
bo zwyczajnie szkoda nie doświadczyć tej ferii barw, ale jako ciekawostka 
na kilka godzin sprawdza się doskonale. Gra ma nie tylko piękny świat, 
ale i bardzo dobre modele postaci, choć tu poziom szczegółów nie jest 
równy. Główni bohaterowie wyglądają świetnie, ale już modele przypad-
kowych osób są dużo mniej szczegółowe (podejrzewam, że to między 
innymi dlatego dialogi z nimi pokazywane są z dalekich ujęć). Kiepsko 
wypada też mimika twarzy, choć możliwe, że po tym, co widziałem w The 
Last of Us Part II, jestem zbyt krytyczny wobec tego aspektu. Muzyki 
w grze jest mało, podczas eksploracji towarzyszą nam przede wszystkim 
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dźwięki otoczenia. Dopiero podczas większych starć czy zadań fabular-
nych pojawiają się dźwięki instrumentów. To bardzo przemyślany zabieg, 
podkreślający wagę wydarzeń i pozwalający zrelaksować się, przemie-
rzając Tsushimę własnym tempem. Gra nie ustrzegła się też błędów, acz-
kolwiek nie należą one do takich, które znacząco utrudniają rozgrywkę. 
Często zdarza się nam ratować Japończyków z rąk Mongołów. Niestety, 
nie zawsze można ich uwolnić, pomimo wybicia wszystkich przeciwników. 
W takiej sytuacji konieczne jest odejście na sporą odległość i powrócenie 
do klęczącego, ale już dającego sobie pomóc człowieka. Jak na grę tej 
wielkości, nie jest to szczególnie poważna przypadłość.

Ghost of Tsushima nie jest kolejnym Assassin’s Creed, a mimo podobieństw 
w rozgrywce Sucker Punch podeszło do wielu kwestii zupełnie inaczej 
i rozsądniej, niż Ubisoft. Gra ma wiele mechanik, które doskonale się spraw-
dzają, ale nie są tak wyeksponowane, jak w serii o skrytobójcach. Cieszy 
mnie, że PS4 kończy swój żywot właśnie taką grą – nie ma w niej niczego 
odkrywczego, ale stworzono ją z dużą rozwagą i wizją tego, czym ma być.
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Pierwszy symulator lotu od Microsoftu ujrzał światło dzienne w 1982 roku, 
kiedy zdobyli licencję na jego przeportowanie go na architekturę 
x86. Dwa lata później zadebiutowała wersja 2.0, a na wersję 3.0 trzeba 
było czekać aż 4 lata. Rok później światło dzienne ujrzała wersja 4.0, 
a w 1993 roku wersja 5.0 – ostatnia, w którą grałem. 

Microsoft Flight 
Simulator 2020

Microsoft Flight Simulator 2020  |  Wojtek Pietrusiewicz

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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W kolejnych latach pojawiały się kolejne edycje, ale nie kontynuowałem 
już mojej przygody z tym programem – trochę dorosłem w międzycza-
sie, tak jak i moje oczekiwania w kwestiach realizmu, więc odstawiłem tę 
pozycję, aż jej grafika dogoni moje marzenia.

To się właśnie stało, za sprawą Microsoft Flight Simulator 2020.

Technologia
Microsoft Flight Simulator 2020 (który będę skrótowo nazywał MSFS, 
MSFS2020 lub FS2020) oparty jest o silnik firmy Asobo, wykorzystu-
jący dane z map Bing, co pozwala mu korzystać z zasobu 2 petabajtów 
danych z internetu (jest to opcjonalne, jeśli macie ograniczony pakiet 
danych). Dodatkowo, trójwymiarowe obiekty, jak drzewa, trawa, ziemia 
czy budynki generowane są za pomocą Microsoft Azure. W skrócie ozna-
cza to, że widoki są absolutnie zniewalające.

Trzy wersje
MSFS2020 dostępny jest w trzech wersjach – Standard, Deluxe i Deluxe 
Premium. Różnią się przede wszystkim liczbą dostępnych samolotów 
i mają do dyspozycji gracza odpowiednio 20, 25 lub 30 maszyn. Pełną 
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ich listę znajdziecie w internecie. Ważną rzeczą jest to, że w przyszłości 
będzie możliwość dokupienia innych samolotów, wraz z ich wdrażaniem.

MSFS zawiera też około 37 tys. lotnisk, z których gracze mogą korzystać. 
Zależnie od wykupionej wersji, 30, 35 lub 40 z nich jest „ręcznie zbudo-
wanymi” replikami najbardziej znanych lotnisk na świecie, w tym Frank-
furt, Heathrow, San Francisco oraz kilka perełek, jak lotnisko na Maderze 
czy Saint Barthélemy.

Wymagania
Mógłbym tutaj podać oficjalne wymagania Microsoftu, ale jeśli chcecie 
grać na maksymalnych detalach, to pozostaje Wam kupno najbardziej 
wypasionego gamingowego peceta, na jaki Was stać. Sam korzystam 
z i9-9900K z Radeonem RX 580, 64 GB RAM i SSD, i już wiem, że muszę 
wymienić GPU na 5700 XT, aby móc wyciągnąć więcej FPS-ów w rozdziel-
czości 4K (3840 × 2160 px). Niestety, jak ustawię wszystko „na maksa”, to 
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realnie mam 15–30 fps. Alternatywą jest gra-
nie na ekranie Full HD, ale wtedy nie mamy 
do dyspozycji tej wysokiej rozdzielczości, 
która tak wszystko zmienia.

Swoją przygodę rozpocząłem z klawiaturą 
oraz myszką, co bardzo szybko dopro-
wadziło mnie do stanu oświecenia – nie 
obejdzie się bez dodatkowego kontrolera. 
Sięgnąłem po to, co miałem na stanie, czyli 
podłączyłem pada od PS4 po USB i nagle 
życie stało się prostsze. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że będę sukcesywnie wyposażał 
się w odpowiednie akcesoria, aby rozbudo-
wać swój „fotel kapitana”.

Wrażenia
Gra ma kilka stopni konfiguracji sztucznej 
inteligencji, która będzie nam pomagała 
w komunikowaniu się z ATC, startowaniu 
i lądowaniu oraz podczas samego lotu. 
Możemy robić wszystko samemu, przecho-
dzić procedury startu albo po prostu „wci-
snąć gaz”, aby latać dla widoków. To właśnie 
jest jeden z aspektów tej gry, który powo-
duje, że każdy powinien znaleźć coś dla 
siebie, bo niezależnie, czy zależy Wam na 
aspekcie symulacji, czy po prostu na podzi-
wianiu krajobrazów, macie możliwość dosto-
sowania gry do swoich potrzeb i wymagań.
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Bing
Największą wadą gry jest fakt, że korzysta ona z map Bing, które mają po 
prostu mniejsze pokrycie świata w 3D niż ich konkurencja. Mam nadzieję, 
że MSFS2020 zmotywuje ekipę do przyspieszenia prac, bo o ile wiele 
miejsc wygląda absolutnie zjawiskowo, to niektórym jeszcze trochę bra-
kuje (niestety dotyczy to również Polski). Nie zmienia to jednak faktu, że 
jest tak wiele przepięknych miejsc, które można odwiedzić, że gdyby ta 
gra oferowała jedynie możliwość robienia screenshotów tych lokalizacji 
z dowolnego miejsca, to skusiłbym się na nią.

Pogoda
MSFS2020 oferuje coś, co jest jeszcze bardziej niesamowite od wszyst-
kiego, co opisałem – pogodę na żywo. Gra stara się odwzorować 
warunki atmosferyczne oraz porę dnia w danym miejscu (prędkość 
i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność, deszcz i burze), aby jeszcze 
bardziej urzeczywistnić lot. Zresztą to, jak są renderowane chmury oraz 
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światło, jest całkowicie wyjątkowe. Trudno to ubrać w słowa – to trzeba 
zobaczyć.

Przyszłość
Na początku interesowało mnie jedynie latanie rekreacyjne, ale z każ-
dym dniem coraz bardziej wciąga mnie sam aspekt symulacji lotu. Jak 
już wspominałem, moją przygodę z tym gatunkiem zakończyłem na 
Microsoft Flight Simulator 5.0 (a może 5.1?) w latach 90. i od tamtej pory 
nie grałem w tego typu produkcje. Trudno mi ocenić realizm MSFS2020 
w porównaniu do konkurencji, ale grafika, szczególnie grając w 4K, jest 
tak zjawiskowa, że ta gra na długo pozostanie w mojej kolekcji i nawet 
pisząc te słowa, mam ochotę przełączyć się na Windows i ponownie 
wystartować w jakąś trasę, najlepiej wielogodzinną. Wydaje się to absur-
dalne, ale wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, więc jeśli lecicie 
na trasie z Warszawy do Paryża, to spędzicie mniej więcej 2,5 godziny za 
sterami. Aż boję się trasy, na którą zaprosił mnie Microsoft – z Warszawy 
do Honolulu! Dobrze, że jest autopilot – może się trochę zdrzemnę.

Prawdopodobnie najciekawszą nowością w MSFS, na którą czekam 
niecierpliwie, jest wsparcie dla headsetów VR. To całkowicie odmieni 
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oblicze tej gry i szczerze nie mogę się doczekać tej implementacji. Jed-
nocześnie spodziewam się, że będzie to pierwsze zastosowanie VR, które 
zachęci mnie do kupna headsetu.

Warto?
Oczywiście! Początki jednak są bardzo trudne, jeśli nie gracie w inne 
symulatory lotu, więc gorąco polecam skorzystanie z kursów pilotażu, 
zanim zaczniecie jakiekolwiek latanie. Całość zajmuje 30–45 minut 
i naprawdę powinniście od tego zacząć. Podpowiem na zachętę, że 
w ciągu trzech pierwszych minut znajdziecie się już w powietrzu.

Pozostaje mi już tylko podsumować całość następującymi słowami: 
shut-up-and-take-my-money.

GRY 169



Czy wiecie, że bijatyki to jeden z najtrudniejszych gatunków gier 
e-sportowych, jakie istnieją? Nie? Pukacie się właśnie w głowę, 
wskazując na League of Legends, Counter Strike, Rainbow Six, 
Starcrafta czy karcianki? Nie dziwię się Wam, gdyż „mordobicia” są 
obecnie niszą. 

Dlaczego bijatyki są 
trudniejsze, niż Ci się wydajeRAFAŁ KURCZYŃSKI

@pijanyskryba

Dlaczego bijatyki są trudniejsze, niż Ci się wydaje  |  Rafał Kurczyński

Gdy myślicie o bijatykach, macie przed sobą obraz kanapowego wciskania 
losowych klawiszy swojego kontrolera, mistrzostwa „button-mashingu”? 
Jeśli jak ja nie wychowaliście się w kulturze gry w arcade’owniach, które po 
dziś dzień funkcjonują m.in. w krajach azjatyckich. Na lokalnym podwórku 
można było co prawda trafić na maszyny z zainstalowanymi grami takimi 
jak: Tekken, Virtua Fighter, Soul Blade, Mortal Kombat, Street Fighter, Dead 
or Alive, World Warriors, WWF Wrestlemanią, Marvel vs. Capcom, King 
of Fighters czy Samurai Shodown, aczkolwiek nie był to częsty widok, 
a przed wejściem na wyżyny znajomości mechanik wybranych tytułów 
stały przede wszystkim drobniaki. Z tego też powodu dużą popularność 
zyskały u nas gry przeznaczone na pierwszą masowo kupowaną w naszym 
postkomunistycznym kraju konsolę – PlayStation. Wśród najczęściej 
pozyskiwanych gier wyliczyć można takie perełki jak: Tekken 3, Soul Edge, 
Street Fighter Alpha 3, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, Guilty 
Gear, Bloody Roar 2, Mortal Kombat Trilogy czy The King of Fighter ’98. 
Łatwa dostępność pirackiego oprogramowania na „szaraku” przyczyniła się 
do znacznego spadku popularności w naszym kraju zarówno automatów, 
jak i kafejek internetowych, toteż gracze przenieśli się z ciasnych, zady-
mionych pomieszczeń pełnych automatów do komfortowych wnętrz ich 
własnych domów, a następnie, z biegiem czasu, na serwery online. Kultura 
kanapowego grania nauczyła Polaków miłości do bijatyk, nie dając im jed-
nak żadnych narzędzi do wgryzienia się w ich mechaniki. 
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Dlaczego bijatyki są piekielnie trudne? 
Kiedyś w moim otoczeniu porównano bijatyki do szachów na dopala-
czach. Bijatyki są szybkie, a liczba podejmowanych przez nas decyzji jest 
wyższa niż w którejkolwiek z licznych gier, które do tej pory poznałem. 
Gra przeciwko drugiemu człowiekowi wymaga sprytu, cierpliwości, sta-
lowych nerwów i umiejętności wymuszenia na nim pewnych zachowań. 
Co najważniejsze, konieczne jest wypracowanie sobie mechanizmu „czy-
tania” przeciwnika, a więc wyłapywania jego przyzwyczajeń i błędów 
w trakcie maksymalnie trzech gier – do tego najczęściej w stresujących 
warunkach turniejowych.

O trudności bijatyk nie świadczy nawet pokaźna liczba ciosów koniecz-
nych do zapamiętania czy nawet umiejętność wklepywania najtrudniej-
szych combosów. Te gry nie wybaczają. Jesteś tu sam, nie możesz zrzucić 
winy na członka swojej drużyny. Jeśli chcesz zacząć zmagać się z innymi 
graczami na konkurencyjnym poziomie, musisz dogłębnie poznać swoją 
grę wraz ze wszystkimi występującymi w niej mechanikami oraz oczywi-
ście swoją postać, by poprawnie wykorzystywać każdą możliwą sytuację 
na swoją korzyść. To dużo? Nie zapomnij o wszystkich tych postaciach 
dostępnych w grze, na które musisz się ograć. Zwykle jest ich od 25 do 
50. Gdy to osiągniesz, będziesz co najwyżej średnim graczem. Dlaczego? 
Bo to tylko pierwszy krąg bijatykowego piekła: narzędzia i pamięciówka. 
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Prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy znasz zasady gry i próbujesz wykorzy-
stywać je do własnych celów lub je łamać. Liczenie klatek trwania ciosów 
i przygotowywanie pułapek na nerwowych przeciwników, nauka wyrywa-
nia się z chwytów i utrwalanie korzystnych nawyków, takich jak karanie 
błędów przeciwnika – to zarówno codzienność moja, jak i wielu moich 
znajomych, którzy codziennie poświęcają czas temu wymagającemu 
hobby. Bijatyki są trudniejsze od wszystkich gier, w jakie grałem, ponieważ 
aby być w nich dobrym, trzeba mieć bardzo bogatą wiedzę o grze i jej 
mechanikach, jak i doszlifować warstwę czysto manualną, aby umiejętnie 
żonglować m.in. tempem rozgrywki czy presją. Problem Mortal Kombat, 
Tekkena i Super Smash Bros., a więc najpopularniejszych bijatyk w naszym 
kraju, nie polega na tym, że trudno w nie wygrać, bo to nieprawda. Trudno-
ścią, która odrzuca większość „kanapowiczów”, jest konieczność poświęce-
nia wielu tygodni, miesięcy lub lat, aby móc wejść na wyższy poziom – czy 
zdobywając najwyższe dostępne rangi online, czy dostając się do topu na 
lokalnym turnieju. 

Jak wkręcić się w bijatyki? 
Przede wszystkim, wybierz sobie grę, postać i zacznij od jej personalizacji. 
Nieważne, czy jest uznawana za najsilniejszą w grze, czy nie – gra nią ma 
ci się podobać, ponieważ docelowo spędzisz z nią wiele tysięcy godzin. 
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Następnie znajdź w sieci poradniki dotyczące gry i twojej postaci. Zacznij 
grać online, aby nabrać wprawy, a następnie wyjdź do ludzi, grając z nimi 
offline – najlepiej z kimś dużo lepszym od siebie. Dlaczego? Ponieważ 
nie pozwoli Ci utrwalać złych nawyków, co może okazać się przydatne 
w przyszłości. Jeśli chcesz zacząć grać świadomie, polecam dołączenie do 
grupki FGC Polska na Facebooku oraz Discordzie. Nie obawiaj się pytać 
zarówno o rzeczy związane z mechanikami interesujących Cię tytułów, jak 
i o wspólne granie. Wszyscy kiedyś zaczynali – ja również. 

Na rynku znajdziesz obecnie wiele bijatyk, bardziej i mniej popularnych, 
zarówno wciąż wspieranych, jak i tych porzuconych przez ich programi-
stów. O ile faktycznie największa część graczy pieczołowicie „try-harduje” 
w Tekkena, Mortal Kombat, Smasha i Street Fightera, to znajdą się również 
zapaleńcy, którzy z radością zagrają z tobą choćby w gry z lat 90. 

Nie musisz być dobry, aby być częścią Fighting 
Games Community
Społeczności graczy rządzą się swoimi zasadami. FGC dla przykładu zrze-
sza wszystkich fanów bijatyk. Grasz dobrze? To świetnie, może dzięki temu 
ktoś nauczy się czegoś nowego. Organizujesz imprezy? Cudownie, ludzie 
będą chętnie uczestniczyć w różnorodnych turniejach pod nich skrojo-
nych. Dopiero zaczynasz? To wspaniale! Więcej graczy to więcej zabawy, 
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a w naszym środowisku jest wiele osób, które czerpią przyjemność z ucze-
nia innych. Na pewno odnajdziesz się w tej społeczności i na dowolnym 
turnieju, na który pójdziesz się sprawdzić. Nie chodzi o wygraną, a o naukę 
i czerpanie przyjemności z pokonywanej drogi, co jest podobne do dosko-
nalenia swoich umiejętności w sztukach walki. 

Nikt nie lubi przegrywać
Gdy jednak zorientujesz się, że każda taka przegrana uczy Cię czegoś nowego, 
przestaniesz się frustrować. Nie patrz na kolegę, gracza napotkanego na 
turnieju czy świecącą w rogu rangę. Każdy uczy się we własnym tempie, 
a najważniejsze w tym wszystkim jest bycie lepszym jedynie od samego sie-
bie z poprzedniego dnia. Znam wielu zawodników, którzy z „underdogów” 
turniejowych przekształcili się w graczy sponsorowanych, którzy jeżdżą za 
granicę, osiągając Top 8 w dużych międzynarodowych imprezach. Oni tak jak 
i Ty mieli swoje momenty zwątpienia, rozstania i powroty do postaci i gier, 
a także chwile olśnienia. Droga gracza w FGC nie różni się bardzo od dróg 
czołówki międzynarodowego e-sportu – gdy dochodzimy do średniozaawan-
sowanego poziomu, zaczynamy odbijać się od ścian, których rozbicie, a więc 
i nauczenie się czegoś nowego, otworzy nam kolejne drogi i naprowadzi na 
następne ściany. Bądźcie więc cierpliwi. Przyda się to Wam. 

O czym porozmawiamy przy kolejnej okazji? O kontrolerach rzecz jasna 
i o tym, że zarówno kontrolery, jak i rangi w trybach online „nie grają” za 
gracza. Do następnego.
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Czyszczenie pamięci 
DNS w macOSMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Czyszczenie pamięci DNS-ów najczęściej przyda się zapewne twórcom 
stron, ale może też od czasu do czasu przydać się każdemu z nas.

Dlaczego? Być może spotkaliście się z sytuacją, że mimo działającego inter-
netu jakaś strona nie chce się załadować. Oczywiście problem może leżeć 
po stronie serwera strony, ale może też chodzić właśnie o DNS-y. Jak to 
zrobić w macOS?

Czynność sprowadza się do paru w miarę prostych kroków:

Uruchamiamy aplikację Terminal. Znajdziecie ją w folderze Aplikacje 
→ Narzędzia lub uruchamiając Spotlight (skrótem CMD+Spacja, lub 
klikając na lupkę na pasku menu) i tam odszukujemy i uruchamiamy 
wspomnianą aplikację.

Po uruchomieniu Terminala wpisujemy w nim poniższą komendę:

sudo dscacheutil -flushcache; 
sudo killall -HUP mDNSResponder

Po zatwierdzeniu komendy klawiszem Enter będziemy musieli 
podać hasło administratora.

Jeśli wszystko zrobicie według powyższej instrukcji, to warto zauważyć, że 
nie otrzymamy żadnego komunikatu potwierdzającego.

Jednak w ten sposób zresetujemy DNS-y i możemy wypróbować, czy 
będzie to rozwiązanie problemu z niedziałającą stroną.

Źródło: OSXDaily

Czyszczenie pamięci DNS w macOS  |  Maciej Skrzypczak

1
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Co za dużo, to niezdrowo. Po nadużywaniu elektroniki w czasie 
kwarantanny konieczny może okazać się odwyk.

OdwykKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Odwyk  |  Kinga Ochendowska
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O
Od jakiegoś czasu zaczęłam odczuwać zmęczenie. Z pewnością przyczy-
niła się do tego kwarantanna sama w sobie, temu nie można zaprzeczyć. 
Jednak w dużej mierze winę za stan obecny ponosi olbrzymi natłok 
informacji. W szczycie pandemii, gdy wytyczne i zalecenia zmieniały się 
z godziny na godzinę, konieczne było stałe śledzenie serwisów newso-
wych. Oczywiście wszelkie doniesienia zdominowane były przez infor-
macje o koronawirusie, poza tym niewiele działo się na świecie, a jeśli się 
działo, to nie docierało na nagłówki gazet. Z czasem ilość użytecznych 
informacji zmalała, pojawiło się więcej wiadomości z kraju i ze świata, ale 
nawyk czytania prasówki pozostał.

Wielokrotnie powtarzałam, że nie lubię czytać newsów. Przede wszystkim 
dlatego, że cenię ciszę, spokój i stabilność psychiczną. Nasz mózg z samej 
swojej natury jest skonstruowany tak, by skanować dostarczane do niego 
informacje na okoliczność potencjalnego zagrożenia. Na tym zresztą 
bazuje większość gazet codziennych. Ze świecą przyjdzie nam szukać 
informacji pozytywnych i budujących, większość wiadomości opiera się 
na pokazywaniu całego zła tego świata. Bo podświadomie przemówi do 
naszego umysłu, a dobro – no cóż. Dobro jest po prostu nudne.

Mając powyższe na uwadze, postanowiłam przejść 
na odwyk. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji 
z używania elektronicznych gadżetów, bo w dzisiej-
szych czasach to po prostu niemożliwe. Za to użyję 
sprawdzonej już wcześniej metody, którą opra-
cowałam jakiś czas temu. Nazwałam tę metodę 
„ostatnim folderem”. W skrócie polega ona na tym, 
że wszystkie „niebezpieczne” aplikacje umiesz-
czam w folderze, który przenoszę na ostatni ekran 
w telefonie czy iPadzie. Następnie zaś „zapomi-
nam” o nim na z góry określony czas – w tym przy-
padku miesiąc.

Nie kasuję aplikacji z telefonu, bo mija się to 
z celem. Po prostu sprawiam, że nie rzucają się 
w oczy. Po przeniesieniu aplikacji do folderu upew-
niam się, że wyłączyłam wszystkie notyfikacje, 

Wielokrotnie powtarzałam, 

że nie lubię czytać newsów. 

Przede wszystkim dlatego, 
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włącznie z tymi, które przychodzą na Apple Watcha i zaczynam używać 
sprzętu wyłącznie do wykonywania podstawowych zadań – czyli na 
przykład dzwonienia.

Jakie aplikacje zaliczam do grona niebezpiecznych? Przede wszystkim 
agregaty newsów, w tym Apple News+. Następnie miejsce zamieszkania 
zmieniają aplikacje serwisów społecznościowych oraz część komunika-
torów. Pozostawiam tylko te, których używam zawodowo i do kontaktu 
z rodziną. Przyglądam się również statystykom pokazującym, ile czasu 
spędzam w konkretnych programach. Jeśli aplikacja służy wyłącznie roz-
rywce (jak Rummikub albo DancingLine – winna!), to również wrzucam 
ją do wspomnianego folderu. Zajmują po prostu za dużo cennego czasu, 
który mogę poświęcić na robienie rzeczy w realnym świecie.

Nie ruszam programów służących do czytania książek i odtwarzających 
audiobooki. Audiobooków słucham zazwyczaj podczas wykonywania 
innych czynności – na przykład sprzątania czy na spacerze z psem, 
a czytania książek nie traktuję jako stratę czasu.

Poprzednio podobny odwyk zrobiłam mniej więcej rok temu i muszę 
przyznać, że już po kilku dniach poczułam się dużo lepiej. Wystarczyło 
na początku świadomie opanować poranny nawyk sprawdzania, co 
słychać na świecie. Niedługo po tym poczułam, że dużo łatwiej mi się 
myśli oraz te myśli wyraża. Ustąpiło poczucie zniechęcenia i niemożno-
ści oraz powróciła energia, by zająć się rzeczami, które istnieją w real-
nym świecie.

Jakie aplikacje zaliczam do grona niebez-

piecznych? Przede wszystkim agregaty 

newsów, w tym Apple News+. Następnie 

miejsce zamieszkania zmieniają aplikacje 

serwisów społecznościowych oraz część 

komunikatorów. 

FELIETONYFELIETONY 179



Często o tym, czy potrzebujemy odwyku, dowiadujemy się dopiero 
wtedy, gdy się na nim znajdziemy. Funkcjonując w wirtualnym świecie, 
w którym jesteśmy bombardowani informacjami, czy tego chcemy, 
czy nie, nawet nie zauważamy, jak bardzo nakręcamy spiralę. Dlatego 
czasem warto zwolnić, zrobić krok do tyłu i zobaczyć, czy świat nadal 
będzie istniał za miesiąc. Nawet wtedy, gdy nie będziemy go doglądać.

Ze swojej strony mogę zapewnić, że nigdy nie zdarzyło mi się, by świat 
przestał istnieć. Prawdę mówiąc, to w czasie ostatniego odwyku nie zda-
rzyło się nic, czemu warto byłoby poświęcić uwagę. Założyć więc mogę, 
że i tym razem nic mnie nie ominie.

Mam głęboką nadzieję, że nic nie przerwie stanu ciszy i spokoju, chociaż 
w dzisiejszych czasach niczego nie można być pewnym. Zbliżamy się 
wielkimi krokami do okresu jesienno-zimowego oraz kolejnych, zapo-
wiadanych w mediach, fal koronawirusa. Tak czy inaczej, zamierzam 
naładować baterie bez względu na to, czy czeka nas kolejny czas inten-
sywnego sprawdzania newsów, czy nie. Jeśli tak, będę potrzebowała 
naładowanych baterii. Jeśli nie – po prostu oczyszczę głowę z niepo-
trzebnych śmieci.

Jeśli też czujecie, że co za dużo, to niezdrowo, to polecam metodę ostat-
niego folderu. W końcu co mamy do stracenia?

Nie zaszkodzi, a może pomóc.

Czegóż oczekiwać więcej?

Wystarczyło na początku świadomie opanować poranny nawyk 

sprawdzania, co słychać na świecie. Niedługo po tym poczu-

łam, że dużo łatwiej mi się myśli oraz te myśli wyraża. Ustąpiło 

poczucie zniechęcenia i niemożności oraz powróciła energia, 

by zająć się rzeczami, które istnieją w realnym świecie.

FELIETONYFELIETONY 180



We współczesnym medialnym dyskursie nie ma miejsca na 
umiarkowane, zrównoważone poglądy. Musimy być całkiem za albo 
całkiem przeciw. Zapominając, że wpadanie ze skrajności w skrajność 
nigdy nie prowadzi do osiągnięcia założonych celów.

GranicaKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Granica  |  Kinga Ochendowska
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Z
Z góry zaznaczę, wzorem zachodnich mediów, że jeśli kwestie mniej-
szości seksualnych, płci i społeczności LGBT+ wzbudzają u Was głębokie 
emocje, wywołują stres lub odrazę, to nie powinniście czytać tego arty-
kułu. Wystarczy, że przewiniecie kilka stron i będziecie mogli cieszyć się 
treściami wolnymi od seksualnej indoktrynacji. Pozostałych zapewniam, 
że zamieszczona poniżej opinia jest wyłącznie moja i poparta doświad-
czeniem wynikającym z 15-letniego stażu życia w UK – kraju, który 
dość dobrze poradził sobie z zagwarantowaniem praw mniejszościom 
seksualnym.

Żeby uczynić sytuację zupełnie jasną, już na wstępie wyjaśnię, jakie są 
moje osobiste przekonania dotyczące tematu LGBT+. Czy uważam, że 
członkowie mniejszości seksualnych powinni mieć takie same prawa, 
jak osoby heteroseksualne? Tak. Podstawowe prawa człowieka – prawa 
uniwersalne – nabywane są w chwili narodzin i nie można odmawiać 
nikomu prawa do szczęścia czy chociażby dziedziczenia, bo nie podoba 
nam się czyjaś orientacja. Czy uważam, że osoby nieheteronormatywne 
powinny mieć prawo do zawierania małżeństw? Oczywiście. Każda osoba 
ma prawo do szczęścia, związku i posiadania rodziny. Nikomu nic do tego, 
jeśli w związek małżeński wchodzą dwie dorosłe, wyrażające dobrowolną 
zgodę osoby. Czy uważam, że takie pary powinny mieć prawo do adopcji 
dzieci? Tak. Na świecie jest niezmierzona liczba dzieci, dorastających bez 
rodziny, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Jestem przekonana, że dwóch 
ojców, dwie matki czy jakiekolwiek osoby te zdecydują się przyjąć role, jest 
w stanie stworzyć dziecku bezpieczny i pełen miłości dom. Nie chodzi tu 
o pozycję, w której para nieheteronormatywna może adoptować dziecko 
tylko dlatego, że nie ma możliwości posiadania własnych. Tak samo, jak 
nie każda para heteroseksualna nadaje się do bycia rodzicami, tak i nie 
wszystkie związki homoseksualne gwarantują bezpieczeństwo dziecka. 
Pary nieheteronormtywne powinny podlegać takiemu samemu procesowi 
adopcyjnemu jak pary tradycyjne. Proces ten powinien mieć na uwadze 
wyłącznie najwyższe dobro dziecka. Czy zgadzam się z tym, że należy 
usprawiedliwiać bojówki LGBT+, zwące się aktywistami, biegające z nożami, 
tnące plandeki, napadające na kierowców czy wieszające na drzewach 
cipkomaryjki? Nie. Nie można walczyć o miłość agresją i przemocą oraz 
obrazą uczuć tych, od których oczekujemy akceptacji.
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Mając powyższe za sobą, postaram się przybliżyć nieco moją opinię. Od 
prawie 15 lat mieszkam w Anglii, która dość dobrze poradziła sobie z gwa-
rantowaniem praw mniejszościom seksualnym. W trakcie tych 15 lat nigdy 
nie spotkałam się z najmniejszym nawet przejawem dyskryminacji LGBT+, 
co nie oznacza wcale, że takie sytuacje się nie zdarzają. W każdym społe-
czeństwie istnieje margines atakujący mniejszości i to się prawdopodob-
nie nigdy nie zmieni. Z czystym sumieniem mogę jednak powiedzieć, że 
związki nieheteronomatywne traktowane są przez większość nie tylko 
z właściwą tolerancją, ale również z dużą dozą akceptacji. Zawsze powta-
rzałam, że tolerancja to bardzo brzydkie słowo. Wystarczy użyć je w zda-
niach: „Toleruję Cię” i „Akceptuję Cię”. Szybko jasnym staje się, którą wersję 
chcielibyśmy usłyszeć. Do utrzymania porządku w przestrzeni publicznej 
wystarczy tolerancja – polega on bowiem na tym, że niezależnie od wła-
snych racji, uznajemy prawo innych do realizacji ich przekonań. Tylko 
wtedy zachować możemy stan, w którym przestrzeń społeczna jest bez-
pieczna dla wszystkich obywateli. Innymi słowy – nie zgadzam się z Tobą 
i rozejdźmy się w pokoju. Akceptacja jest wyższym poziomem interakcji, 
wynikającym z szacunku i empatii w stosunku do innych i stanem, do 
którego powinniśmy dążyć. To swego rodzaju wisienka na torcie, będąca 
zwieńczeniem procesu integracji.

Aby przejść od etapu negacji do etapu tolerancji i konsekwentnie 
– akceptacji, konieczne są dwa czynniki – edukacja i prawo. Człowieka, 
a w szerszym kontekście – społeczeństwa, nie można do niczego zmusić. 
Społeczeństwo dokona zmiany wtedy, gdy samo tego zechce. A zechce, 
gdy będzie posiadało wystarczającą ilość informacji. Dopiero wyeduko-
wane społeczeństwo będzie w stanie wprowadzić prawo, które z kolei 

Tak samo, jak nie każda para heteroseksualna nadaje się 
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zagwarantuje swobody mniejszościom. Edukacja musi być dostosowana 
do aktualnego poziomu wiedzy ucznia, w przeciwnym razie przypomina 
bombardowanie pierwszoklasisty fizyką kwantową. Przede wszystkim więc 
należy ocenić poziom wiedzy i tolerancji społecznej, następnie stworzyć 
plan informacyjny, adekwatny do poziomu społecznej percepcji tak, by 

nie zniechęcić ucznia do poszerzania swojej wie-
dzy w zadanym kierunku. Gdy podstawowa wiedza 
zostaje przyswojona, uczeń (w tym wypadku społe-
czeństwo) otrzymuje promocję do następnej klasy.

Jedną z części edukacji są ćwiczenia praktyczne, 
czyli doświadczalne zapoznanie się z problemem. 
Polega to na tym, że społeczeństwo musi zobaczyć, 
o czym mówimy – dostrzec i spersonalizować obiekt 
nauki. Jednym z elementów personalizacji jest wize-
runek, czyli obraz mniejszości, o której mówimy, 
stworzony w umysłach członków społeczeństwa. 
I tu przechodzimy do tego, dlaczego nie zgadzam się 
z działaniami pokazywanych w telewizji aktywistów 
LGBT+. Z PR-owego punktu widzenia tworzą one 
bowiem najgorszy z możliwych obrazów mniejszości 
seksualnych w Polsce.

Wyobraźcie sobie spot reklamowy z człowiekiem 
bez twarzy. Taki żywy manekin, trzymający w górze 
transparent, informujący, że walczy o MIŁOŚĆ. 
Następnie manekin wyjmuje siusiaka, merda Wam 
nim przed twarzą, urywa lusterko w samochodzie, 
krzyczy „Jebać psy!”, bezcześci obiekt kultu, na 
koniec żąda akceptacji. W skali od 1 do 10, jak bar-
dzo jesteście przekonani, że ta osoba zasługuje na 
przywileje, których oczekuje? 1, może 2? Tak właśnie 
odbiera to, co się dzieje, zwykły członek społeczeń-

stwa, posiadający bardzo przeciętną wiedzę. Ten człowiek nie jest przeciw-
nikiem LGBT+, nie ma na ten temat żadnego zdania, bo nigdy się nad tym 
nie musiał zastanowić. Był czystą tablicą, do czasu, gdy zobaczył na ekra-
nie merdające przyrodzenie. Wtedy właśnie zaczął się zastanawiać i trzeba 

Jednym z elementów per-

sonalizacji jest wizerunek, 

czyli obraz mniejszości, 

o której mówimy, stwo-

rzony w umysłach człon-

ków społeczeństwa. I tu 

przechodzimy do tego, 

dlaczego nie zgadzam się 

z działaniami pokazywa-

nych w telewizji aktywi-

stów LGBT+. Z PR-owego 

punktu widzenia tworzą 

one bowiem najgorszy 

z możliwych obrazów 

mniejszości seksualnych 

w Polsce.

FELIETONYFELIETONY 184



będzie poświęcić wiele wysiłku na to, żeby zatrzeć negatywne wrażenie. 
Dla jasności zapewnię, że ten człowiek zaprotestowałby przeciwko każ-
demu przyrodzeniu – czy homo, czy hetero. Oraz każdemu wandalizmowi 
i obrazie uczuć religijnych. Teraz zaś nie chce już niczego tolerować, a tym 
bardziej akceptować, bo stworzono w jego świadomości negatywny wize-
runek owej mniejszości.

Sądzę, że większość z nas zgodzi się z tym, że nie można najpierw kogoś 
obrażać, a potem oczekiwać, że będzie występował w naszej obronie. Nie 
taki jest konstrukt społeczny, nie taka idea nam przyświeca. Dlaczego więc 
środowisko LGBT+ w Polsce najpierw próbuje ludzi do siebie zniechęcić, 
a potem okazuje zdziwienie, że nie otrzymuje pozytywnego responsu? To 
zagadka, którą trzeba będzie rozwiązać w przyszłości – zapewne prędzej 
niż później.

Aby zamknąć całość wywodu, trzeba również dodać, że równość praw to 
miecz obosieczny – oznacza bowiem nie tylko to pierwsze, ale również 
równość obowiązków i takie same konsekwencje. W przestrzeni społecz-
nej nie ma miejsca na agresję, wandalizm czy obrazę uczuć religijnych, bez 
względu na to, po której stronie występują. Czy jest zatem alternatywa dla 
niszczenia ciężarówek i atakowania kierowców? Owszem – zamiast wanda-
lizmu, cięcia plandek, urywania lusterek i mazania farbą, można przystroić 
je kwiatami albo obkleić tęczowymi serduszkami. W opinii społecznej 
takie przesłanie odebrane zostanie jako działanie pokojowe i ośmiesza-
jące przesłanie umieszczone na ciężarówkach, dużo bardziej współgrające 
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z walką o prawo do miłości. Bardziej niż zamieszczanie w internecie 
instrukcji, jak niszczyć pojazdy, bo kierowcy nie będą się bronić. W naszej 
kulturze atakowanie kogoś, kto się nie broni, przyjmowane jest jako oznaka 
braku honoru i tchórzostwo. Zakładam, że polskie LGBT+ nie chce przyspa-
rzać punktów do lansu swoim oponentom ani dodawać do swojego wize-
runku łatki zwykłych rzezimieszków.

Na koniec chciałabym zaznaczyć, że w drugiej części tego tekstu, odnosząc 
się do społeczności aktywistów LGBT+, mam na myśli wyłącznie tych, któ-
rzy w niechlubny sposób dostali się w ostatnim czasie na nagłówki gazet. 
Niestety to właśnie ta grupa, którą najbardziej widać i która swoimi działa-
niami działa na niekorzyść ludzi, w których imieniu przemawia. Dla odróż-
nienia dodam, że osoby nieheteronormatywne to w większości ludzie 
oczekujący jedynie możliwości spokojnego i szczęśliwego życia, wolnego 
od ciągłego zaglądania im pod kołdrę.

Za jakiś czas, gdy kurz opadnie, społeczeństwo przyzwyczai się do tego, że 
kolega z pracy pokazuje zdjęcie swojego męża, a koleżanka żony. Wszyscy 
przejdą nad tym do porządku dziennego dokładnie tak, jak to się dzieje 
w Anglii. Prawdziwa równość pojawia się wtedy, gdy przestajemy skupiać 
się na różnicach, bo nie mają one żadnego znaczenia. Trzeba tylko pamię-
tać, że agresja rodzi agresję i nie można zwalczać ognia ogniem. Gdy uci-
skani zaczynają stosować metody swoich opresorów, stają się tacy sami, 
jak oni. Niektórych granic nie warto przekraczać.

Make peace, not war.

FELIETONYFELIETONY 186



Jesteśmy tuż po premierze kilku nowych, a właściwie odświeżonych 
produktów Apple. Na pierwszym planie na pewno znajduje się nowy, 
27-calowy iMac. 

Zakupowe postojoweKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Zakupowe postojowe  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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T
Tim Cook po prostu realizuje swój plan, o którym wspomniał podczas 
tegorocznego zdalnego WWDC 2020, a który zakłada wypuszczenie jeszcze 
kilku ciekawych komputerów, opartych na architekturze Intel. To wszystko 
zanim nadejdzie wyczekiwana, późna, październikowa jesień i kolejne 
przełomowe premiery produktowe. Wielu z nas zastanawia się zatem, czy 
kupowanie czegokolwiek w tej chwili ma sens?

Mac
Linia komputerów Mac budzi tutaj z całą pewnością najwięcej wątpli-
wości. Jesteśmy w przededniu ważnej zmiany i zdrowy rozsądek podpo-
wiada, że kupowanie jakiegokolwiek komputera z procesorem Intel nie 
ma obecnie sensu. Zacznę więc od tego argumentu. Ma i nie ma. Zależy, 
jak do owych zakupów podchodzimy. Jeśli zakup nowego komputera 
traktujemy jak długofalową inwestycję – tak jest w moim przypadku 
– i wiemy, że maszyna będzie na siebie zarabiała, bo jest naszym narzę-
dziem pracy, wybór, na dobrą sprawę, nie ma znaczenia. Liczą się: prze-
znaczenie danej maszyny, czyli zestaw zadań, których wykonanie przed 
nią postawimy, oraz zasobność naszych portfeli. Osobiście jestem zwo-
lennikiem kupowania maksymalnych, dostępnych dla naszego budżetu, 
konfiguracji, aby zapewnić jak najdłuższą amortyzację poniesionego 
wydatku. Nie miałem jeszcze komputera Mac, którego nie sprzedałbym 
w moim prywatnym cyklu użytkowania, który wynosi 3–4 lata, poniżej 
70% pierwotnie zapłaconej za niego kwoty. Dla mnie to wystarczający 
argument. W takim horyzoncie czasowym na ten moment architektura 
sprzętowa nie odegra wielkiej roli, bowiem to, że na jesieni zobaczymy 
pierwsze maszyny oparte o Apple Silicon nie oznacza, że rynek dostosuje 
się (pomimo wysiłków i ułatwień ze strony Apple) do niej z dnia na dzień. 
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A i nie oczekiwałbym, że maszyny z Apple Silicon przez pierwszy rok czy 
dwa obecności na rynku będą pozbawione chorób wieku dziecięcego.

Z drugiej strony nie powinniście też oczekiwać, że wybierając topową 
obecnie konfigurację czegoś poza iMakiem Pro lub Makiem Pro, w per-
spektywie dłuższej niż 4 lata, utrzymacie wartość sprzętu na przyzwo-
itym poziomie. Tutaj zatem zalecam dobre przyjrzenie się obecnej 
sytuacji i, jeśli możecie poczekać, poczekajcie. Jeśli jednak cykl zmiany 
sprzętu, który zarabia na siebie każdego dnia, jest krótszy i macie na to 
kapitał, inwestujecie w maksymalne, zapewniające komfort Waszej pracy 
konfiguracje. Już w przypadku nowych iMaców widać, że Apple rozpo-
częło powolny proces zmian. Także zmian konstrukcyjnych. W nowym 
27-calowym modelu możemy wybrać matrycę z powłoką z nanostruk-
turalnego szkła, czego na ten moment nie możemy wybrać w sprzęcie 
takim jak iMac Pro. To oczywiste, że na jesieni zobaczymy nową bryłę 
iMaców i prawdopodobnie będzie ona początkowo zarezerwowana 
tylko dla linii Pro. Apple rozpoczęło proces, który potrwa minimum rok, 
zanim cały line-up ulegnie odświeżeniu (także wizualnemu), a wszystkie 
dostępne konfiguracje będą adekwatne do oczekiwań konsumentów.

Nie należy się też spodziewać (o czym Apple uprzedziło nas już podczas 
WWDC), że przejście na Apple Silicon całego line-upu dokona się natych-
miast. Firma daje sobie na to 2 lata i raczej spodziewam się, że proces 
zacznie się od niskobudżetowych komputerów i iMaców Pro, a zakończy na 
Macu Pro. Zatem jeśli planujecie dziś zakup Maca do – nazwijmy to – prze-
ciętnych zastosowań (bez skomplikowanej obróbki audio-wideo), śmiało 
możecie wybierać spośród dostępnych sprzętów, zachowując zdrowy rozsą-
dek przy konfiguracjach. Jeśli jednak sprzęt służy Wam do bardziej wyma-
gającej pracy (programowanie, obróbka audio-wideo), to wszystko zależy 
tak naprawdę od tego, jak długo jesteście w stanie wytrzymać z obecnym 
setupem oraz jak szybko sprzęt jest w stanie na siebie zarobić po zakupie. 
Oczywiście, jeśli Mac Pro to tylko dodatek do Waszej kolekcji, to budżet nie 
odegra dużego znaczenia i pewnie już przestaliście czytać ten tekst.

iPhone i reszta
Premiery nowych iPhone’ów spodziewamy się natomiast w październiku, 
o czym uprzedził nas sam Tim Cook. Miesiąc opóźnienia jest zrozumiały 
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ze względu na aktualną sytuację na świecie, ale oczekiwania są 
ogromne. Zmieniona, kanciasta bryła, obsługa 5G, jeszcze lepsze kamery 
i wiele innych nowości, aż w końcu cztery spodziewane modele 2020 
– to sporo. Zatem jeśli planujecie zakup flagowca, warto zaczekać do 
jesieni. Jeśli szukacie modelu budżetowego i najlepiej bez Face ID oraz 
w rozsądnej cenie – model SE drugiej generacji jest dla Was. Tu i teraz. 
Możecie śmiało kupować.

Na jesieni spodziewamy się także nowych iPadów, ale nie modeli Pro, 
ponieważ te były już w tym roku odświeżone. Sprawa wygląda więc dość 
klarownie. Jeśli szukasz modelu Pro, ale nie chcesz obecnego – poczekaj 
do wiosny 2021. Jeśli czekasz na nowego, budżetowego iPada – poczekaj 
do jesieni tego roku lub wybierz coś z obecnie dostępnych w ofercie, 
ponieważ prawdopodobnie będą dla Ciebie aż nadto wystarczające.

W przypadku Apple Watcha oraz słuchawek AirPods doradzam zaczekanie 
do październikowych premier. Zegarek od Apple zawsze warto kupować 
tuż po premierze lub zrobić sobie prezent na święta, bowiem cykl życia 
tego produktu nie jest tak długi jak np. iPada czy iPhone’a. Nowych słucha-
wek AirPods spodziewamy się od miesięcy, jeśli więc możesz – zaczekaj.

W przypadku HomePoda i Apple TV zdecydowanie doradzam wstrzyma-
nie się z zakupami. Oba produkty wymagają solidnego odświeżenia sprzę-
towego, a całkiem możliwy wydaje się scenariusz, w którym zobaczymy ich 
zupełnie nowe wersje.

Na koniec chciałbym podkreślić jeden, bardzo istotny fakt: nie istnieje 
coś takiego jak najnowszy i najbardziej opłacalny obiektywnie produkt 
Apple. Zawsze wyjdzie kolejna wersja, czekać można w nieskończoność. 
Dlatego najrozsądniej decyzje zakupowe opierać o własne potrzeby, 
a nie moje czy czyjekolwiek rady. Udanych zakupów!

Nie istnieje coś takiego jak najnowszy i najbardziej opła-

calny obiektywnie produkt Apple.
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Gdy 17 grudnia 2017 roku Bitcoin otarł się o granicę 20 000 dolarów, 
niewiele osób spodziewało się, że czekać nas będzie prawie 
15 miesięcy ciągłych spadków, w których BTC straci blisko 84% swojej 
ówczesnej wartości.

CryptoMania 2.0 
– czy czeka nas powtórka z 2017?KRZYSZTOF MORAWSKI

CryptoMania 2.0 – czy czeka nas powtórka z 2017?  |  Krzysztof Morawski
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D
Dla osób, które zainwestowały w Bitcoina 
na końcu ostatniego cyklu, był to na pewno 
bardzo długi i bolesny czas. Rok 2019 wcale 
nie był dużo lepszy – krótki epizod z ponow-
nymi gwałtownymi wzrostami (300% wzro-
stu w zaledwie dwa miesiące) sprawił, że co 
mniej doświadczeni inwestorzy wieścili rychłe 
powroty do rekordowych cen. Tymczasem 
realia okazały się zupełnie inne – o czym 
zresztą napisałem na Twitterze, jak się oka-
zało, dosłownie na 15 min przed kolejną 
mocną korektą.

Jednak nie to było najważniejsze. Rok 2019 
tak naprawdę pokazał nam, że Bitcoin nie 
umarł (jak to wiele osób głosiło w tamtym 
czasie). Fundamenty tego projektu umacniały 
się z dnia na dzień, ale cykl rynkowy nie był 
jeszcze w pełni skończony, o czym ostrze-
gałem i pisałem w dość dużych detalach 
w tym artykule. Nie będę więc tu się powta-
rzał – niemniej gorąco zachęcam do lektury 
tego artykułu, o ile rozważacie inwestowanie 
w kryptowaluty.

Dziś sytuacja jest zgoła odmienna. Przecho-
dzimy właśnie z tzw. fazy ciszy, w której naj-
częściej inwestują wytrwani inwestorzy (tzw. 
smart money), dobrze znający rynek i mający 
wiarę w dane projekty czy aktywa, do tzw. 
fazy przebudzenia.

źrodło: xbtce.com
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Faza przebudzenia to ta, w której na rynek zaczynają wchodzić często inwe-
storzy instytucjonalni. Następuje ona po pierwszych wzrostach – często 
nawet kilkudziesięcioprocentowych, choć bez tak spektakularnych ruchów 
jak wcześniej. Dane aktywo nie jest już aż tak tanie, ale wciąż można uznać je 
za atrakcyjne. Dokładnie w tej fazie znajduje się (według mnie) teraz Bitcoin.

Po początkowych 15 miesiącach spadków, dwóch–trzech miesiącach szalo-
nego odbicia i kolejnym roku konsolidacji Bitcoin dość mocno ugruntował 
swoją pozycję na poziomie 9000–10 000 dolarów i całkiem niedawno (26–
27.07) przełamał i co ważniejsze utrzymał się nad linią trendu spadkowego, 
w której był zamknięty od ostatniej bańki w 2017 roku. Widać to dokładniej 
na wykresie dziennym.

Magiczne 10 000 dolarów
Cena 10 000 dolarów od dawna przyciąga uwagę mediów. Za każdym razem, 
gdy Bitcoin ją przekraczał, pojawiały się informacje, komentarze, analizy i… 
nie inaczej jest teraz. To wszystko jeszcze bardziej utwierdza inwestorów 
w tym, że wkraczamy w nowy cykl rynkowy i zachęca ich do inwestowania.

Co ciekawe, jeśli przyjrzymy się wolumenowi transakcji w relacji do ceny BTC, 
zobaczymy, że największy wolumen pojawił się w przedziale 7000–10 500 
dolarów, który to przy tym wybiciu został pokonany w zaledwie dwa dni.

To bardzo dobry znak, pokazujący siłę byków. Nie jest też zaskoczeniem, 
że przyszło to zaraz po tym, jak cena złota w dolarach przebiła swój szczyt 
z 2011 roku, ustanawiając nowe rekordy, a rząd USA zapowiedział kolejny 
olbrzymi program stymulowania gospodarki. Złoto i Bitcoin są od dawna 
mocno skorelowane i służą jako zabezpieczenie przed słabnącymi walutami.
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Powstaje więc pytanie, czy więc czeka nas powtórka z 2017 roku?

Czy właśnie zaczyna się kolejna bańka?
Sytuacja wkoło nas jest zaskakująco podobna do tego, co widzieliśmy 
w 2017 roku. Całkiem niedawno przebiegł tzw. halving Bitcoina (oznacza-
jący zmniejszenie wydobycia nowych Bitcoinów o połowę). Tak duże ogra-
niczenie podaży nie jest bez znaczenia, gdyż patrząc historycznie, zawsze 
wpływało na dość gwałtowne wzrosty cen BTC.

źrodło: blockchain.info/charts

Tak jak wspomniałem wcześniej, zakończyliśmy już proces spadków i kon-
solidacji, gołym okiem widać wracający na rynek optymizm. Coraz więcej 
ekspertów zaczyna też podawać coraz bardziej zawrotne kwoty, jakie Bit-
coin powinien niedługo osiągnąć. 100–500 tysięcy, nie brakuje też huraop-
tymistów przewidujących, że Bitcoin będzie kosztował milion dolarów.

Są jednak według mnie dwie dość znaczące różnice w stosunku do 
2017 roku, które sprawiają, że moje osobiste prognozy są dużo bardziej 
zachowawcze (osobiście myślę, że w tym cyklu BTC osiągnie cenę bliską  
50 000 dolarów).
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Pierwszą z nich jest klimat ekonomiczny wkoło nas. W poprzednich dwóch 
cyklach mieliśmy do czynienia z tzw. rynkiem byka i ogólną ekspansją 
gospodarczą. W tym momencie mamy pandemię i recesję, czego część 
osób kompletnie nie bierze pod uwagę podczas tworzenia swoich modeli 
(opartych jedynie o dane historyczne).

Zasada jest prosta – jeśli mamy spowolnienie gospodarcze, to ludzie tracą 
pracę. Jeśli tracą pracę, nie będą mieć nadwyżki dochodów i środków na 
inwestowanie. Choć, trzeba przyznać, że pakiety antykryzysowe w Stanach, 
Wielkiej Brytanii czy innych krajach europejskich, jak choćby Hiszpania, 
były na tyle duże, że ludzie, nie mając nic innego do robienia i tak poszli 
„grać na giełdzie”. Rządowa kroplówka kiedyś jednak się skończy.

Aby mówić o manii czy bańce spekulacyjnej, te masy muszą na rynek 
wejść. Zazwyczaj (niestety) wchodzą na niego, gdy jest już za późno i tracą. 
Tak było ostatnio i właśnie dlatego uważam, że wiele osób będzie teraz 
baaardzo ostrożnych przy inwestowaniu w kryptowaluty. Wiele osób wciąż 
pamięta ten ból. To właśnie z tego powodu tzw. bańka występuje zazwy-
czaj w co drugim cyklu rynkowym. Z drugiej strony ciągły dodruk walut 
przez banki centralne na pewno odbije się na ich osłabieniu w dłuższym 
czasie. Rynek akcji, zwłaszcza tych w USA, jest zdecydowanie przewarto-
ściowany, a zwroty z bonów państwowych coraz słabsze.
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W tym samym momencie wycena Bitcoina według modelu Stock to flow 
pokazuje tzw. uczciwą wycenę właśnie na poziomie, w jakim jesteśmy 
obecnie (+/- 10 000 dolarów).

źródło: lookintobitcoin.com

Nie zdziwiłbym się, gdyby muszące przynosić odpowiednie zyski fun-
dusze inwestycyjne zaczęły interesować się kryptowalutami i powoli 
dodawać je do swoich portfelów inwestycyjnych. Przez ostatnie trzy 

lata powstało wiele udogodnień i niezbędnych 
regulacji pozwalających wejść na ten rynek insty-
tucjom i tzw. wielorybom (inwestorzy z bardzo 
dużym kapitałem).

Według mnie to właśnie może być kluczem do 
nadchodzących wzrostów. Gdy skończy się mania 
na złoto, a mainstreamowe media zaczną porów-
nywać Bitcoina do złota i mówić o jego wzrostach, 
wtedy możemy spodziewać się przejścia do tzw. 
fazy manii, czyli trzeciego etapu cyklu rynkowego, 
obfitującego w największe zyski.

Osobiście jednak uważam, że to nie publika, a fun-
dusze i inwestorzy instytucjonalni, którzy zde-
cydują się wyjść spoza utartej drogi (inwestycje 
w akcje i obligacje), nakręcą ten rynek. Rynek akcji 
w USA jest mocno przegrzany (co nie znaczy, że nie 

może jeszcze rosnąć) i gdy nadejdzie korekta, część kapitału zapewne 
ucieknie z niego właśnie do kryptowalut ze względu na brak sensownej 
alternatywy (złoto bijące kolejne rekordy, tanie bony itd.).

Lepsze wyniki przyciągną nowych klientów, którzy, nawet jeśli sparzyli 
się sami na inwestowaniu w kryptowaluty, nie będą się bać wpłacenia 
pieniędzy do funduszu, którym przecież zarządzają profesjonaliści. To 
zachęci do podobnych ruchów inne fundusze czy inwestorów. Reszta to 
już historia, która lubi się powtarzać, choć nigdy nie identycznie, jak to 
było wcześniej.

Przez ostatnie trzy lata 

powstało wiele udogod-

nień i niezbędnych regu-

lacji pozwalających wejść 

na ten rynek instytucjom 

i tzw. wielorybom (inwe-

storzy z bardzo dużym 

kapitałem).

FELIETONYFELIETONY 196

https://www.lookintobitcoin.com/


Zastanów się dwa razy
Zanim jednak i my ulegniemy nowej manii (FOMO), słowo przestrogi. Mimo 
że BTC wzrósł o prawie 20% w zaledwie kilka dni, każdy wynik poniżej 14 
000 dolarów to tylko kolejny relatywnie niższy szczyt w porównaniu do 
tego ze stycznia 2019 roku.

Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby BTC wzrósł do około 12 500–13 000 
dolarów, a potem przeszedł przez kolejną korektę, która (zależnie od tego, 
jak długo będzie trwać), może zejść nawet do 8000–9000 dolarów i wciąż 
będzie to bardzo pozytywne. Jeśli bowiem kurs odbije się od historycznej 
linii oporu (trendu spadkowego), będzie to jasne potwierdzenie tego, że 
trend spadkowy się definitywnie skończył i być może to ostatnia szansa na 
kupienie Bitcoina poniżej 10 000 dolarów.

Jeśli interesuje Cię temat inwestowania w kryptowaluty, zachęcam do 
odwiedzenia mojego bloga https://ekryptopia.pl i przeczytania mojego 
darmowego kursu „7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz inwe-
stować w kryptowaluty!“. Dowiesz się z niego wszystkiego o tym, gdzie i jak 
można kryptowaluty bezpiecznie kupić i przechować.

Proszę, pamiętaj jedynie, że wszystkie przedstawione w tym artykule opi-
nie stanowią jedynie subiektywne poglądy autora i nie są rekomendacjami 
w rozumieniu prawa. Aby uzyskać konkretne porady dostosowane do Two-
ich warunków, warto porozmawiać z certyfikowanym doradcą finansowym.
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Dlaczego piszę teraz o zakupach na rok 2021? Sytuacja jest bardzo 
prosta, w większości sklepów rowerowych wyprzedano wszystkie 
starsze modele. Obecnie, jeśli ktokolwiek chce zamówić rower, to ma 
możliwość wybrać czasem rower z ubiegłorocznej kolekcji 2020 lub 
z nowej 2021, ale dostawa jest pod koniec lub w przyszłym roku.

Kupujemy rower na 2021: 
GravelADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Kupujemy rower na 2021: Gravel  |  Adalbert Freeman
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G
Gdy jeszcze dwa, trzy lata temu ktoś mówił „Gravel”, to raczej nikt nie 
wiedział, o co rozmówcy chodzi. A jeśli był dociekliwy i drążył temat? Co 
to za rower? Ma kierownicę od szosówki, wygląda jak rower przełajowy, 
a czasami jak wyprawowy. Więc jaki jest?

By wiedzieć, jaki warto kupić, najpierw wyjaśnię, czym jest rower Gravel. 
Gravel to dokładne tłumaczenie z angielskiego oznacza „szuter”. Drogi 
szutrowe wymagają od roweru kilku rzeczy. Podstawową rzeczą, gdy 
mówimy o Gravelu, jest rama. Wielu producentów stara się dostosować 
swoje ramy szosowe typu „endurance”, czyli „wygodne”, dla amatorów. 
Były też próby dostosowania ram przełajowych, ale to był zły pomysł. 
Rowery przełajowe są krótkie i wyższe. Bardzo zwinne i trudniejsze do 
prowadzenia, mają szybko pokonywać trudne zakręty. Gravele są niższe 
i dłuższe. Bardziej majestatyczne, choć nadal dosyć szybkie i bardzo 
przyjemne w prowadzeniu.

Rama zastosowana musi spełniać jeszcze kilka warunków. Rama to krę-
gosłup konstrukcji. Ważne, by miała spore prześwity kół, czyli by można 
było użyć szerokich opon, prawie takich jak w MTB. Oczywiście jest 
spory wybór opon gravelowych. Tu mamy też różnicę z rowerami prze-
łajowymi, w których najszerszą oponą jest rozmiar 32 mm, bo tylko takie 
opony są dopuszczane do zawodów.

Rama Gravela ma sporo punktów montażowych, dwa lub trzy miejsca na 
bidony, możliwość montażu na przednim widelcu sakw, z tyłu bagażnika 
torby podsiodłowe itp.

Kierownica zastosowana to dla wielu laików zwykła kierownica, ale w tego 
rodzaju rowerach stosujemy kierownice lekko szersze i z tzw. flarą – jej 

Gravel to dokładne tłumaczenie z angielskiego oznacza „szu-

ter”. Drogi szutrowe wymagają od roweru kilku rzeczy. Pod-

stawową rzeczą, gdy mówimy o Gravelu, jest rama. Wielu 

producentów stara się dostosować swoje ramy szosowe typu 

„endurance”, czyli „wygodne”, dla amatorów. 
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dolne chwyty rozchodzą się na zewnątrz. 
Daje to pewniejsze prowadzenie roweru na 
nieutwardzonych drogach, piasku. 

Dla mnie najważniejszy jest rodzaj zastosowa-
nych hamulców oraz typ osi. Oczywiście to, 
jakie są oba wymienione wcześniej kompo-
nenty, jest uzależnione od zastosowanej ramy. 

Na koniec zostawiłem do omówienia zasto-
sowany napęd. Moim zdaniem to najmniej 
istotny element, niemniej jednak wiele 
osób kupuje rower, dając się nabrać na typ 
tylnej przerzutki. Bardzo wielu producen-
tów stosuje tylną przerzutkę z lepszej grupy 
niż reszta komponentów. Łącznie pracują 
one gorzej niż gdyby były z grupy niższej, 
ale tej samej.

Wiemy już, czym jest rower typu Gravel. Teraz 
kilka porad. Gdybym to ja szukał nowego 
roweru szutrowego to:

1. Najważniejszy dla mnie jest rodzaj 
zastosowanych hamulców. Muszą to być 
hamulce tarczowe. Nie zwracajcie nawet 
uwagi na rowery z innymi rodzajami 
zastosowanych hamulców. Najlepiej, 
oczywiście, gdyby były hydrauliczne, jed-
nak już mechaniczne dają na tyle dobrą 
siłę hamowania, że nie ma co narzekać. 
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Sam ostatnio zjeżdżałem w górach na takich hamulcach i z dobrymi 
klockami spokojnie można pokonywać każdy zjazd.

2. Sztywne osie teraz to już standard. Warto jednak kupując nowy rower, 
na to zwrócić uwagę. Daje to pewność, że raz ustawione hamulce 
tarczowe nie odezwą się Wam po zdejmowaniu kół czy po mocnym 
podjeździe.

3. Istotny jest karbonowy widelec w przypadku ram aluminiowych. Bardzo 
mocno tłumi drgania, co ma wpływ na nasze ręce i odczucie zmęczenia.

4. Korba zastosowana dobrana do naszego doświadczenia i siły. Ja sam 
mam korbę z dwoma blatami 50 zębów duży i 34 mały. Jak na Gravel 
to wartości zbyt duże. Mój Gravel jest z 2019 roku, czyli wyprodu-
kowany został w 2018. Wtedy nie było jeszcze na rynku napędów 
przeznaczonych do tego typu rowerów. Dopiero Shimano wprowa-
dziło grupę GRX w 2019 i taką polecam. Z doświadczenia i obserwacji 
widzę, że najlepsza byłaby korba 46 zębów duża i 30 mała. To ważne, 
bo niewiele osób na zwraca na to uwagę, a później jest problem, by 
podjechać pod nawet niewielkie wzniesienie. Jest też często stoso-
wany napęd firmy SRAM z jednym blatem z przodu. Też dobry, jed-
nak ja bym rekomendował GRX400 z 10 biegami na każdy blat lub 
GRX800 z 11 biegami na każdy blat.

5. Jeśli uda się znaleźć rower z karbonową sztycą, to byłoby genialnie. 
Jeśli jest to standardowa, okrągła, to polecam wymienić w pierwszej 
kolejności. Odczujecie bardzo duży wzrost komfortu jazdy. Tu jednak 
przestrzegam przed zakupem sztyc z aliexpress. Dokładnie taka sztyca 

Najważniejszy dla mnie jest rodzaj zastosowanych hamulców. 

Muszą to być hamulce tarczowe. Nie zwracajcie nawet uwagi na 

rowery z innymi rodzajami zastosowanych hamulców. Najlepiej, 

oczywiście, gdyby były hydrauliczne, jednak już mechaniczne 

dają na tyle dobrą siłę hamowania, że nie ma co narzekać. 
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złamała mi się podczas wjazdu w niewielką dziurę po kałuży. Na szczę-
ście było to w pobliżu samochodu i spokojnie doprowadziłem rower.

Jakie marki polecam? Bardzo dobrym wyborem są marki polskie. Rondo 
specjalizuje się w produkcji Graveli. Sam jeżdżę na rowerze marki Scott 
i też z czystym sumieniem mogę polecić. Teraz też testowałem rower ze 
stajni Giant i byłem zachwycony. Raczej nie polecam z popularnej sie-
ciówki na zakup tego typu roweru, ponieważ są to rowery szosowe tylko 
podrasowane na Gravele. 

Ile to kosztuje? To zależy, jaka marka i jaki osprzęt. Najtańsze można kupić 
w okolicach 4000 zł, najdroższe pewnie koło 20 000 zł. Rozsądnie będzie 
jednak przeznaczyć koło 6000–8000 zł. Mamy wtedy zastosowane wszyst-
kie wyżej opisane komponenty, bez zbędnych dodatków. Oczywiście 
każda marka inaczej się ceni. 

Mam nadzieję, że pomoże to w wyborze roweru na szuter, słabe drogi 
asfaltowe czy ścieżki leśne. Następny opis będzie dotyczył rowerów szoso-
wych. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
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Gdy na początku tego roku dopadła nas wszystkich pandemia 
koronawirusa, a w marcu zamknięto kina, wiele filmów nie doczekało 
się swoich premier na dużym ekranie. Inne zdążyły pojawić się 
w repertuarze, ale były wyświetlane bardzo krótko. Jedynym z takich 
filmów był „Niewidzialny człowiek”, który w kinach mogliśmy oglądać 
zaledwie przez kilka dni.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Niewidzialny człowiek |  Jan Urbanowicz

Niewidzialny człowiek
Ocena iMagazine
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Jednocześnie był to jeden z pierwszych filmów, które studia postano-
wiły dość szybko zamieścić w serwisach VOD, by ludzie mogli za opłatą 
obejrzeć go w swoich domach, a nie w kinach – dotyczyło to rynku 
amerykańskiego. W Polsce od kilku tygodni film jest dostępny na nośni-
kach oraz w serwisach VOD, w tym w serwisie Apple – wypożyczenie 
filmu na 48 godzin to koszt 14,99 zł. Nie udało mi się obejrzeć filmu 
w kinie, dlatego postanowiłem nadrobić go z mojej własnej kanapy.

„Niewidzialny człowiek” to kolejna wersja znanego już motywu. Tym 
razem jednak twórcy postanowili nieco zmienić perspektywę, ponie-
waż główną bohaterką jest Cecilia (grana przez fenomenalną Elisabeth 
Moss), a nie tytułowy niewidzialny człowiek – ten jest tu antagonistą. 
Cała historia zaczyna się od tego, jak Cecilia pod osłoną nocy szykuje 
się do ucieczki z domu. Wielkiego, luksusowego domu. Jak się później 

Cała historia zaczyna się os tego, jak Cecilia pod osłoną nocy 

szykuje się do ucieczki z domu. Wielkiego, luksusowego domu.
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okazuje, jej mąż jest bardzo zdolnym i bogatym wynalazcą, ale przy tym 
również znęca się nad żoną – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Boha-
terka wie, że nie pozostaje jej nic innego, jak ucieczka. Jednak nie jest 
to rozwiązanie, bo wprawdzie ukrywa się w domu swojego przyjaciela, 
lecz nie może uwolnić się od ciągłego patrzenia za siebie, pełna obaw, 
że może jej mąż po nią przyjdzie. Gdy dowiaduje się, że mąż popełnił 
samobójstwo, życie wraca do normalności. Lata prześladowań odcisnęły 
jednak na umyśle Cecilii swoje piętno…

Reżyserem filmu jest Leigh Whannell, znany 
przede wszystkim ze scenariuszy do serii „Piła” oraz 
reżyserii filmu science fiction „Upgrade”, o którym 
było dość głośno dwa lata temu. Chociaż nie jest 
to człowiek z bogatym dorobkiem reżyserskim, to 
od razu widać, że mam on w głowie sporo cieka-
wych pomysłów i wie, jak je realizować. Dodatkowo 
umie to zrobić za stosunkowo niewielkie pieniądze 
– budżet „Niewidzialnego człowieka” to zaledwie 
7 mln dolarów, a film wygląda na finansowanie 
o wiele wyższą kwotą.

Film nie jest horrorem, a raczej thrillerem, który 
doskonale trzyma w napięciu. Przynajmniej przez 
pierwszą połowę, bo później zaczyna bazować na 

dość oklepanych motywach. Niemniej całość zasługuje na polecenie. 
W szczególności, jeśli cenimy sobie dobrą muzykę, która buduje klimat, 
piękne kadry i ruchy kamery, które powodują ciarki na plecach. Nie-
jednokrotnie kamera przesuwa się delikatnie, byśmy spojrzeli na pustą 
przestrzeń mieszkania czy ulicy i w nerwach szukali czegoś, co może się 
tam znajdować. Całości dopełnia Elizabeth Moss, która w genialny spo-
sób zagrała kobietę momentami popadającą w paranoję.

„Niewidzialny człowiek” to również bardzo dobre tempo, które w zasa-
dzie od pierwszych sekund wrzuca nas w wir historii i nie pozwala 
oderwać wzroku – przynajmniej przez większość pierwszej połowy 
filmu, później tempo nieco opada, by w finale znów nas pobudzić. 
Zresztą historia ma kilka twistów, dość niespodziewanych, i niektóre 
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momenty na pewno zaskoczą nawet tych widzów, którzy zazwyczaj 
wszystkiego od razu się domyślają.

Najbardziej jednak przypadło mi do gustu to, że choć „Niewidzialny 
człowiek” jest filmem skierowanym do widza masowego, to potrafi rów-
nież zadawać ważne społeczne pytania. Wszak główna bohaterka jest 
ofiarą przemocy domowej, która zostaje z nią nawet po tym, jak główne 
zagrożenie znika z jej życia. To bardzo trafnie pokazana historia osoby, 
która przeszła traumę.

Nie jest to film bez wad, lecz oglądało się go bardzo dobrze. Nawet 
żałuję, że nie udało mi się go zobaczyć w kinie.
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Nawet stan pandemii nie powstrzymał Christophera Nolana przed 
tym, by jego najnowszy film wszedł na ekrany kin. Co prawda „Tenet” 
pierwotnie miał mieć swoją premierę w lipcu, ale udało się – czego 
nie można powiedzieć o wielu wielkich tytułach, które zostały 
przesunięte na przyszły rok lub na nieokreśloną jeszcze przyszłość.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Tenet  |  Jan Urbanowicz

Tenet
Ocena iMagazine
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Nie da się ukryć, że „Tenet” to najbardziej wyczekiwana premiera tego 
roku. Były oczywiście inne filmy, które na pewno wiązały się ze spo-
rym zainteresowaniem widzów, ale nawet gdyby nie było tego całego 
koronawirusowego szaleństwa, to mało który film mógłby się równać 
z nowym dziełem Nolana – w grę wchodziłby chyba tylko nowy James 
Bond, czyli „Nie czas umierać”, który został przełożony na przyszły rok, 
oraz nowa ekranizacja „Diuny” z planowaną premierą w grudniu. Był 
hype, ale czy oczekiwania zostały spełnione?

Bardzo cenię Christophera Nolana nawet nie tyle za to, jakie filmy robi, 
a za to, jak je robi. To człowiek bardzo dokładny w swojej pracy, łączący 
nowoczesną technologię (np. kamery IMAX) z klasycznym podejściem do 
produkcji filmów – ograniczenie komputerowych efektów specjalnych 
do absolutnego minimum i poleganiu przede wszystkim na efektach 
praktycznych. Dzięki temu w jego pracy widać i czuć pewien klimat 
i magię kina. Dodatkowo warto zaznaczyć, że większość jego filmów była 
dobrze napisana, zagrana i po prostu dobrze się je oglądało. Przykro jest 
więc pisać, że „Tenet” nie spełnia wszystkich tych warunków.

Ostatni raz byłem w kinie w lutym. Christopher Nolan od tygodni naci-
skał, żeby jego najnowszy film miał mieć swoją premierę na dużym 
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ekranie w tym roku i być niejako „tym fil-
mem”, który ponownie otworzy kina. Osta-
tecznie premiera nastąpiła jakiś czas po ich 
otwarciu, ale dla mnie to właśnie „Tenet” był 
powrotem na salę kinową – jednak raczej 
nie powrócę na nią na stałe, na to jeszcze za 
wcześnie. Oczekiwania miałem spore, widzia-
łem jedynie pierwszy zwiastun kilka miesięcy 
temu i potem nie chciałem znać żadnych 
szczegółów odnośnie do jego fabuły. Wycho-
dząc z kina, miałem w sobie mieszane uczu-
cia – od zachwytu po spore rozczarowanie 
i wciąż nie wiem, które z nich przeważa.

Jedno jest pewne, to film znakomicie zreali-
zowany. Czego, jak czego, ale Nolanowi nie 
można odmówić przykładania się do pro-
dukcji. W zasadzie nie ma się do czego tu 
przyczepić. Zaczynając od genialnej muzyki 
autorstwa zdobywcy Oscara Ludwiga 
Göranssona, przez zdjęcia Hoyte Van Hoy-
temy, po rewelacyjną choreografię scen 
walk. „Tenet” to taki Nolanowski film o 007 
– mamy tu szpiegostwo, pościgi, elementy 
thrillera, a całość utrzymana jest w tematyce 
science fiction. W pewnych momentach 
myślałem o tym filmie jak o „Incepcji 2.0”. 
Na ekranie widzimy aktorów, których znamy, 
lubimy i cenimy: John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki czy 
Kenneth Branagh robią, co mogą, by trwa-
jące 150 minut widowisko oglądało nam się 
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dobrze. Jednak wiele tych trudów idzie na marne, bo ktoś tu zapomniał 
napisać rzetelny scenariusz.

W przypadku filmów Christophera Nolana można się było wielokrot-
nie przyczepić do scenariuszy. Zazwyczaj przymykaliśmy na to oko, bo 
bardziej bolały nas delikatne „głupotki” aniżeli całokształt. Bohatero-
wie, nawet jeśli byli napisani dość płasko, to wzbudzali w nas sympatię 
i ich losy jakoś nas obchodziły. Niestety w przypadku „Tenet”, Nolan 
zapomniał o tym, że aby bohater był dla widza interesujący, musimy 
się w jakimś stopniu z nim emocjonalnie zżyć i nawiązać więź. Jego naj-
nowsi bohaterowie znaleźli się w filmie znikąd, nic o nich nie wiemy, nie 
rozumiemy, co ich motywuje, ani do jakiego celu dążą. Innymi słowy 
– nie obchodzą nas. Po co nam bohaterowie, których mamy gdzieś? Tak 
naprawdę tylko bohaterka, grana przez Elizabeth Debicki, jest tu ludzka 
i sprawia, że patrzymy na ekran z pytaniem: „co dalej?”.

Do tego wszystkiego dochodzi fabuła. Jak to u Nolana, wiadomo było, 
że nie będzie łatwo. I o ile sama koncepcja, która rządzi filmem wydaje 
się ciekawa, to im dalej w las, tym głupsza się robi – tak bardzo, że sami 
bohaterowie mają to już wszystko gdzieś, dawno się pogubili w tym, o co 
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chodzi w tym wszystkim i nie potrafią sobie nawzajem tego sensownie 
wytłumaczyć. Dlaczego tak się stało? Być może miało to coś wspólnego 
z tym, że w scenariusz nie był zaangażowany brat Christophera, Jona-
than, który to zawsze nadawał filmom nieco ludzkiego sznytu.

„Tenet” nie jest filmem złym. Wielu osobom przypadnie on do gustu, 
a mnie się podoba przede wszystkim od strony realizacyjnej. Ale cało-
ściowo nie jest to poziom, do którego przyzwyczaił mnie Christopher 
Nolan – a mogę to powiedzieć, mając na świeżo ponowne obejrzenie 
całej jego filmografii, w ramach przygotowań do odcinka podcastu Inna 
Kultura, poświęconego twórczości tegoż właśnie. Na pewno obejrzę 
ten film jeszcze nie raz, bo chciałbym się z nim ponownie skonfronto-
wać i sprawdzić, czy moja ocena się zmieni – bywało już tak, więc tego 
nie wykluczam. Poczekam jednak, aż film pojawi się na nośniku UHD, 
żeby obejrzeć go sobie w domu. Na razie pozostaje niesmak i niedosyt. 
Będę jednak czekał na początek września, kiedy to oficjalnie będę mógł 
w domowym zaciszu posłuchać sobie ścieżki dźwiękowej z filmu – jego 
największej zalety. 
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Premiery streamingowe 
wrzesień 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe wrzesień 2020  |  Jan Urbanowicz

Dzień trzeci 
Miniserial HBO, w którym główne role grają Jude 
Law i Naomie Harris. Serial podzielony jest na 
dwie części, w których bohaterowie znajdą się 
na tajemniczej wyspie, gdzie życie będzie się 
wydawać dobre, ale to tylko złudzenie, gdyż czeka 
ich odkrycie bardzo groźnego sekretu związanego 
z wyspą.

Premiera: 15.09     

Enola Holmes
Historia, której główną bohaterką jest siostra 
Sherlocka Holmesa – Enola. Gdy znika ich matka, 
Enola postanawia odnaleźć rodzicielkę i przy 
okazji pokazać, że nie tylko jej brat jest zdolnym 
detektywem. W filmie zobaczymy Millie Bobby Brown, 
Sama Claflina, Henry’ego Cavilla i Helenę Bonham-
Carter. Zapowiada się co najmniej interesująco.

Premiera: 23.09       
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Wychowane przez wilki 
Do tej produkcji mam lekkie obawy, gdyż 
odpowiedzialny jest za nią Ridley Scott. To 
jego pierwszy serial dla HBO, ale gdzieś tli 
się iskierka nadziei, że będzie dobrze. Serial 
będzie opowiadał historię dwóch androidów, 
które dostają zadanie, by wychować ludzkie 
dzieci na tajemniczej planecie. Zwiastun jak 
na razie pokazał, że będzie to produkcja 
wysokobudżetowa, przy której możemy liczyć 
na dobre widowisko audiowizualne. Oby 
w parze z tym szła ciekawa fabuła.

Premiera: 04.09       

Ratched
Jeżeli są tu fani „Lotu nad kukułczym gniazdem”, 
to na pewno pamiętają siostrę Ratched 
– przerażającą główną pielęgniarkę w szpitalu 
psychiatrycznym. Netflix postanowił przybliżyć 
nam jej wcześniejsze lata i pokazać historię 
o tym, jak stała się takim potworem. W roli 
głównej Sarah Paulson – co jest dla mnie 
głównym powodem, dla którego ten serial chcę 
obejrzeć.

Premiera: 18.09         
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Sierpień dobiega końca, a ja wróciłem mimo niesprzyjających warunków 
z zagranicznych wakacji. Myślałem bardzo długo, o czym mógłbym 
tym razem napisać i w końcu wymyśliłem – wakacyjna muzyka – czym 
jest i w jaki sposób można się o tym przekonać, że dany utwór jest 
wakacyjnym hitem. No właśnie – hitem. Dla kogo? Dla mnie, dla Was, 
a może dla całej reszty ludzi, którzy słuchają muzyki.

Wakacyjny klimat  |  Maciej Szamowski

Wakacyjny klimat
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Na potrzeby tego krótkiego tekstu skupię się na nas samych. Myślę, że 
odpowiedź jest tak banalna, jak to tylko możliwe – wakacyjna muzyka to ta, 
która przywodzi nam jakieś wspomnienia związane z naszymi wakacjami. 
Nie musi być to zatem kolejny letni przebój Justine’a Timberlake’a czy innej 
Seleny Gómez. Może to być najzwyklejsza piosenka, której słuchaliśmy po 
prostu w danym momencie. Zacząłem się nad tym zastanawiać w chwili, 
gdy podróżowałem autem po chorwackich serpentynach i przypomniałem 
sobie moment, gdy byłem w tym pięknym kraju po raz pierwszy kilkanaście 
lat temu. Czego wtedy słuchałem? Odpowiedzi są proste, ale nie do końca 
oczywiste: Machine Head, Metallica, Killswitch Engage – to z tymi zespo-
łami kojarzy mi się i zawsze będzie kojarzyć Chorwacja. Spytacie dlaczego? 
Absolutnie nie mam pojęcia, wiem jedynie, że słuchałem tych zespołów 
wtedy na okrągło – siedząc na plaży, jadąc samochodem czy po prostu czy-
tając książkę, gdy wieczorami przesiadywałem na tarasie. 
Tak już po prostu było i tak już po prostu zostanie.

Pomyślałem wtedy, że na swój sposób jest to proste, piękne i niesamo-
wite, że każdy z nas może mieć takie muzyczne wspomnienia z wakacji, 
że nie istnieje coś takiego jak letnie hity 2020 roku. Dla każdego z nas hity 
z danego roku mogą być totalnie inne, stanowiąc o zupełnie innych prze-
życiach i chwilach, których doświadczyliśmy.

Czy słuchałem zatem mojej składanki letnich hitów ze Spotify? Skła-
małbym, gdybym powiedział, że nie. Nie są to jednak jedyne hity, które 
postrzegam jako wakacyjne. Nie są to nawet wybitne pozycje. Okazało się 
bowiem, że prawdziwy wakacyjny hit nosi się w sercu, a nie na sztucznie 
wygenerowanej liście.

Myślę, że warto czasem się zatrzymać i spróbować sobie przypomnieć, czego 
lubiliśmy słuchać, gdy byliśmy pierwszy raz nad polskim morzem, na Mazu-
rach lub w górach. Ja z każdym z tych miejsc mam kilka muzycznych historii 
do opowiedzenia i myślę, że nie jestem w tej kwestii osamotniony.

Gdy już sobie to przypomnimy, to nie zaszkodzi nam usiąść przy przyga-
szonym świetle i puścić swoje ulubione piosenki – w ten sposób możemy 
poczuć chociaż namiastkę tego, jak świetnie czuliśmy się w czasie tam-
tych wakacji. Życzę tego Wam i sobie.
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Sałatka z jabłkami 
i szynkąMAŁGORZATA ŁADA

Sałatka z jabłkami i szynką  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 200 g pomidorków 

koktajlowych 
• 1 jabłko lekko 

kwaśne 
• 2 plastry gotowanej 

szynki 
• 1 nieduży zielony 

ogórek
• 2 szalotki 
• 1 duży ząbek 

czosnku
• 1/2 łyżeczki soku 

z cytryny
• 1 łyżka siekanej 

natki pietruszki lub 
kolendry

• 1/2 szkl. jogurtu lub  
śmietany

• sól, pieprz

Pomidorki kroimy na połówki, jabłko myjemy i kroimy na 
połówki, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w półpla-
sterki i skrapiamy sokiem z cytryny. Ogórek kroimy również 
w półplasterki. Szalotkę i czosnek drobno siekamy. Szynkę 
kroimy w paski. 

Na półmisku układamy warstwami pomidorki, ogórki 
i jabłka. Posypujemy całość posiekaną szalotką i czosn-
kiem. Jogurt mieszamy z solą i pieprzem. 

Sałatkę polewamy jogurtem, a następnie dekorujemy po 
wierzchu szynką i posiekaną natka pietruszki lub kolendrą.
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